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L e o n ija  M A L A K A U S K IE N Ė
Š iandien K u ršėnuose - visų 

am a tų  d ie n a . M ie s to  parke  
a tsk ira is  s o d e lia is  js iku rs
p u o d ž ia i, p y n ė ja i, m e d ž io
drožė ja i, aud ė jos  ir m ezgėjos. 
Bus galima akis paganyti, šį bei 
tą pigiau nei parduotuvėje įsigyti. 
Be m e d ir io  šaukšto, be ąsočio 
a lu i ar p ie n u i, be  k re p še lio  
u o g o m s ar g ry b a m s  nė v ie n i 
namai neišsiverčia. Ateina žiema, 
reikės pirštinių ir kojinių...

Tau toda ilin inka i žada am atų 
d ie n o s  la n k y to ja m s  ka i ką ir 
pademonstruoti: kaip iš pliauskos 
g im sta  kočėlas a r sam tis, kaip 
k o n s tru o ja m a  p in tin ė , ka ip  
audžiam a, ve jam a arba ama 
(tik ne mezgama!) tautinė juosta 
ir t. t. Reikėtų v isa  ta i parodyti 
vaikams ir anūkams.

Be abe jo , sva rb ia us ias  š ios 
d ie n o s  jv y k is  - Š ia u lių  
p e d a g o g in io  in s titu to
p ro fe s o r ia u s  d a ilė ty r in in k o  
Vytenio Rimkaus knygos “ Mūsų 
tautodailin inkai" pristatym as. Tai 
le id in y s  ap ie  tra d ic in ių  ir 
na u je sn ių  lia u d iš k ų  am a tų , 
puoselėtojus Šiaulių apylinkėse.

įv a d in ia m e  s tra ip s n y je  
“Liaudies menas - tautos raiška" 
autorius trum pai aptaria šių dviejų 
te n d e n c ijų  ( tra d ic in ė s
ko le k ty v in ė s  k ū ry b o s  ir 
š iu o la ik in ių  in d iv id u a lių
au to rys tės  pas tangų ) sąveiką, 
liaudies m eno d irb in ių  paskirties 
rai 4, miesto ir kaimo gyventojų 
dalyvavimą liaudies kūryboje bei 
kitas teorines problemas.

K itu ose  d v ie ju o se
straipsniuose apžvelgiama įvairių 
ta u to d a ilė s  s k a t in im o  ir 
p o p u lia rin im o  re n g in ių  Š iau lių  
rajone istorija - seminarai, amatų 
d ienos, liaud ies m eno šventės, 
mugės.

A tsk ira i s tra ip s n e lis  sk irtas
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K ryž ių  k a ln u i, k a ip  is to r ijo s  ir J 
lie tuv ių  tau to s  d va s io s  ra iškos • 
o b je k tu i. B a ndom a a tsa rg ia i I 
prognozuoti jo  ateitj.

D id ž ia u s io ji k n y g o s  d a lis  - |  
supaž ind in im as su išk iliaus ia is  ■ 
ta u to d a ilin i k a s ,  k e ra m ik ų , !  
p yn ė jų  še im o m is , j jų  d a rb ą ■ 
žve lg ia m a  ir  p ro fe s io n a lo  I 
d a ilė ty r in in k o  ir  m o k s lin in k o | 
is to r iko , be t ta ip  p a t ir  la ba i |
su in te re su o to , g e ra  lin k in č io

to p a s im o ky ti.
Tau toda ilin inka i la u k ia  s m a ls ių "  
la n ky to jų , p in ig in g ų  p irk ė jų , o i  
svarbiausia - padoraus ar bent jau |  
pakenčiamo, oro.

Iki pasimatymo K u rš ė n u o s e ^ ^

M IESTO . . . . ____
.. . . . . . . .V A L D Y B O J E

SAVIVALDYBĖ IR 
“ŠIAULIŲ SK R YD IS” 
BEN DRADARBIAUS, 

STEIG IA N T LEZ  
ŠIA U LIU O SE

Šiaulių m iesto valdyba 
sprendė prita rti L ietuvos ir JAV 

AB “ Š iaulių skryd is" siū lom os 
Jtarties p ro jektu i, pagal kurį 
iv iva ldybė ir “ Š iau lių  skrydis" 
andradarbiaus, s te ig ian t Š iaulių 
isvąją ekonom inę zoną.

“Š iau lių  skryd is " įs ipa re igo ja  
lošti, derinti Lietuvos Respublikos 
tatymo dėl LEZ steigimo projektą 

dalyvauti jj svarstant, ruošti 
^riausybės nutarimų, susijusių su 
EZ, projektus, kaupti informacinę 
edžiagą ir  pareng ti apžvalgas 
Die LEZ, dalyvauti Š iau lių  LEZ 
ves tic in ių  p ro jek tų  kūrim e,

in form uoti m iesto Valdybą apie 
atliekam ą darbą, derin ti ruošiamų 
ju rid in iu  dokum entų p ro jektus su 
savivaldybės atsakingais darbuo
to ja is , dalyvauti parengiam ųjų 
darbų organizavime, įs isavinant 
projektuojamą Šiaulių LEZ teritoriją. 
Valdyba įsipareigoja informuoti apie 
savivaldybės vardu gautus [vairius 
siūlymus, susijusius su LEZ bei ten 
esančiom is įm onėm is, kviesti 
dalyvauti renginiuose, susijusiuose 
su LEZ, įpa re igo ti atstovauti 
savivaldybės in teresus dėl LEZ 
valstybinėse ar privačiose 
institucijose Lietuvoje ar užsienyje.

Sutartis nenumato finansinių, 
tu rtin ių  įs ipare igo jim ų . Sutarti 
pasirašys L AB “ Š iau lių  skrydis 
direktorius A. .'alda ir Šiaulių miesto 
meras A. Lankauskas.

U žvakar vyko  m ies to  Tarybos 
p osė d is . D a ug ia us ia  d isku s ijų  
sukėlė Š iaulių radijo  ir te levizijos 
reorganizavimo klausimas. Dar šių 
m etų lie p o s  27 d ie n ą  buvo  
nuspręsta sujungti šias dvi įstaigas.

Valdyba buvo sudariusi Šiaulių 
radiįo ir televizijos reorganizavimo

variantus ir pateikė m iesto Tarybai 
sprendim o pro jektą , panaikinantį 
pirmąjį Tarybos sprendimą ir siūlantį 
reo rg a n izu o ti Š ia u lių  ra d iją  bei 
Šiaulių te leviziją s te ig iant akcines 
bendroves ar uždarąsias akcines 
bendroves.

P ro jektą  p r is ta tę s  b iu d že to ,

mieste nėra savivaldybės išlaikomų 
ra d ijo  ir  te le v iz ijo s . Tapusios 
p rivač iom is, šios įsta igos puikia! 
d irba  rinkos sąlygom is. įvykdžius 
reorganizaciją, m iestas sutaupytų 
600-700 tūkst. litų.

U ž ko m is ijo s  pas iū ly tą  
s p re n d im ą  b a lsavo  15 Tarybos

NUSPRĘSTAS ŠIAULIŲ RADI JO 
IR TELEVIZIJOS LIKIMAS

j/
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linkėjimas, neslepiama s im pa tija1 
atsispindi net straipsnelių ir visos I 
knygos “M ūsų ta u to d a ilin in k a i" ! 
pavadinimuose, taip pat ir kalboje, |  
ku r io je  ge ra i d e ra  ta rp u s a v y |

ko m is iją , ku r i du  m ėnesius 
kruopščia i d irbo , ana lizavo visus 
įm ano m us  re o rg a n iza v im o

fin a n sų  ir v ie tos  ū k io  p lė to jim o  
kom iteto p irm in inkas V. M ikelaitis 
pasakė, kad nei viename Lietuvos

narių, už Zoknių plėtros komiteto 
pasiūlytą alternatyvų variantą - 13 
Tarybos narių.

m oks lin io , p u b lic is tin io  ir  gyvo  
lia u d iš k o  šn e ka m o jo  s tilia u s  
elementai.

Dėl šių ypatybių enciklopedinio |  
pobūdžio knyga lengvai, maloniai |  
skaitoma. J i yra gražus paminklas ■ 
ne ta ip seniai po ils iu i darbščias .  
rankas  su d ė ju s ie m s  a. a . "  
P au lauskam s, V e rte liam s , V. I 
Kalinui, V. Lukošaičiui ir kitiems, o |  
taip pat ir nuoširdus paskatinimas |  
jaunim ui.

Knygą praturtina iliustracijos - _ 
ta u to d a ilin in k ų  ir jų  d a rb ų "  
nuotraukos.

Verta p ris im in ti, kad knygo s  |  
a u to r ia u s  jva ir ia p u s ė  v e ik la  |  
lietuvių kultūros baruose šiom is ■ 
d ie n o m is  buvo  įv e rt in ta  S. _ 
Šalkauskio premija.

V. Rimkaus knygos pristatymas I * 
n u m a ty ta s  12 v a la n d ą , po  to  |  
galima bus pasiklausyti liaudiškos |  
muzikos, pasidairyti po mugę, gal ■ 
Šio ,n  ',r

STEIGIAMA LĖKTUVŲ 
REMONTO ĮMONĖ

U ž v a k a r  Š ia u liu o s e  b u v o  
p a s ira š y ta  L ie tu v o s  I r  JA V  
u ž d a ro s io s  a kc in ė s  b e n d ro vė s  
“ Lamco”  ste ig im o su ta rtis , kurią  
pas irašė korporac ijos  “ Ba ltlk  In
te rn a t io n a l USA”  p re z id e n ta s  
Tomas G lenlsteris, Š iau lių  m iesto 
m eras A. Lankauskas Ir akcinės 
b e n d ro v ė s  " Š ia u l ių  a v ia c ija ”  
d irek to rius  Antanas Žem aitis.

S a v iva ldybės  va idm u o
bendrovės darbe bus  sim bolinis, 
sav iva ldyb e i p r ik la u sys  t ik  0,25 
procento  įm onės akc ijų , “Šiaulių 
a v ia c ija "  tu rės  49 ,75  p ro ce n to  
akcijų, o “Baltik International USA"

- 50 procentų akcijų . Bendrovės 
įstatinis kapitalas sieks 20 milijonų 
litų , kuris vėliau, pasak m ero A. 
Lankausko, dar didės. Savo dalį, 50 
tūkstančių litų, savivaldybė skirs iš 
1996-ųjų metų biudžeto.

M erą A. Lankauską pasirašyti 
įm onės s te ig im o  su ta rtį įg a lio jo  
miesto Taryba. Tarybos posėdyje A. 
L an kauskas p a p a sa ko jo , kad 
k o m p a n ija  “ B a ltik  In te rn a tio n a l 
USA" yra privatizavusi 40 procentų 
"L a tv ijo s  a v ia lin ijų " ,  v ie n in te lė  
Latv ijo je  a p ta rnau jan ti av iac ijos  
bagažą.

įs ta tin is  "B a lt ik  In te rn a tio n a l

USA" kapitalas yra 20 milijonų JAV 
do le rių . Lėktuvų rem onto  įm onę 
kom pan ija  norė jo  ste ig ti Rygoje, 
Š iaulia i pasirinkti atlikus kruopštų 
tyrim ą, kurio metu paaiškėjo, kad 
tok ią  įmonę naudinga steigti kaip 
tik Čia.

Ja u  k ita is  m eta is  num atom a 
p ra d ė ti d irb t i ir su re m o n tu o ti 
k e lio lik a  lė k tu vų . 1999 m eta is  
įm o n ė  d irb s  p ilnu  pa jėgum u ir 
rem o ntu os apie 53 lėktuvus per 
m etus . Š iau lių  lėktuvų  rem onto 
įm o n ė je  bus trys  lė k tuvų  
aptarnavimo lygmenys, o paslaugų 
kainos žemesnės nei kitur.

VALDININKAI 
ĮPAREIGOTI PADĖTI, 

KURIANT BENDRIJAS
Šiaulių miesto valdyba, siek

dama įgyvendinti Lietuvos Respub
likos daugiabučių namų savininų 
bendrijų įstatymą, įgalio jo uždarųjų 
akcin ių  bendrovių “ Mūsų butas", 
“ Ūkvedys” , "Atidumas", “ Šiaulių na
mų valda", "Paskirtis", “Apkaba", 
“ Bendrabutis" direktorius ir jų pava
duoto jus dalyvauti daugiabučių 
namų savininkų bendrijų  ste ig ia 
m uosiuose susirinkim uose bei 
pate ikti in icia tyvinei grupei namo 
patalpų savininkų ir  jiem s priklau
sančių patalpų sąrašus. Valdyba 
įpare igo jo  Nekilno jam ojo turto 
eksploatavim o skyrių  priim ti iš 
steigėjų iniciatyvinės grupės doku
m entus: pareiškimą dėl bendrijos 
registravim o, s te ig iam ojo susirin
k im o protokolo nuorašą, įstatus, 
patalpų savininkų ir  jų turimų 
patalpų sąrašą, - ir per mėnesį nuo 
dokumentų pateikimo dienos siūlyti 
m iesto valdybai įreg is truo ti ben
drijos įstatus. Savivaldybės Komu
na lin io  ūkio skyrius jpare igotas 
paruošti bendrijai paskirto tvarkyti 
žemės sklypo planus.

PERŽIŪRĖTOS  
NEGYVENAMŲJŲ  

PATALPŲ NUOM OS  
SUTARTYS

M iesto valdyba le ido 
Nekilnojamojo turto eksploatavimo 
skyriu i tre jiem s metams pratęsti 
Šiaulių sporto klubo" Geležinkelis’ 
nuomojamų patalpų Tilžės g. 114

nuomos sutartį.
Valdyba nusprendė nuo šių metų 

liepos 1 d ienos sum ažinti banko 
“ Snoras" nuomojamas patalpas 
Aušros alėjos g. 64. Nuomos 
sutartis su banku baigsis 1997 me
tais. Šiuo metu savivaldybė negali 
nutraukti šios nuomos sutarties, 
nors yra žinoma, kad anksčiau 
“ Snoras" dalį iš  savivaldybės 
nuomojamų patalpų subnuom ojo 
kitai įstaigai.

Nekilnojam ojo turto eksploata
vimo skyriu i le is ta  organizuoti

uždarą negyvenamųjų patalpų 
Varpo g. 22 nuomos konkursą. 
Patalpose esantys aštuoni laisvi 
kabineta i taps po litin ių  partijų 
buveinėm is.

Š iaulių m iesto valdyba leido 
UAB “ Šiaulių aerouostas" organi
zuoti septynių negyvenamųjų 
patalpų nuomos konkursą. Bran
giausiai bus išnuomotas Dispečerio 
punktas po 2 litus už 1 kvadratinį 
metrą, kitų objektų nuomos kaina 
kur kas žemesnė - nuo 20 iki 30 
centų už 1 kvadratinį metrą.

(T Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos 
Šiaulių skyrius spalio mėnesį jau turės savo vėliavą. 
Vėliavos šventinimo bei visuotinio susirinkimo data 
bus paskelbta vėliau.

Kviečiame visus, kurie dar neturi LPKT bendrijos 
nario ar rėm ėjo pažym ėjim ų, kuo greičiau juos 
įsigyti. Tam reikia pristatyti 2 nuotraukas (3x4 cm). 
Kas d ar n eu žp ild ė  an k e tų , tegu l a ts in eša  
reabilitacijos pažym ą. Pažym ėjim ai išduodami 
pirmadieniais ir penktadieniais nuo 15 iki 18 val., 
Vilniaus 153. Laukiame.

LPKT bendrijos Šiaulių  skyriaus valdybaV J
1995 metų spalio 6 d. 12 val. p. VYTAUTAS STANKUS 

kviečiamas j Šiaulių miesto apylinkės teismą, kur bus 
nagrinėjam a civilinė byla - REG INO S STANKIENĖS  

^ieškinys dėl turto padalinimo._________________________^



PASKIRTOS
SAVIVALDYBĖS
STIPENDIJOS

Septyniolikai gabių Lietuvos ir 
užsienio šalių aukštosiose mokyk
lose studijuojančių šiauliečių buvo 
pask irtos savivaldybės stipen
d ijos . S aviva ldybės stipen d iją  
gaus Daiva Greičiūtė (Lietuvos 
muzikos akademijos fortepijono 
specialybės magistrante ir klave
s ino specialybės III kurso stu
den tė), Dalia Jakaitė (Vilniaus 
universiteto filo log ijos fakulteto 
lie tuvių literatūros specialybės 
m agistrante), Rirrtantas Vingras 
(Maskvos R Čaikovskio konser
vatorijos fortepijono specialybės 
V kurso studentas). Mindaugas 
Žalalis (Lietuvos m uzikos aka
demijos dainavimo specialybės V 
ku rso  s tuden tas), V idm antas 
Butkus (Vytauto Didžiojo univor- 
s ite to  lite ra tū ro lo g ijo s  d o k to 
rantas), Dainius Danilaitis (Lietu
vos muzikos akademijos kompo
z ic ijo s  spec ia lyb ės  III ku rso  
studentas), G abrielė Januške
vičiūtė (Dailės akademijos kos
tium o ir mados dizaino specia
lybės I kurso studentė), Liudas 
Jova iša  (V iln iaus  un ive rs ite to  
istorijos fakultoto magistrantas), 
Audronė Katiliūtė (Šiaulių pedago
g in io  in s titu to  da ilės faku lte to  
magistrante), Virginijus Kinčinaitis 
(Dailės akademijos meno istorijos 
ir teorijos katedros m enotyros 
doktorantas), Rimvydas Kisevičius

(Lietuvos muzikos akademijos 
fortepijono specialybės - I kurso 
studen tas), Tomas O žinskas 
(Klaipėdos muzikos akademijos 
pramoginių šokių specialybės II 
kurso studentas), M indaugas 
Pelanis (V iln iaus un ive rs ite to  
matematikos fakulteto III kurso 
studentas), Aušra Raudytė (Vy
tauto Didžiojo universiteto tarp
tautinės teisės magistrante), Min
daugas S triaukas (Vytauto  
Didžiojo universiteto humanita
rin ių  m oks lų  faku lte to  ang lų  
kalbos ir literatūros magistrantas, 
neakivaizdžiai studijuojantis teisę 
Vilniaus univeristete), Ernestas 
Žąsinas (Maskvos fizikos-toch- 
n ikos  in s titu to  dok to ran tas), 
Kristina Kuprytė (Lietuvos muzikos 
akademijos liaudies instrumentų 
katedros II kurso studentė).

M inėtus stipendininkus iš 32 
norinčiųjų konkurso tvarka išrinko 
savivaldybės stipendijų skyrimo 
komisija. 150 litų stipendijos pas
kirtos iki ateinančių metų rugsėjo 
mėnesio. Po metų stipendininkai 
turės atsiskaityti koncortu, paroda 
arba pateikti ataskaitą komisijai.

P lėš iantiom s g iliu s  m okslo 
dirvonus belieka palinkėti sėkmės 
ir tikėtis, kad baigę studijas, savo 
darbus ir žinias jie skirs gimtajam 
miestui.

RYŠIŲ SU VISUOMENE 
SEKTORIAUS DARBO APŽVALGA

M iesto sav iva ldybės Ryšių su 
visuomene sektoriaus vyr. inspektorė 
V. Kaminskienė informavo, jog per 
penkis mėnesius užregistruota 219 
m iesto  g y v e n to jų , a tvykus ių  
asmeniniais klausimais j priėmimus 
pas miesto Tarybos narius. Per tą 
la iko ta rp į m ies to  m eras A. 
Lankauskas priėmė 61 gyventoją, 
vicemeras A. Sėjūnas -111, Asmons 
ir turto apsaugos, eko log ijos  bei 
savivaldos kom iteto p irm ininkė K. 
Jana v ič ie nė  - 16, S ve ika tos  ir 
socialinių reikalų komiteto pirmininkė 
B. Paplauskienė - 24, Urbanistikos 
be i ko m u n a lin io  ū k io  kom ite to  
pirmininkas S. Meiženis - 6, švietimo 
ir kultūros kom iteto pirm ininkas J. 
Genys - 1.

Daugiausia žmonių kreipėsi dėl 
žemės grąžin im o, buto suteikimo, 
soc ia linės  p a ša lp o s  skyrim o. 
Apsilankė nem aža žm onių , kurie 
neturi darbo ir yra atsidūrę sunkioje 
padėtyje.

Buvo lankyto jų, kurie skundėsi, 
jo g  n e su ta ria  su ka im yna is  ar 
ben d ra sav in inka is . Kaip sakė V.

K am insk ienė, je i nepavyksta  
problemos išspręsti iškart, apie tai 
būna in fo rm uo tas  a titinka m as 
skyrius ir k o n tro liu o ja m a , kad 
-problem os sp rend im a s  nebū tų  
vilkinamas.

I Ryšių su visuomene sektorių 
telefonu 426611 per paskutinius 2,5 
mėnesio (sektorius dirbą nuo liepos 
1 d.) kreipėsi 260 miesto gyventojų. 
Daugiausia ky la  kom una lin ių  
prob lem ų . Jas  dažn iaus ia i 
sp rondžia  S o c ia lin ė s  rūpybos  
skyrius , K o m un a lin io  ūk io  ir 
Nekilnojamojo turto eksploatavimo 
skyria i. Š iuo te lefonu skam bina 
daug žm onių , no rinč ių  sužinoti 
įmonių, įstaigų telefonus, adresus, 
taip pat savivaldybės darbo tvarką 
bei pareigūnų priėm imo valandas, 
j tokius klausimus yra atsakoma iš 
karto. Ryšių su visuomono sektorius 
užregistruoja ir įvairiausių pasiūlymų 
bei a ts ilie p im ų  apie m iesto 
savivaldybės darbą.

skalbyklą, kurioje matėme šių įrengimų 
darbą. Buvome Bornholmo transporto 
kompanijoje, kuri aptarnauja visą salą - 
45000 gyventojų bei Bornholmo laivybos 
agentūroje. Susipažinome su metodinio 
pedagogų ruošimo centru.

- Jūs, kaip vyr. finansin inkė, 
tik riaus ia i, p irm iausia domėjotės 
apskaita. Kaip danai tvarkosi Šioje 
srityje?

N. K. Vfeur domėjausi, kaip tvarkoma 
apskaita. Danijoje ji visiškai 
kompiuterizuota, veikia vieninga 
centralizuota biudžeto apskaitos

programa visai šaliai. Gerai veikia 
mokesčių sistema. Sudarytas automatinis 
duomenų bankas apie kiekvieną žmogų. 
Pavyzdžiui, je i žmogus nusipirko 
sunkvežimį ir juo dirbdamas gauna 
pajamų, visa tai yra jved ama į jo asmens 
duomenų banką. Visos gyventojų 
pajamos registruojamos. Sistema veikia 
ir nebūna taip, kad kas nors gali 
nesumokėti mokesčių, užtat biudžetas 
gauna visas pajamas.

J. Z. Danijoje mokymas ir gydymas 
nemokamas, nes kiekvienas moka 
didelius mokesčius. Ir kiekvienas žino, 
kad, mokesčių pinigai grįžta jam pačiam.

• Kuo naudingas Jums buvo šis 
seminaras? _____

Rastas “Hermio” 
banko automobilis

Rugsėjo 21 dieną Šiaulių miesto 
vyriausiajam policijos komisariatui 
buvo  pranešta, kad Ž em aitijo je  
rastas sudegintas automobilis. Buvo 
nustatyta, kad tai "Audi*80" auto
mobilis, kuris dingo po “Herm io" 
banko Š iau lių  filia lo  ap ip lėš im o 
praė jus į antradienį. Au tom obilis  
surastas Akmenės, Telšių, Šiaulių 
policin inkam s ir civiliams gyven
tojams padodant. Automobilis buvo 
visiškai sudegęs, jj atpažinti pavyko 
tik  paga l va ls tyb in į ir  kėbu lo  
numerius. Automobilyje ir aplink jj 
jokių Žymių nerasta.

Tą dieną policija su tarnybiniu 
šunimi apžiūrėjo ir kitas vietas, tačiau 
nieko neaptiko. Automobilis buvo 
rastas ties Akmenės ir Telšių rajonų 
riba. Kokiu būdu “Audi-80" atsidūrė 
m iške, p o lic ijo s  pare igūna i ko
mentuoti kol kas atsisakė.

D ingęs g ink luo tas  “ H o rm io" 
apsaugos darbuotojas Linas Žukas 
kol kas nesurastas. Banko vadovybė 
yra paskyrusi didelę prem iją  už 
naudingą inform aciją apie banko 
apiplėšimą. Tad norinčiųjų uždirbti, 
atrodo, nestigs. Savaitgalį dvi mote
rys paskambino j rajono policijos 
kom isa ria tą  p ranošdam os, kad 
Voveriškių miškelyje mačiusios prie 
medžio prirakintą vyriškį. Maždaug 
dvi dienas rajono policininkai kartu 
su m oterim is ieškojo tos vietos, 
tačiau nieko neaptiko. Viso labo 
surastas j žmogų panašios fórmos 
medis. Visas paieškas teko atšaukti.

“Hermio" banko vadovai jau pa
tikslino pavogtą pinigų sumą: inven
torizacijos metu buvo nustatyta, kad 
d ingo daugiau kaip 94000Q litų. 
"H e rm io " banko  Š iau lių  f ilia lo  
darbuotojai vakar sakė, kad j banką 
kol kas n iekas neskam bino  ir 
nesuteikė jokios informacijos.

Už melagingus 
parodymus - bylos

Šių metų pavasarį miesto policijos 
paroigūnai vieno advokato dukros 
nam uose su la ikė  nuo p o lic ijo s  
besislapstantį įtariamąjį vagystėmis, 
plėšimu Dilardą Stankaitį. 1993-ųjų 
metų liepos - rugpjūčio mėnesiais 
Radviliškyje siautė grupė plėšikų, 
nuo kurių nukentėjo kelios šeimos, 
buvo pagrobti keturi autom obilia i 
"Ž iguli". Policija i pavyko sugauti 
plėšikus ir juos nuteisti, o Dilardas 
Stankaitis sugebėjo pabėgti.

Šiaulių miesto apygardos teismas 
paske lbė n uo sp re nd į. Teismas 
konstatavo, kad Radviliškyje g ink
luotas R. Stankaitis kartu su ben
drininkais užpuolė ir apiplėšė vieną 
šeimą, iš jos pagrobė 18000 litų. D. 
Stankaitis buvo įsibrovęs ir j kitos 
šeimos butą, bot šeimininkai pasi
priešino. Teismas įrodė, kad buvo 
pavogti automobiliai. Šiaulių apygar
dos teismas D. Stankaiti pripažino 
kaltu ir nuteisė jj 9 metams laisvės 
atėmimo, bausmę atliekant sustip
rinto režimo kolonijoje, turtas konfis
kuotas.

Už m o lag ingu s parodym us

teismas keliems liudininkams iškėlė 
baudžiamąsias bylas.

Iššoko iš 7-ojo aukšto
A n tro jo  po lic ijos  kom isaria to 

duomenimis, Krymo gatvėje iš vieno 
namo 7-ojo aukšto iškrito 38-erių 
metų N. Moteris šoko būsenoje buvo 
nuvežta j ligoninę. Medikai kons
tatavo: lūžę dubens kaulai, šonkau
liai, jtrūkę plaučiai. Kaip teigia gy
dytojai, N. anksčiau gydėsi Psicho- 
neurologijos dispanseryje. Spėjama, 
kad N. galėjo pati iššokti iš balkono, 
įvykis tiriamas.

Rugsėjo 24 d. Tilžės g. prie 169- 
ojo namo po balkonu buvo rasta 75- 
erių metų O. Moteris medikams 
paaiškino, kad ją per balkoną išmetė 
sūnus S. Tą vakarą j namus S. grjžo 
g irtas , m otiną  mušė. Įta ria m ą jį 
policija sulaikė.

Rado miegantj po lova
J vyriausiąjį policijos komisariatą 

praėjusį savaitgalį kreipėsi A. S. 
pranešdamas, kad rugsėjo 22 d. 
apie 14 val. iš namų išėjo jos nepil
nametis sūnus ir c|ar du jo  draugai: 
penkiolikmetis ir keturiolikmetis. Va
kar rftiesto vyriausiojo policijos komi
sariato paieškos paroigūnai infor
mavo, jog dingusieji jau atsirado. 
N ep ilnam eč ia i buvo su la ikyti 
Klaipėdoje.

Sekmadienį j policiją paskam
binęs pilietis pranešė, kad dingo jo 
ketverių metukų sūnus Vidas. Susi
rūpinęs tėtė sakė, kad kartu su Vidu- 
ku ir vyresniu sūnum i namuose 
tvarkėsi. Netikėtai pastebėjo, kad 
mažylio nebėra. Visur apieškojęs Pe
traitis kreipėsi pagalbos į policiją. O 
kai pareigūnai jau skubėjo į pa 
re iškė jo  butą, P. Petraitis vėl 
paskambino ir pranešė, kad Vidukas 
a ts irado, pasirodo, vaikas buvo 
palindęs po lova ir ten miegojo.

Pagrobta pitbulių 
veislės kalė

Praėjusį savaitgalį miesto polic
ijoje buvo užregistruoti penkių nuo 
chu liganų  nuken tė jus ių  p ilie č ių  
pareiškimai. Tarp nukentėjusiųjų - 
ir miesto apsaugos policijos‘Daroi- 
gūnas. Policininkas B. tarnybos motu 
buvo sumuštas kavinėje-bare "Gau
sos ragas" (Vilniaus g.). Pareigūną 
sumušė girtas kavinės lankytojas. 
Sulaikytas įtariamasis 22-ejų motų 
jau teistas Ż  R

Į policiją kreipėsi S., gyvenanti 
Margių gatvėje. Moteris pranešė, 
kad Šiaulių aorouosto teritorijoje du 
nopažjstam i vaikinai užpuolė jos 
dvylikametę dukrą D. Anot pareiš
kėjos, užpuolikai, grasindami fiziškai 
susidoroti, iš mergaitės atėmė auksi
nius auskarus. Sekmadienį apie 22 
val. kavinėje “ Bulvaras" buvo užpul
tas ir sumuštas A. B.

Į policiją kreipėsi A. J., gyvenanti 
Medelyno gatvėje, kad rugsėjo 21 
d. apie 11 val. iš ap tvaro  buvo 
pagrobta dešimtios mėnesiu ruda 

p itbu lių  ve is lės kalė Stela. Anot 
pa re iškė jos, šuo pagrobtas pro 
m eta linėje tvoro je iškirptą skylę. 
Nuostoliai apie 2400 litų.

kapinaites, kur buvo naujai pastatytas 
paminklas žuvusiems šioje apylinkėje 
partizanams. Renginiui vadovavo LPKT 
bendrijos Šiaulių skyriaus pirmininkas J. 
Močius. Apie šių partizanų žuvimą išsamiai 
papasakojo rezistentas, laisvės kovų

metraštininkas A. Daunys. Pofo kunigas 
V. Požėla pašventino juodą gėlėmis ir 
degančiomis žvakėmis papuoštą kryžių. 
Jis savo žodžiu dar papildė A. Daunio kalbą. 
Kuršėnų tremtinių choras ir religinės muzikos 
ansamblis, vadovaujamas Birutės 
Jarošienės gražiai pagiedojo. Trispalvėms 
ir tremtinių vėliavoms plazdant, šiam 
momentui pritaikytais žodžiais kalbėjo 
Gilvyčių mokyklos moksleivės. Jų montažą 
paruošė mokytoja ponia Speranskienė. 
O kariškių saliutas dar iškilmingesni jspūdj 

aliko susirinkusiesiems. Po to kalbėjo 
iaulių raj. tarybos narys.Tėvynės sąjungos 

Šiaulių raj. pirmininkas Vytautas Rapšys, 
rajono savivaldybės kultūros skyriaus vedėja 
Valė Jurešienė, LLKS tarybos barys V. 
Šniuolis, LPKT skyriaus pirmininkas J. 
Vaišnoras, Kairių seniūnasV. Šulcius, LPKT 
šiaurių skyriaus pirmininkas C. Dirkė, Jonas 
Jokūbaitis, to paminklo statybos 
organizatorius. Jis nuošordžiai padėkojo 
vietiniams gyventojams, prisidėjusiems prie 
šb kinausdarbo. Jis užsiminė ir apie stribus, 
drąsindamas juos nebijoti keršto, bet, kad 
gera valia jie prašnektų ir parodytų vietas, 
kur Bko užkasti išniekintų partizanų lavonai. 
Taip būtų lengviau tinkamai pagerbti jų

INrCCAtUCJA

Vakar apie 6 val. ryto Šiaulių rajo
no policijos komisariato patrulinės 
mašinos vairuotojas pakelėje notoli 
Kryžių kalno rado negyvą policininką 
Tomą Naumovą, gimusį 1973 m e
tais. Dingo tarnybinis automobilis 
"Kalašnikov", apkaba su 30 šovinių. 
Policininkas T. Naumovas rugsėjo 
26-osios naktj budėjo policijos poste 
prie Kryžių kalno. Rajono policijos 
komisariato vadovai paaiškino, kad 
šis postas buvo įsteigtas po to, kai 
Kryžių kalne buvo pas ta ty tas

opiožiaus Jono Pauliaus II kryžius.
iame poste policininkai budėdavo 

naktimis. Budintys policijos pareigū
nai neturėjo ryšlio, būdelėje nebuvo 
įrengtas telefonas, jį ryšininkai dar 
tik žadėjo įrongti.

Jau sustingęs policininkas buvo 
rastas maždaug už 30 metrų nuo 
budėtojų posto. Pats postas yra 
notoli modinės koplyčios. Spėjama, 
kad po šūvių žmogus dar ėjo, o po 
to šliaužė. Įvykio vietoje yra įvairių ч 
pėdsakų. Eksportai dar negali nus
ta ty ti t ik ros m irties  p riežasties, 
žmogus tikriausiai mirė nuo šautų 
žaizdų ir nukraujavo. Manoma, kad 
į T. Naumovą buvo šauta du kartus, 
viena kulka pataikė į pilvą, kita - j 
krūtinę. Iš kokio ginklo buvo nušau
tas policininkas, įvykį tiriantys rajono 
polic ijos pariegūnai pasakyti dar 
negali. Netoli negyvo žmogaus buvo 
rasta Šratų. Gal iš pradžių T. Naiimo- 
vui buvo suduota per galvą kažkokių 
tvirtu daiktu, pakaušyjo yra žaizda, 
jvykį tiriantys pareigūnai dar negali 
pasakyti, kurioje vietojo mirė polic
ininkas, budėtojų medinėje būdelėje 
rastas kraujo klanas, sienoje - skylė 
nuo šūvio. Nuo būdelės bandyta 
nuplėšti lentų, kada tai buvo daro
ma, dar neaišku. Žudikas asmeninių 
policininko daiktų bei dokumentų 
nepaėmė.

T. Naumovas policijoje dirbo apie 
porą motų, jis niekam nebuvo sko- '  
lingas, apie jį ir jo darbą atsiliepiama 
teigiamai. Manoma, kad policininkas 
galėjo būti nužudytas norint atimti 
ginklą. Įvykį tiria rajono apylinkės 
Drokuratūra .

Prieš porą metų, taip pat Policijos 
dienos išvakarėse iš medžioklinio 
šautuvo nušautas Kuršėnų policijos 
nuovados p o lic in in ka s  A. Mila- 
šauskas. Žudikai surasti ir nuteisti.

Iš Danl|os Visuomenės valdymo 
mokyklos organizuoto seminaro 
m in is te r ijų  Ir saviva ldyb ių 
tarnautojams neseniai gr|žo Šiaulių 
miesto savivaldybės kontrolierius J. 
Zolubas Ir vyr. finansininkė N. Kitrytė. 
Apie tai, kas buvo nuveikta seminaro 
metu, Ir vyko mūsų pokalbis.

• Kiekdienų vyko seminaras Ir kaip 
fls buvo organizuojamas?

J. Z. Dar šių metų pradžioje, užpildę 
iš Danijos gautas anketas ir gavę 
kvietimą, žinojome, jog vyksime į šj 
seminarą. Seminaras, kurio trukmė

SUGRĮŽUS IŠ SEMINARO 
DANIJOJE

penkios savaitės, vyko Broncholmo 
saloje. Programą sudarė dvi dalys: 
pirmoji - paskaitos, kurių tema - valdymo 
teorija, antroji - praktinis supažindinimas 
su svaivaldybių, apskrities ir privačių 
firmų veikla. Turėjome galimybę 
susipažinti su Danijos vasftybės valdymo 
struktūra. mokesčių sistema, 
savivaldybių ir jų padalinių darbu, 
apskrities struktūra ir jos padalinių darbu.

- Kur teko lanky tis , v ieš in t 
Bornholmo saloje?

N. K. Lankėmės Alingės, Neksės ir 
Rionės miestų savivaldybėse. 
"JENSEN" privačioje firmoje, kuri 
gamina lyginimo įrengimus įvairioms 
įmonėms. Taip pat teko aplankyti

š. m. rugsėjo 24 d. pagal skelbimuose 
nurodytą laiką iš mūsų miesto Kužių link 
išriedėjo žmonių pripildyti trys autobusai. 
Jie sustojo prie Kužių bažnytėlės, čia kun. 
V. Požėla aukojo šv. Mišias už žuvusius 
Pavėkių kaimo partizanus. Jų buvo net

LIETUVA DAR ATSIBUS
vienuolika. Pagarbiai žuvusiųjų vardus ir 
pavardes kunigas minėjo šv. Mišiose ir 
jiems skirtame pamok lse. čia j pamaldas 
atvyko ir kuršėniečiai.

Pasimeldę visi žmonės tuo pačiu 
transportu nuvažiavo j Pavėkių kaimo

J. Z. Pagrindinis dalykas yra tai. kad 
mes dabar turime tiek pačios 
savivaldybės kaip įstaigos, tiek viso 
miesto bendrą ateities vaizdą. Danijoje, 
aišku, kitoks žmonių mentalitetas ir 
požiūris į viską. Bet svarbu lai, kad mes 
pamatėme, kaip turi būti. Nereikia 
patiems iš naujo dviračio išradinėti.

- Kas finansavo Jūsų mokymo 
Išlaidas?

J. Z. Mūsų mokymo ir išlaikymo 
išlaidas finansavo Danijos vyriausybė. 
Tikimės, kad kitais metais vėl gausimo 
anketas ir tada, užpildę jas ir gavę 
pakvietimus, su Danijos gyvenimu galės 
susipažinti ir kiti Šiauliečiai.

• Dėkoju už pokalbĮ.
K a lb ė jo s i Š ia u lių  m . 

s a v iv a ld y b ė s  s p a u d o s  
a ts to v a s  V. TAVO R AS

kapavietes.
Labai jausmingai eilėraštį apie partizanų 

senutę motiną, tarp žuvusiųjų lavonų 
ieškančią savo sūnaus, padeklamavo 
Juozo Kranausko, du kartus sužeisto 
partizano, anūkė Germantė Kranauskaitė.

Tarp kalbų ir eilėraščių skambėjo religinio 
ansamblio giesmės ir liūdnos dainos. Iš 
vietinių gyventojų kalbėjo tik viena čia 
žuvusio partizano, buvusio mokytojo Stasio 
Matijošaičio mokinė. Ji prisiminė, koks jis 
buvo teisingas, kaip maloniai mokėjo 
bendrauti su visais.

Pagerbti žuvusiuosius atvyko ir dvi jo 
seserys • Matijošaitytės. Jos šluostėsi 
riedančias ašaras, bet viešai kalbėti 
nepajėgė.

Žuvusių partizanų pagerbimas 
sustiprima žmonių dvasią. Jei jauni vyrai 
tada nepagailėjo savo gyvybės, tai ko 
mums šiandien gailėtis kelių litų ir kelių 
valandų, kad juos atmintume? Tik gaila - 
pensininkų sveikata no visada leidžia toliau 
išvykti.

Džiugu, kad Pavėkiuoce dalyvavo 
nemaža jaunimo. Ypač energingai kalbėjo 
V. šulčius. V. Rupšys, gražiai giedojo jauni 
vyrai iš Kuršėnų. Ačiū jiems. Tikiu, kad 
jie pateisins mūsų viltis ir ateityje. Tikiu, 
kad atsibus Lietuvos jaunimas, supras, 
jog partizanai - ne banditai, kad tarybinė 
istorija buvo klaidinanti.

M. RIMKIENĖ

V. TA V O R A S  
Š ia u lių  m . s a v iv a ld y b ė s  

s p a u d o s  a ts to v a s
Nužudytas policininkas
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Prof. dr. A. Musteikis “ Pažeistų 

šaknų kartose* iškėlė du pavartotus 
ž o d ž iu s  - “ v e id a s ” ir  
"p r ik la u s o m y b ė s  v is u o m e n ė ", 
pavadinęs juos daugiaprasm ia is. 
Pasak prelegento, “voidas į Lietuvą” 
atviras visai Lietuvai, kurią atstovauja 
jo s  g y v e n to jų  d a u g u m a . O to ji 
daugum a “priklausomybės", tai yra 
okupacijos, metais buvo paversta 
našlaito-pelene. Rūpintis ta pelone, 
re išk ia , v o id ą  a tg rę ž ti į v io n ą  
L ie tu vos g y v e n to jų  m a žu m ą  - 
nomenklatūrą, arba liaudies tranus, 
kurie didžiąja dalim i yra atsakingi 
už suniokotą našlaitį. Bot, antai, gilieji 
to  b lo g io  kės la i vo ržė s i iš  
grobuon iškų rusų (kom unistų) ar 
vokiečių (nacionalsocialistų) šaltinių, 
tačiau be savųjų vietinių talkininkų 
(kolaborantų) uolumo Lietuva galėjo 
išlikti mažiau sudarkyta.

Profesorius prim inė, kaip prieš 
kelis dešimtmečius posakį “veidu j 
Lietuvą" tėškę kaip naujieną pokario 
liberalaus sparno išeiviai. Tai buvusi 
sm a g i ir k la id in a n ti žu rn a lis tin ė  
išdaiga. Bet iš tikrų jų nė viename 
šim tmety nebuvo nė vieno lietuvio 
išeivio, kuris, dėl kokių priežasčių 
palikęs savo kraštą, nebūtų veidu į 
jį atsigręžęs. Ypač kai tėvynė buvo 
totalitarinės priespaudos replėse. 
Jis pabrėžė, kad maža dalis išeivių 
k la s to to s  k u ltū ro s  n o šė ju s  

(liberalus) pasitiko su akmenimis, 
tad jie buvo pavadinti ekstremistais. 
Tačiau dabar, atsivėrus archyvams, 
p a a iškė jo , kad tio  k u ltū ro s  
“ ryšininkai" buvo kagėbistų globojo 
ir vedžiojami už nosies.

P rim inęs , kad  e sm in is  
s ta lin izm as-to ta lita rizm a s  k iek ir 
p a b ly š k u s iu  p a v id a lu  iš lik o  lig i 
paskutin ių blogio im perijos dienų. 
Ir dar dabar iš paveldos Lietuvoje 
p ra s ive rž ia  ka ip  n e išg yd y ta s  
užkrečiamos ligos pasikartojim as. 
To ji liga  p a že id ė  pa č ia s  
žm ogiškum o šaknis - jauseną bei 
m ąstym ą. Lengvesne šios ligos  
form a užsikrėtė ir d idžioji Lietuvos 
gyvontojų dalis, nors ši ir nekentė 
kom unizmo bei rodė jam  atsparą. 
Štai kodėl dažnas išeivis, sugrįžęs

T ė vyn ė n , iš ka rt pa s te b i, kad 
tė v y n a in ia i yra  a tp ra tin ti nuo  
iniciatyvos, veržlumo, darbo, polėkių, 
sa v im i p a s ik lio v im o . Nes ilg u s  
dešimtmečius jų  individualybė buvo 
gniuždom a.

O atsikuriančioje Lietuvoje, kurios 
gyventojų dauguma, vietoje išlikusi 
ar kryžiaus kolius perėjusi tremtyje, 
b u vo  p a lik ta  užpe čky je . Todėl j 
valdžią esą reikia rinkti tuos, kurie 
m oka valdyti. Ir istorinis akligatvis 
n e tikė ta i p ra s ivė rė  so n io s io m s 
tranams, kurioms prisireikė šiek tiek 
keisti kai kuriuos titu lus ir kalbos 
stilių.

Prof. dr. A. Musteikis iškėlė dvi 
temas, kurios žiniasklaidos dausose 
labiausiai kuliamos, - “žemės ūkio 
griovimas", ir “ žmonių kiršinim as”. 
Jos yra tikros, bet tik jų  atsakovai 
suklasto ti. Taigi, tikrieji normalaus 
žem ės ū k io  g r io vė ja i iš tisu s  
deš im tm eč ius  “ko lektyvino", t. y. 
plėšė žm onių žemę bei inventorių, 
suvarė žmones į kolchozus. Bet, kai 
išbridę iš sovietinio liūno žmonės 
ėmė kurti normalios rinkos ūkį, dėl 
ko  tra n a i g a lė jo  p ra ra s ti 
a tg yve n u s ia s  š ilta s  v ie tas, ėm ė 
la isvu s  žm onos  v a d in ti "ū k io  
griovė ja is” .

Na, o ta u ta  v isą  la iką  b uvo  
k irš inam a  kom un is tin ia is  “ k las ių  
k o v o s ” b ū d a is , a p ša u k ia n t 
n o rm a liu s  žm o n o s  “ lia u d ie s  

priešais" ir paverčiant juos vergais. 
Kai la isv ie ji žm onės drįs ta  tiesą 
pasakyti j akis, kas prievartavo ir 
rėmė priovartautojus, jie pavadinami 
“visuomonės kiršintojais".

Bene ry š k ia u s ia  kva ilys te  
p re le gen tas  pa va d in o  ka ltin im ą  
b u vu s ia m  LR AT p irm in in k u i V. 
L a n d s b e rg iu i, už ta i, kad tas  
n e iš s a u g o jo  n e p rik la u s o m y b ė s  
atkūrimo aukų, kurias traiškė rusiški 
tankai Vilniuje. Absurdu pavadinta 
ir tai, kad Kanados lietuvis, grįžęs į 
Lietuvą nuolatinai apsigyventi, violos 
b iu ro k ra ta m s  tu r i p a te ik ti.. .  
“ iš s ire g is tra v im o  d o k u m e n tą ” . 
T ra g ik o m iš k a  iro n ija  p a va d in ti 
p a r t in ių  m o k y k lų , u g d ž iu s ių  
to ta lita rin ių  tranų - krašto ongė jų  
d in a s t iją  L ie tu vo je , S e im o

d a u g u m o s , ku ri sa ka n ti nesa n t 
komunistine, tų diplom ų sulyginimą 
su aukštųjų mokyklų diplomais.

Na, o kalbant apie “3 proc. tikrų" 
komunistų ir “97 proc. apsimetėlių", 
- neaišku, kiek tokių pažeistų šaknų 
asm ens elgsenoje yra pasąmonės 
a p ra iš k a  ir k ie k  są m o n in g o  
piktadarybių teisinimo. Nuožmumo 
sk irtum o tarp v ienų ir kitų beveik 
nebuvo. Bet galima nesunkiai atspėti, 
kad pirm ieji buvo dažni nemokšos, 
g a lė jo  b ū ti “perp lau tų  sm egenų" 
idealistai, bot karjoros pradžioje, o 
a n tr ie ji,  be a b e jo , b u vo  c in iš k i 
karjeristai visą laiką. Jų pasišovimas 
"normaliai gyventi" (privilegijos) buvo 
a p m o k ė to s  tė vyn a in ių  k ra u ju  ir 
ašarom is.

Buvo priminta ir “ Lietuvos kančių 
ir kovos is to r ijo s ’  ra ida, ka i PLB 
valdybos nariai, deja, nesuvokė, jog 
“ išskalautų sm egenų” m okslininkų 
darbai nėra moksliški ir vargiai gali 
bū ti patikim i, ypač kai gra ibom os 
neužgijusios žaizdos.

Ir tu o  pačiu  p a te ik ia m a s  
“visuomenės sulyginimas” , iš kurio 
išplaukia anksčiau minėtų išeivijos 
liberalų vertinimas, kai jie dabartinėje 
Lietuvoje su visais “susikalba" - ir su 
tranais, ir su jų pastum dėlia is. Tik 
nea išku , kokia ka lba  - seną ja  ar 
reform uota naujakalbe?

U žb a ig d a m a s  p ra n e š im ą  
“ Pažeistų šaknų kartos" autorius, 
p ro f. dr. A. M us te ik is  sakė, kad 
daugum a lie tuvių tiek  gyvendam i 
Tėvynėje, tiek ir būdam i trem ties 
v ie tose , nešoko o k u p a n tų  ir jų  
ta lk in in kų  pavyzd ž iu , nem elavo, 
n o a p g a u d in ė jo , n o kyš in in ka vo , 
nep iešė svetim o tu rto , nors tyra  
sąžine galė jo “ats iim ti" iš grob ikų  
v a ld ž io s  bon t d a lj lo b io , ku ris  
anksčiau jiem s priklausė. Lietuvių 
ilgm oč ius  tu rkus i aktyv i ir pasyvi 
a tspara  (rez is tenc ija ) iš la ikė  v iltį 
noviltyje ir la isvės trošku lį. Todėl, 
su svy ra vu s  s o v ie tin e i im p e r ija i, 
lietuviai pirm ieji stojo ginti tiesos ir 
laisvės sim bolių - TV bokšto ir AT 
rūmų, Tėvynę brangindami labiau už 
gyvybę.

Teisei, teisingum ui, ekonomikai, 
socia line i po litika i skirtas antrasis

posėdis. E konom istas iš  JAV J. 
P a bed inskas ska itė  p a ska itą  
“ Ekonom inė apsisprendim o teisė 
valstybė je". Pranešėjas asm enis 
susk irs tė  j va ld ž io s  žm ones  ir  
piliečius. Nuosavybė leidžia individui 
d a u g iau  a p s is p rę s ti. P riva č ios  
nuosavybės tu rė to jas  la isvo jo je  
rinkoje prisiima atskaitomybę prieš 
kitą žmogų. Jis pastebėjo, kad tik 
k r ik šč io n yb ė  s k a tin a  a rtim o  
santykius. Tačiau vis dėlto reikalinga 
keisti ir patį žmogų, nes per jj kinta 
eon om inė  tva rka . B ū tina  
savanoriškai siekti te is ingum o. O 
p o so v ie tin iu o se  k ra š tu o se  
susidariusią ūkinę padėtį pavadino 
“o p o rtu n is tų  ro ju m i" , nes v isu r 
vyrauja nesąžiningumas.

Respublikos Konstitucinio teismo 
teisėjas S. Šedbaras supažindino 
su š io  te ism o  s is tem a , 
p ranešdam as, kad jis  suku rtas  
remiantis tuo, kas geriausia už
sienio praktikoje. Lietuvoje, pasak 
kalbėtojo, kuriamas austriškas arba 
europinis-kontinentinis, modelis. Čia 
vykdom a konstituc inė  priežiūra , 
sekant, ar priimti įstatymai atitinka 
šalies Konstituciją. Akcentuota, kad 
į Konstitucinį te ism ą ga li kreiptis 
ribotas žm onių skaičius. Seimas, 
prezidentas, vyriausybė ir bendrieji 
teismai, o  eilin is pilie tis tiesiogia i 
kreiptis negali. Pasak teisėjo, tai gali 
leisti tik turtingos valstybės.

‘ N u s ika ls ta m u m a s  ir jo  
prevencijos problem os Lietuvoje" 
- tokia tema kalbėjo kriminalistikos 
sp e c ia lis ta s . Te isės in s titu to  
direktorius A. Dapšys. J is pažymėjo, 
kad nuo 1988 m. nusikalstamumas 
Lietuvoje išaugo tris kartus..., tačiau 
s k a ič ia i d a r n e ro d ą  t ik ro jo  
nus ika ltim ų  ska ič iaus . Faktiška i 
n u s ik a ls ta m u m a s  m ūsų
R e sp u b liko je  p a s iekė  a po gė jų . 
P rie ita  iš v a d o s , kad ko l 
nusikalstam umas Lietuvoje didės, 
užsienio investitorių bus mažai.

S e im o narė  V. A le kn a itė - 
Abram ikienė, skaičiusi pranešimą 
“ Lietuvos piliečių socialinė būsena 
šiandien ir rytoj", dabartinę Šalies 
s itu a c iją  p a v a d in o  "ne tesė tų  
pažadų sindromu". Ji priminė, kad

n u o  1991 m . š a ly je  m ažė ja " 
gimstamumas, 1992 m. - sumažėjo 
net 10000 gyven to jų , grėsm inga i 
sparčia i auga savižudžių skaičius 
(per 4 metus savižudžių padaugėjo 
b en t 50 p roc .). "M irš tan ti tau ta " 
patiria visuotinį nedarbą, nusivylimą, 
skurdą. Lietuvos laukia praraja. Ji 
p rim inė LDDP iškilm ingai “ iškeltą" 
priešrinkim inį šūkį, kuriuo Lietuvai 
žadėjo “darbą, darną, dorąl"

Trečiajame posėdyje, kurio tema 
"V isu o m e n ė : k u ltū ra -ro lig ija -
p a s a u lė ž iū ra ” da lyva vę s  Se im o 
o p o z ic ijo s  va d a s  p ro f. V. 
Landsbergis sakė, kad sovietinės 
okupacijos metai pažeidė Lietuvos 
kultūrą, nulem iančią žm ogaus būtį 
p a sa u ly je  ir žm o n ių  ta rp u sa v io  
santykius. Profesorius pabrėžė, kad 
dabar Lietuvoje ugdom as svetimo 
po jū tis , p rieš ingas a rtim o m eilės 
sampratai. Tai priešprieša meilei - 
b e d va sė  k o m u n iz m o  p rie va rta . 
Paga l p r im e s tą  žm ogų
d e g ra d u o ja n č ią  sam pra tą , koks 
skirtumas, ar žm ogus numirė, ar šuo 
nustipo . O juk trad ic inė je  lietuvių 
kultūroje net bitė ne 3tipdavo, bet 
m ird a v o . Ž m o g u s , tu rė d a m a s  
transcendontinę atsakomybę, žino, 
kas le ista, ir kas ne, nes visa tai 
fo rm u o ja  re lig iją  ir  ku ltū rą . Iš 
žmogaus sovietmečiais buvo atimta 
g y v e n im o  p ra sm ė , išg yve n ti 
brutalaus fizinio ir dvasinio griovimo 
d e š im tm e č ia i. A n tih u m a n iška  
s is te m a  kartu  g r io v ė  ir dvasinę  
kultūrą.

Prof. V. Landsberg is , p rim inęs 
g ilu m in ę  v e rty b ių  s a n k irtą , R. 
Granausko apysaką “Gyvenimas po 
klevu" priešpastatė buvusiam LKP 
C K p irm a ja m  se k re to riu i A. 
Brazauskui, kuris tą  patį laikotarpį 
pavadinęs “d idž iaus ių  la im ėjim ų" 
la iku . K a lbė to jas  iškė lė  kū rybos 
prasmę, nes tik tuo įprasminamas 
kiekvieno gyvenimas. Jis tuo pačiu 
a p g a ile s ta v o , kad  š ia nd ie n
nebepajėgiam a apg in ti tiesą, nes 
nebeapčiuopiama riba tarp melo ir 
tiesos. Paragino daugiau apmąstyti 
dabartį ir apie ją  rašyti.

"D ra u g a s ” 
(ka lba neta isyta)

LIETUVA JAU SĄRASE
D a n u tė  B IN D O K IE N Ė
š. m. birželio 6 d. šiose dienraščio 

skiltyse išspausd inom e straipsnį, 
aavadintą "O kur Lietuva?” Jam e 
jž s im in ta s  yp a tin g a s  p ro je k tas , 
<urio įgyvendinimas JAV sostinėjo 
Vašingtone visiems laikams primintų 
aasauliui komunizmo, o ypač jo  lizdo 
Sovietų Sąjungos, vykdytą žmonių 

r ištisų tautų naikinimą. Ši totalitarinė 
sistem a nuo  savo g im im o  1917 
u o ta is  R u s ijo je , ik i p a s k u tin io  
ats ikvėp im o ranka pas iek ia m o je  
praeityje, pareikalavo daugiau aukų, 
logu bet kurie kiti despotai žmonijos 
s to r ijo je . K a d a n g i ne v isu r 
(o m u n izm o  b a c ilo s  išn yku s io s , 
spidemija tebesiaučia ir tebenaikina 
risus, kas drįsta ja i skersai kelio 
ats is to ti. Tų k o m u n iz m o  a tlik tų  
budynių akivaizdoje, H itlerio laikų 
/okietijos, Japonijos ar kurios kitos 
n i lita r is t in ė s  g a ly b ė s  v ykd y ta s  
įm onių naik in im as a trodo beveik 
nažareikšmis, todėl žinia, kad yra 
lum atytas e fektingas pam inklas- 
nuziejus ir komunizmo aukoms (Vic- 
im s o f C o m m un izm  m em o ria l), 
;utikta su palengvėjim o ątodūsiu: 
Pats laikas!"

Kai platoka in form acija  apie šį 
irojektą buvo paskelbta Vašingtono 
aikraštyje (“The Washington Times",

05 .29 ), p a s te b ė jo m e , kad į 
pa ta riam ą ją  ko m is iją  įe ina  daug 
įtakingų žmonių - ir amerikiečių, ir 
kitataučių, ypač iš tų valstybių, kurių 
gyventojai gavo patirti "komunistinį 
rojų". Tačiau no tio, kurių pavardės 
b u vo  įra š y to s  k o m is ijo s  sąraše 
lab iausia i k rito  j  akį, o tio - kurių 
nebuvo - 1. y. Lietuvos atstovų (Estijai 
ir Latvijai atstovauja jų prezidentai).

M inėtas is  “ D raugo" s tra ipsn is  
"užm ynė ant skaudžios nuospau
dos" ir reakcija tiek čia, tiek tėvynėje, 
buvo greita, stipri. Atgarsiai pasirodė 
ir L ie tuvos spaudo je , iššaukdam i 
Vyriausybės pasiteisinimą, kad apie 
š į p ro je k tą  n io ko  než in o ta . (Ir 
apsileidimas gi to  projekto sumany
tojų, kad per 16 mėn., JAV vyriau
sybei pasirašius 103-199 įstatymą, 
buvo in fo rm uoti la tviai ir estai, o 
lie tu v iu s  "u ž m irš o ” , nep akv ie tė  
įamžinti savo tautos kančių...).

Pagaliau iniciatyvos ėmėsi JAV LB 
Krašto va ldyba pe r savo įs ta igos 
vodėją Vašingtone Astą Banionytę. 
Kartu su K rašto  va ldybos  p irm . 
Regina Narušiene į kom isiją buvo 
pas iū ly tas  L ie tuvos R espub likos 
Soimo opozicijos vadas prof. Vytau
tas Landsbergis. Kom isijos p irm . 
ambasadoriaus Lev E. Dobriansky 
pavedimu, A. Banionytė š. m. birželio

30 d. išsiuntė raštą V. Landsbergiui 
ir pakvietė j į  da lyvauti kom is ijo je  
patarėju. Liepos 13 d. V. Landsbergis, 
ta ip  pa t raštu , p riėm ė š į svarbų 
kvietimą, kaip jis  išsireiškęs - “su 
m alonum u".

Nors paprastai, kai planai dideli 
ir į juos įjungta daug žmonių, kai kas 
ilgosnj laiką “užsiguli popieriuose”, 
kol duodam a eiga, bet jau rugpjūčio 
15 d. siųsto oficialaus “V ictim s of 
C o m m u n izm " m u z ie ja u s  la iš ko  
paraštė je  (virš E stijos ir La tv ijos 
prezidentų) įrašytas ir “ Hon. Vytautas 
Landsbergis. Lithuania” . Kiti tarptau
tiniai atstovai: A lbanijos prez. Sali 
Berisha, Rusijos buvusieji disidentai 
Elena Bonner ir Vladimir K. Bukovsky, 
Ukrainos - Vyacheslav Chornovil, M., 
P, Vengrijos prez. Arpada Goncz, iš 
Didžiosios Britanijos - Brian Crozier.

Ž inom a, už truks  da r nem aža i 
laiko, kol šio prasm ingo muziejaus 
planai taps realybe, bot dabar galima 
pasidžiaugti, kad iš v iso toks pa
minklas komunistų aukoms yra pla
nuojamas, o ypač, kad toje plana
vim o komisijoje patariamąjį balsą turi 
ir Lietuvos atstovas. Ką reikštų visi 
paminklai ir paminklėliai, po neprik
la usom ybės  a ts ta tym o nubars tę  
mūsų tėvynės žemę, ką reikštų mūsų 
b irelinės tragedijos pam inėjim ai ir 
kom unizmo aukų apraudojimas savo 
tarpe, je igu visa tai ir liktų tik nelabai 
gausio je lietuviškoje visuomenėje.

Galbūt bolševikų okupacijos aukų 
skaičius, jei jį palyginsim e su kitų 
tautų nužudytaisiais, nėra jau toks 
didelis, bet Lietuvai netekimas buvo 
ne tik labai skaudus, bot ir žalingas. 
Ž m onės, ku r iu o s  per 50 m etų  
praradome nuo kom unizmo rankos, 
buvo kaip tik tie, kurie galėjo duoti 
p a tį d id ž ia u s ią  įn a šą  savo

iš s im o k s lin im u , h u m a n išku m u , 
id e a lizm u , tė vyn ė s  m e ilės  ir 
pas iaukojim o dvasia. Gera žinoti, 
kad tiem s lie tuv iam s Vašingtono 
projekte atstovauja ne kas kitas, o 
Vytautas Landsbergis.

“ D raug as” 
(ka lba  neta isyta)

DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS 
PABAIGOS GĖDA

S ta s y s  S U R A N T A S
Kroatijai įsikišus į Bosnijos serbų 

ir musulmonų konfliktą, atrodė, kad 
visos p rob lem os bus veik ia i išs
pręstos, nes kroatai atsiėmė serbų 
okupuotą  Kroatijos sritį ir padarė 
jiems kitų didelių nuostolių. Tačiau 
Bosnijos serbai netruko atsigauti 
nuo sm ūgio ir dabar vėl toliau tęsia 
savo žmogžudišką veiklą, apšaudo 
S a ra jevą , j b e jė g iš k u m ą  va ro  
Jungtinių Tautų vadovybę. Tai tikra 
dv id e š im to jo  am žiaus p ab a igos  
g ė d a , ku rio s  d ė m e s  n u p la u ti 
nesiryžta nei JT, nei NATO.

Popiežius Jonas Paulius II galbūt 
yra v ie n in te lis  d id ž ių jų  pasau lio  
vadų, drąsiai ir teisingai apibūdinęs, 
kas darosi Bosnijoje. "Žinios ir vaiz

dai iš Bosnijos, ypač iš Srebrenicos 
ir Zepos, - kalbėjo popiežius liepos 
16 d .,- liudija, kaip Europa ir žmonija 
v is gilyn krinta į  gėdos bedugnę. 
Jokia priežastis, joks tikslas negali 
pateisinti tokių barbariškų veiksmų 
ir m etodų. Tai nus ika ltim as prieš 
žmoniją, civilizacijos naikinimas". Šių 
popiežiaus žodžių vertė yra tikrasis 
su p ra tim a s , ka ip  B o sn ija  ve ik ia  
Vakarų moralinį autoritetą, kurį Euro
pos ir Amerikos vadai yra jau beveik 
neatitaisomai suniekinę. Jono Paul
iaus II kaltinimai teisingai iškelia kal
tininkus tos baisios tragedijos, kuri 
išsivystė, Vakarų pasauliui ir JAV ne
parodant pakankamai ryžto ir tikro 
noro ją  sustabdyti.

Nukelta { 5 p.

A U Š R O S  A L E I A
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16-metis sūnus 
prisipažino nužudęs 

motiną
KELM E. L io lių  sen iūn ijos  

Pučkoriškės kaime netoli savo namų 
rasta nužudyta 1942 metais gimusi 
Regina Ž ičk ienė . A n trad ien į 
p ro ku ra tū ro s  ta rd y to ja i B iru te i 
Dapkuvienei prisipažino jos žudikas
- 16-metis sūnus Marius.

Jis sakosi to  daryti neketinęs, tik 
pasivijęs bėgančią motiną ir spyręs 
keliu jai į nugarą. Motina suklupusi 
ant kelių ir ėmusi iš skausmo šaukti,
- nuo spyrio moteriai lūžo stuburas... 
Tada Marius surikęs: “ Nešauk, nes 
aš tave nutildysiu!" Ir “betildydamas" 
pasmaugė.

Regina Ž ičkienė - šešių vaikų 
motina. Yra duom enų, kad šioje 
šeimoje būdavo girtaujama, vyras 
žiauriai mušė žmoną. Paskutinį kartą 
ji buvo sumušta prieš kelias dienas 
iki nužudymo... Marius sakosi, jog 
nužudė motiną, būdamas išgėręs 
taurelę degtinės.

Ir policijos pareigūnai, ir tardytoja 
B. Dapkuvienė iškart įtarė “šeimos 
dramą". Versija pasirodė teisinga. 
Toliau vyksta parengtinis tardymas.

Be gyvybės ženklų
PAKRUOJIS. Kom bainai rėžė 

raudonuosius dob ilus. G a ilion ių  
laukuose triūsė ir Ričardas Rimša, 
kurį su “ Naujo ūkio’  kombainininkais 
nufotografavo reporteris... Tik niekas 
nelaukė kraupios žinios.

Darbymetėje netiktai užsiplieskė 
Povilo Zeverto kom bainas. Vyrai 
puo lė ga isro  pusėn... Ką tom is 
sąm yšio  m inu tėm is  p rie  savo jo  
“ Koloso" veikė Ričardas? Bendra
darbiai nustėro: kombainas burzgia, 
o kur jis? ! R ičardą iš traukė  iš 
bunkerio. Be kojos ir be gyvybės 
ženklų.

Tragedijos priežastys tiriamos.
Karas pirtyje

AKMENĖ. Rugsėjo 19 d. teisme 
buvo išnagrinėta baudžiamoji byla, 
kurioje Ventos gyvento ja Regina 
P u odž iū n ienė  a tsakom ybėn  
pa trauk ta  p ag a l baudž iam o jo  
kodekso (BK) 225 str. 2 dalį, t. y. už 
chuliganizmą, kai ypač įžūliais savo 
ve iksm a is  te is ia m o ji padarė  
apysunkį kūno sužalojimą. Istorija 
prasidėjo prieš metus Ventos pirtyje, 
kur moterys, namuose neturėdamos 
šilto vandens, susirinko išsimaudyti. 
Būry moterų buvo ir nukentėjusioji 
T. Ž  Joms bosiprausiant, j pirtį atėjo 
gerokai išgėrusi R. Puodžiūnienė, 
nors teisme ji sakė: "Anokia aš girta, 
“ ant d v ie jų " bu te lį padarėm ". R. 
Puodžiūnienė, prisipylusi vandens 
vonelę, paslydo ir aptaškė T. Ž , kuri 
pasakė, jog  j tokią girtą nemalonu 
žiūrėti ir pasiūlė išeiti iš pirties. R. 
Puodžiūnienė - moteris,, pasak tei
sėjo, ekscentriška, nelinkusi nusi
leisti ir žodžio kišenėje neieškanti, 
todėl kilo ginčas. Teisiamoji paleido 
srautą rinktinių ir ne valstybine kalba 
žodelių. T. Ž , jauna ir stipri moteris, 
ėmė besikeikiančią R. Puodžiūnienę 
s tum ti p ro  d u ris . P astaro ji 
nepasidavė ir porą kartų į veidą ir

ranką trink te lė jo  T. Ž  m eta line 
vonele. Nukentėjusiai lūžo skruos
tikaulis, sužalota ranka. Teismas tai 
kva lifikavo  kaip apysunk į kūno 
sužalojimą. Buvo iškviesta policija, 
o R. Puodžiūnienė sumaištyje dingo 
iš pirties. Iš šalies - tai juokingas 
įvykis, bet gana nemalonus. Teismas 
atsižvelgė, kad R. Puodžiūnienė 
gyvena viena, turi vaikų, o ir pasek
mės po metų nebeatrodo tokios 
baisios, tad ją nuteisė laisvės atė
mimu dvejiems metams, bausmę 
atidedant tokiam pat laikotarpiui. Per 
šj laikotarpį jos elgesį kontroliuos 
policija.

ŽEM ĖS ŪKIS

Obuolių užderėjo 
daugiau

JONIŠKIS. Praeitais metais sodi- 
nipkyste besiverčiančios bendrovės 
nelabai tegalėjo pasidžiaugti vaisiais. 
Po didžiulės sausros vasarą daug 
m edelių, va iskrūm ių apdžiūvo ir 
žym iai sum ažėjo derlius. Tačiau 
sausra turi ir kitokių pasekmių. Štai 
Ziniūnuo3e, AB “Jon išk io  soda i” 
pernai p ražydo net pirm am ečia i 
medeliai, nes būtent sausroje ge
riaus ia i fo rm u o ja s i ž ie d in ia i 
pumpurai.

“Jon iškio  sodai" aug ina šešis 
hektarus juodųjų serbentų bei du 
hektarus aronijų.

Nors šių metų vasara nebuvo 
tok ia  sausringa ka ip  pernykštė, 
saulė pagailėjo išdegintos žemės, 
tačiau serbentų priskinta tik 700 kg, 
aronijos užderėjo geriau - priskinta 
keturios tonos trys šimtai kilogramų.

Pasak AB “Joniškio sodai" vyr. 
buhalterio Broniaus Kukės, su kuriuo 
daugiausia ir kalbėjomės apie sodų 
darbus, problemas bei rūpesčius, 
aronijų šiemet net nespėta nuimti, 
o supirkėjai jų jau nebepriima. Beje, 
a ronijos keliau ja j AB “Anykščių 
vynas", iš ten, kaip jau daugelis 
tikriausiai pastebėjo, atvežti buteliai 
su e tike tėm is  “A ron ijų  vynas" 
puikuojasi parduotuvių lentynose.

Be šių vaiskrūmių Ziniūnuose 100 
ha užima obelys ir 0,9 ha - slyvos. 
Pastarosios dar labai jaunos, šiemet 
pirmieji jų derėjimo metai. O slyvaitės 
pasodintos maždaug prieš penke
rius metus. Šiemet priskynė 100 kg 
slyvų, tačiau net tokį kiekį nebuvo 
lengva parduoti - vežė j turgų.

A ug inam os dau g iaus ia  senų 
veislių obelys, didelius plotus užima 
“ Bogatyr", "Rudens dryžuotie ji", 
“Šeriniai".

Parduodami obuoliai įvairiai. Kas 
daugiau moka, tam ir parduoda. 
Tačiau be visų k itų  p irkė jų  yra 
sudaryta  su ta rtis  su užsieniu . 
Vasarinius obuolius teko pardavinėti 
Šiaulių tu rgu je , tada kilogram as 
obuolių buvo parduodamas po 60- 
70 cn t., ta č ia u , esan t d idesne i 
konkurencijai, tekdavo nusileisti iki 
30 d . Kokios bus žieminių, vėlyvųjų 
obuolių veislių kainos - dar neaišku. 
Tai priklausys nuo pirkėjų piniginės 
ir pardavėjų gausybės. Nuskinti

obuo lia i per žiem ą la ikom i 
šaldytuvuose. Ne paslaptis, kad 
sodinukus, jaunus medelius puola 
įvairios ligos, o chemikalų sunku 
nusipirkti, nes jie, kaip ir visa kita šiais 
laikais, labai brangūs.

AB “Joniškio soda i" šiaip taip 
gyvuoja, gavę trumpalaikj kreditą, 
o juk labai reikėtų atnaujinti sodą. 
Šiek tiek seno sodo buvo išpjauta, 
dabar ruošiama žemė jį atsodinti.

š io je  akcinėje bendrovėje yra 
apie 60 akcininkų, iš jų tik vienas 
stambesnis, o kiti teturi tik po 10- 
20 akcijų. Taip atsitiko, kadangi iš 
pradžių Žmonės labai jau, mėtėsi su 
savo pajais iš vienos bendrovės į 
kitą, kiekvienoje nusipirkdam i po 
kelias akcijas.

Likv|davo bendrovę
AKMENĖ. Pakempinių bendrovės 

narių visuotiniame susirinkime buvo 
visko - ir piktų replikų, ir nevilties 
ašarų. Nebegalėdam i išsim okėti 
delsp in ig ių, kuriuos priskaičiavo 
M okesčių in spekc ija  už nesu
mokėtus mokesčius, pakempiniškiai 
nutarė lik v id u o ti bendrovę. Ja i 
vadovavo L. Baltrušaitienė. Susi
rinkim e da lyvavo Žemės ūk io  
valdybos atstovai E. Meškienė, P. 
Malakauskas ir R. Kulvinskas.

Rajone dar yra 46 bendrovės ir 
bendrijos, ku rių  ve ik lą  kuruo ja  
Žemės ūkio valdyba.

Pabrango duona
PAKRUOJIS. Nuo rugsė jo  23 

d ienos Pakruo jo  va rto to jų  
kooperatyvas Valdybos sprendimu 
padidino duonos kainas. “Ventos” 
duona dabar kainuoja 1,60 (vietoj 
1,45), “Dzūkų“ duona -1,31, naminė 
-1,45, “Palangos" -1,52 lito. Batonų 
kainos nesikeičia.

Kaip informavo Pakruojo rajono 
vartotojų kooperatyvo pirmininkė A. 
Martišienė, paskutinį kartą duonos 
kainos buvo patvirtintos šių metų 
birželio 30-ąją ir iki pat rugsėjo 20- 
osios nebuvo peržiūrėtos. Stipriai 
šoktelėjus grūdų kainoms, pabran
go ir miltai. Jei anksčiau už aukš
čiausios rūšies kvietinių miltų toną 
Pakruojo prekybininkai mokėjo 750 
litų, tai dabar kaina šoktelėjo iki 
1180. Ruginiai sijoti miltai pabrango 
nuo 550 iki 750, ruginiai pasijoti nuo 
410 iki 550 litų.

PRAM ONĖ

“Pavenčių cukrui” 
sunku

ŠIAULIŲ RAJ. Pavenčių cukraus 
fabriką “ smaugia" 25 milijonų litų 
skolos bankams, biudžetui, runkelių 
augintojams. Valstybė kelia cukrinių 
runkelių supirkimo bei stabilizuoja 
cukraus pardavimo kainas. Užsienio 
bei vietiniai ekspertai siūlo įvairius 
galim us “ išlipti iš balos sausam" 
variantus, kurie iš esmės situacijos 
neke ič ia . D abartin is  d irektorius 
Jurgis Ignotas mato tik du kelius: 
visiškai nesupirkti pagal kontraktą 
cukrinių runkelių arba juos supirkus, 
po trijų-keturių mėnesių runkelių 
aug in to jam s pasakyti, jog 
atsiskaitymui pinigų nėra.

ŠVIETIMAS

Mokykloje - 
turtingiausia biblioteka

RADVILIŠKIS. Lizdeikos vidurinė 
mokykla gavo antrąją knygų siuntą 
iš už Atlanto. Tai 36 tomai knygų 
tamsiai vyšniniais gruoblėtais kietais 
v iršeliais: Lietuvių enciklopedija, 
iš le is ta  1964 m eta is JAV, Pietų 
Bostone, š ią  enciklopediją dovanojo 
Lizdeikos gimnazijos I laidos (1944 
m.) abitu rientas Stasys Tikuišis. 
Laiške, kuris pasiekė Radviliškį 
greitėliau nei knygos, jis rašo, kad 
jų  vaikai ir vaikaičiai, jau nem o
kėdami lietuviškai, viską verčia j 
šiukšlyną arba veža į popieriaus 
fabriką. Galėjo tokio likimo sulaukti 
ir šios knygos.

Stasys Tikuišis lankėsi Lizdeikos 
mokykloje praeitą vasarą, kalbėjo 
su direktoriumi J. Varkulevičiumi, 
žadėdamas dovanoti enciklopediją.

Ir štai pažadas ištesėtas.
Nuo šiol L izdeikos v idurinės 

m okyklos b iblioteka tapo turtin 
giausia rajone. Tokios enciklopedijos 
kitos bibliotekos (ne tik mokyklų) 
neturi.

Rūpinimasis
našlaičiais

PAKRUOJIS. Kai “ Va lstiečių 
la ikraščio" redakcijos įkurto lab
daros kaimo vaikams fondo orga
n iza to ria i p irm ą kartą lankėsi 
Lygumuos ir klausė, kas čia labiau
siai reikalingas jų paramos, seniū
nijos darbuotojų akys nukrypo j 
Aleknaičių pradinę mokyklą. Nes ten 
besimgkantys vaikai - daugiausia iš 
gausių šeimų arba našlaičiai. Nuo 
tada juos ir apgaubė minėto fondo 
rūpestis, šiai.kaimo mokyklai ypač 
page lbėta  vasarą, rem ontu i 
paskiriant arti 50 tūkst. litų. Be to, iš 
tų p in igų , kuriuos fondas skiria 
pradinukams maitinti - (perdien - po 
pusantro  lito) per m ėnesį vėlgi 
susidaro arti 500 litų.

O kur dar dovanos, be kurių 
n iekad nea tvaž iuo ja  v iln išk ia i 
svečiai? Štai ir dabar, pradėjus 
naujus m okslo metus, va ikučia i 
sulaukė batų bei mokslo priemonių 
s iuntos. Beje, to gero seniūnija  
padalino ir kitoms savo mokykloms 
- juk skurdžiai gyvenančių šeimų 
šiandien yra visur.

O Č ikagos našla ič ių  g lobos 
komitetas, su kuriuo lygumiečiai 
užmezgė ryšius per tą patį “Valstiečių 
la ik raš tį", šefuoja 4 m oč iuč ių  
auginamus našlaitėlius, per mėnesj 
jiems skirdamas po 50 litų.

ŠVIETIMAS

Stojančiųjų į RPRC 
buvo daug

RADVILIŠKIS. Šj rugsėjį j 
Reabilitacinio profesinio rengimo 
centro  p irm ą jį kursą priim ti 105 
moksleiviai, iš jų keletas su fizine 
nega lia . Ž inom a, jiem s būtina  
m edicininė priežiūra. Stojančių j 
RPRC buvo tikrai daug. Jie prieš 
m otus rašė pare išk im us, po to 
p ro fes ijos  parink im o grupė je , 
padedam i specia listų , 20 dienų 
rinkos i p ro fes iją : pagal norą, 
galimybes, sugebėjimus. Priimamų 
moksleivių skaičių ribojo gyvena
mosios vietos stygius. Bendrabutis 
pilnas, viena grupė gyvena netgi 
m okyklos patalpoje, prita ikytojo 
buities sąlygoms.

M okin ia i, padedant V iln iaus 
ps icho lo g in ių  tyrim ų tarnyba i, j 
g rupes buvo  sk irs tom i pagal 
tem peram entų tipus ir  bendrus 
polinkius.

Pačios populiariausios specialy
bės, į ku rias  s to jo  gausiausia i 
moksleivių, yra stalių ir siuvėjų. Stalių 
visuose kursuoso yra apie 54, kai 
kitose profesinės grupėse - po 45 
moksleivius.

Visame RPR centre mokosi 340 
moksleivių. Darbuotojų yra apie 190.

Šiemet priimta penkiolika naujų 
mokytojų. Nūnai profesinėse gru

pėse specialistų pakanka. Tereikia 
psichologo. O nauja stomatologinė 
įranga laukia gero dantų gydytojo. 
Statomas naujas bendrabutis: mūro 
darbai beveik baigiami. Lėšas skyrė 
Švietimo ir mokslo ministerija, tik jų 
vis laiku negaunama, nesumokama 
už darbą statybininkams. Bet šie 
darbus kantriai tęsia.

Profesinio rengimo centrą šefuoja 
Karbeno (Vokietija) m iestas. 
P adedant vokiečiam s pradėtas 
statyti 24 arų Šiltnamis daržininkams. 
Jį_ apš ildys  vie tinė ka tilinė . Čia 
busimieji daržininkai galės dirbti ir 
mokytis ištisus metus.

Reabilitacijos profesinio rengimo 
centro direktorius Jonas Pravilonis 
galvoja ir apio devintą specialybę -

santechnikų reng im ą  savo 
mokykloje.

KULTŪRA

Muziejus
AKMENĖ. Šeštadienį atidarytas 

Viekšnių vaistinės-muziejaus res
tauruotas pastatas. Iškilmėse daly
vavo šio pastato savininko chemiko 
farmacininko J. Aleksandravičiaus 
dukra Zofija Navickienė, ra jono 
administratorius V. Lizdenis, Viekšnių 
bažnyčioje buvo auko jam os šv. 
Mišios už m irusius šios vaistinės 
da rbuo to jus . Išk ilm ių  da lyv ia i 
pagerbė J . A leksand rav ič iau s  
atminimą, padėdami gėlių prie jo 
amžinojo poilsio vietos.

KITI j VYKIAI

Keliais rūpinsis 
valstybė

TELŠIAI. Įkuria nauja valstybinė 
įmonė “Telšių regiono keliai” . Jos 
pagrindinės funkcijos bus rūpintis 
trijų  apskrities  ra jonų: Telšių, 
Mažeikių ir Plungės kelių priežiūra 
bei smulkia eksploatacija, jmonės 
žinioje bus kone tūkstantis kilometrų 
respublikinės ir vietinės reikšmės 
kelių. Ji kiekviename rajone turės 
savo gamybinius padalinius, kurie 
prižiūrės, valys, barstys kelius žiemą 
ir a tliks  ned ide lius  t iltų ,  ke lių  
remontus. Didesniems kelių remon
to ir tiesim o darbam s įm onė 
konkursų tvarka sam dys specia
lizuotas privačias ir va ls tyb ines  ^ 
firmas. Naujosios įmonės direkto
rium i paskirtas buvęs M ažeik ių 
va lstybinės ke lių  va ld yb o s  vyr. 
inžinierius Romas Kaferauskas.

Teiks informaciją 
spaudai

Telšių ra jon o  sav iva ldybės 
administracija paskyrė savo atstovą 
spaudai, š io m s  paro igom s nuo 
rugsėjo 21 dienos priimta konkursą 
la im ė jus i A ukš tesn ios ios  ta ik o 
mosios dailės m okyklos dėstytoja 
Irena Šatkauskienė. Be informacijos 
teikimo spaudai, jai dar teks rūpintis 
ir valstybinės kalbos reikalais rajono.
I. Šatkauskienė - lituanistė, išsila
vinimas - aukštasis.

Sveikatos priežiūros 
centro idėja

AKMENĖ. Grupė ra jono  
savivaldybės darbuotojų ir gydytojų 
buvo nuvažiavę į Jonavos rajoną 
apžiūrėti Bukonių seniūnijoje įkurtą 
vienintelį šalyjo Pirminį sveikatos 
priežiūros ir socialin ių paslaugų 
centrą. Taip atsiliepiama j Sveikatos 
apsaugos m in is te r ijo s  s iū lym ą 
daugiau teikti kvalifikuotos pirminės 
sveikatos priežiūros. Nors sunku bus 
lygiuotis į šj centrą, išlaikomą Maltos 
ordino iš Vokietijos, tačiau rajono 
meras K. Inta Sveikatos apsaugos 
m in isterijos vykdom os reform os 
darbo grupei, kurios narys yra jis 
pats, jau pasiūlė panašiai sveikata 
rūpintis ir Viekšniuose. Čia esančios 
Biržiškų sveikatos namų tradicijos, 
čia dirba p irm o ji rajone šeim os 
gydyto ja  licenz iją  įs ig iju s i 
specialistė.

Vėl labdara
JO NIŠKIS. Užvakar ra joną  

pasiekė septynetas automobilių su 
Raudonojo Kryžiaus žonklu. Jie 
atvežė jon išk ieč iam s labdarą iš 
Vokietijos Ise lbu rgo ir Bocho lto  

miestų.'Panašaus dydžio gurguolė 
buvo atriedėjusi praėjusį rudenį. Ir 
pernai, ir šiemet ją palydėjo joniš
kiečių draugas, Bocholto Raudo
nojo Kryžiaus organizacijos veikėjas 
Stasys čirpus. Vakar labdaros siunta 
išd a ly ta  adresatam s: C en trine i 
ligoninei, Globos namams, Jurdaičių 
pensionatui. Pasak ryšių su labda
ringais vokiečiais organizatorės, 
Globos ir rūpybos skyriaus vedėjos 
D. Petrauskienės, nemažai daiktų, 
įrangos atiteks besiku rian tiem s 
parap ijin iam s sene lių nam am s, 
drabužiais bus sušelptos neturtin
gos šeimos, kai ką gaus mokyklos.

Pagal spaudą parengė 
Vida SIMONAITIENĖ

/ f  ............  ;----- ^
Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių, 

Vyriausybės kanceliarijos skyrių vedėjų, žinybų 
vadovų gyventojų priėmimo Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės Priimamajame (Vilnius, Gedimino pr. 
11) per 1995 metų spalio mėn.
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3. M. Mikaila - Vyriausybės narys, socialinės apsaugos ir darbo 
ministras. Tel. 65-12-36 spalio 17 d. 10-13 val.

4. I. Pilypienė - V yriausybės pa tarė ja  ap linko s  apsaugos 
klausimais. Tel. 62-79-56 spalio 24 d. 10-13 val.

5. J. Prapiestis - Vyriausybės narys, teisingumo ministras. Tel. 62- 
A 46-70 spalio 31 d. 10-13 val.



R. B A LT U T IS
K okia va ro m o ji jė ga  ta i vertė 

daryti?  Tai ne kokios nors darbo 
p a rtijo s  pas tangų  rezu lta tas . Ir 
n e p ris im e n a  sen im as, kad 
susidūrus su pirmaisiais sunkumais, 
būtų atsiradęs noras grįžti atgal j 
Rusijos im perijos priklausom ybę, 
vėl vadintis ne Jurgiais, o Jurijais, ne 
Jokūbais, o Jakovais.

Bet grįžtu prie nebaigtos minties. 
Per Kurtuvėnus žygiavo Lietuvos 
kariuomenė. Nugirdau tėvo žodžių 
nuotrupas, kad Lietuvoje bus rusų 
ka rinė s  bazės. S uaugus ie ji 
kažkodėl kalbėjo apie baisias dujas, 
o m o kyk lo je  a ts irado  keletas 
d u jo k a u k ių . P a jaučiu baim ę ir 
rūpestį, kaip galės išsigelbėti nuo tų 
dujų mūsų šeima, je igu dujokaukių 
tiek mažai, visiems neužteks...

Tuo ir ba igės i m ano nerūpes
tinga vaikystė. Prislėgė nerimas, 
nors tik ro  pagrindo tam nebuvo. 
Matyt, mano vaikiška širdis nujautė, 
kad žada  u žg riū ti g rėsm ingo s  
nelaimės.

Vieną rytą, lauke išgirdęs triukš
mą, išbėgau pažiūrėti, kas atsitiko 
ir pamačiau: per miestelj, grota mo
kyklos Žygiavo nematyti kareiviai. Jų 
begalinė daugybė. Jie pėsti, dau
gelis raiši, л ш г а ^ ,  dulkini, keistais 
batais apsiavę. Tarpuose - paišini ar 
sm aluoti vežimai. Kelios automa
šinos, bet kažkodėl ir tos tuščios. 
Važiavo ir  tankų , tra k to ria i v ilko 
patrankas. Keli kareiviai, dulkini ir 
išsitepę, kratėsi jų kietose geležinė
se sėdyn ėse , m aty t, pasiruošę 
šaudyti. Kareivių veidai buvo pikti.

Visos gražiausios vietovės spal
vos d in g o , pas ike itė  ir kvapa i. 
Atsirado įkyrus nemalonus tvaikas. 
Dingo saugum o jausmas. Rodos, 
dėl to, jog kryžkelėje netoli mokyk
los d ieną  naktj stovėdavo sargy
binis. Žinojau tik vieną rusišką žodį 
“zd ra vs tvu ite ", to d ė l norėdavau 
k ie kv ie n ą  p a s ike itus į sargybos 
poste kareivį pasveikinti. Vienas iš 
jų j mano pasveikinimą atsakydavo 
savo tiška i: kum ščiu  grūm odavo  
K ris tu i ne to liese  s tov inč io je  
kop ly tė lė je . Kareiviai buvo labai 
bau gūs , sakydavo , kad ju o s  iš 
miško stebi karininkai...

Greit m okykloje prasidėjo rusų 
ka lbos  kursa i. M okytis  ate idavo 
nuaugusieji. Sėdėdavo netvarkin
ga i, per pam oką va lgydavo  šer
mukšnių uogas. Ant grindų būdavo 
primėtyta nuorūkų.

Virš mokyklos naikintuvai sukda
vo kilpas. Jų nuolatinis riaumojimas 
gąsdino mus. Retkarčiais į mokyklą 
užsukdavo vadinamieji “ politrukai" 
su kažkokiais reikalais. Tuo tarpu 
antrajame mokyklos aukšte gyveno 
ke li L ie tu vos  ka riuo m en ės kari
ninkai. Juos matydavau visuomet 
susikrim tusius, o sykį patarė man 
ne tap ti k a rišk iu . G ra fo  P lio terio  
dvare g yve n o  la tv ių  kare iv ia i. 
N esuprantu  kodė l, tač iau  jie  su 
arkliu veždavo j laukus mėšlą.

Kartą  p rie  m o kyk lo s  susto jo  
grafo sunkvežimis gyvai žuviai vežti. 
Sėdom e j j j  su tė te liu  (taip aš jj 
vadindavau) ir važiavome j Šiaulius. 
N e lin ksm a ta i b u vo  ke lionė : 
nuvežėme litų, o parvežėme rublių.

Buvo ir tokių žmonių, kurie laukė 
gyvenimo pagerėjimo, ateinančio iš 
Rytų pusės. Pasklido kalbos, kad iš 
Rusijos bus atvežta labai pigių ir 
gerų p rek ių . Kartą tėvas iš tiesų 
parsinešė, kaip tada sakydavome, 
s iū lom ų p irk ti sovietiškų audin ių 
pavyzdžių. Nors dar vaikas buvau, 
bet man jos pasirodė kažkokios 
b la n k io s . N e ilg a i tru ku s  man 
nupirko batelius. Paduodamas juos, 
tė te lis  pasakė, kad tok ių  gerų ir 
minkštų dar nesu turėjęs. Deja, juos 
avėjau tik vieną dieną. Bėgiodamas 
po kambarį, tų batelių padais juodai 
ištepiau grind is, ir m ama daugiau 
nebeleido jų autis. Tai buvo pirmoji 
prekė, pateikta “atsilikusiai" tautai.

Dabar man atrodo, kad tai įvyko 
1941 m. Prieš mokyklos vartelius 
augo keli beržai. Vienas iš  jų ypač 
galingas. Vasario 16-osios rytą jo 
v iršū n ė je  pam atėm e p levėsuo- 
jančią trispalvę, o kamieną išteptą

smala. Gana ilgai prie to  medžio 
suk inė jos i ke li vyrai. Pakvietė ir 
mano tėvą. Ilgai visi atsikalbinėjo, 
kol vis tik vėliava buvo nukabinta. 
K a lbė jo , kad pas irū p ino  įke lti 
mokytojai.

Gegužės 1 d. mokinių rikiuotėje 
p irm ą kartą gyvenime dalyvavau 
“ parade", žygiavom e j Bazilionų 
miestelį. Kartu ėjo mokytojai bei kiti 
mūsų miestelio gyventojai. Apsi
sukę sugrįžome atgal. Žygio pras
mė taip ir liko nesuprasta.

Kartą vadinam asis Kurtuvėnų 
aktyvistas atėjo pas mus į svečius. 
J is  pareikalavo m okyklos radijo  
aparatą kartu su vėjo generatoriumi 
peruoti ką tik įkurtai skaityklai grafo 
Plioterio dvare. Tėvas svečiui ilgai 
ir kantria i a iškino, kaip aparatą 
reikia sujungti su akumuliatoriumi. 
Radijas labai skubiai buvo išvežtas

gadintas. Po savaitės vieną vakarą 
tėtelis, užsidegęs primusinę lempą, 
nusivedė mane į tą skaityklą. Ten 
buvo keletas žmonių. Lentynose 
sudėta knygų . Pasėdėję pusva
landį, savo lempa nešini, sugrįžome 
namo. š is  vizitas įspūdžio nepaliko. 
Visai kas kita būdavo eiti su mama 
į gegužines pam aldas. Kunigas 
Trakinskis, mano pirmosios komu
nijos mokytojas, bažnyčioje buvo 
įrengęs iliu m in a c iją  iš spalvotų 
lempučių. Buvo labai gražu, tegu ir 
ne visiems... Mielas kunige, pas
kutinį kartą susitikome labai seniail 
Tai buvo m okyk lo je  kažkokio  
pokylio metu. Jūs taip gražiai lūpine 
a rm on ikė le  g ro jo te  "Su saule 
negyvensi naktinės tam sum oj". 
Daug metų praėjus rašė, kad jus 
nušovė už išdavystę . N e tik iu . 
Manau, kad tai okupantų provo
kacija. Prisiminkime, kaip dingdavo 
žmonės 1940 m. Tikros priožasties 
ir veiksmų kaltin inko vardo neiš
tardavo ne tik iš baimės, bet ir dėl 
monko išprusimo arba per didelio 
patiklum o. Kunigas tuom et daug 
tiesos pasakydavo apie Rytus, bet 
ar v is i jo  žodžia is tikė jo? Daug 
abejonių esu girdėjęs, kai kunigo 
jau nebebuvo gyvųjų tarpe.

Artėjo karas. Antrajame mokyk
los aukšte gyveno dvi moteriškės, 
pabėgėlės lenkės iš Varšuvos, ir 
mažas šuniukas. Motorų plaukai 
buvo balti. Mama sakė, kad taip 
atsitiko nuo pergyvenimų, kuriuos 
patyrė bombardavimo metu. Tėvas 
j mokyklą parvežė ginkų šauliams. 
Padėjau juos sunešti į muziejaus 
patalpas. Pamenu rankines grana
tas, šautuvus, du rankinius kulkos
vaidžius, šovinių dėžes, šalmus. 
Dabar visa tai nešėme atga l j 
vežimą. Gautas įsakymas grąžinti į 
Šiaulius.

M okyto jas Baltrušaitis, d irbęs 
Bubių mokykloje, pasakė tėvui, kad 
buvo priverstas pasirašyti skundą, 
minintį tėvą. Baltrušaitis buvo mano 
sesers Aldonos krikštatėvis, todėl 
labai krimtosi dėl Šio įvykio. Jis dar 
nežinojo, kad jam  beliko gyventi 
vos ke le tas m ėnesių , ir jo ks  
skundas nuo mirtios neišgelbės...

Tėvas buvo žinomas kaip griež
tas mokytojas. Apie tai pasakoja jo 
buvę mokiniai. Bet je i galėdavo, 
padėdavo reikalingiems pagalbos 
ir savo lėšomis. Baltrus Linkus sirgo 
džiova. Tėvas jj gydė savo lėšomis. 
V ietoj padėkos pirm om is tarybų 
L ie tuvos d ienom is  la ikrašty je

pasirodė to paties Linkaus 
straipsnis, kuriame jis  teigė, kad 
mokytojas Baltutis jį privertė tapti 
šauliu. Gaila, be t archyve tokio 
dokumento neteko matyti.

1941 m. pavasaris buvo labai 
gražus. Žydėjo, kvepėjo alyvos. Ne 
tiek jas mačiau, kiek jaučiau kvapą 
tą ankstyvą rytą. Net dorai nepraš
vitus, mano paža d ino  mama. 
Sesutės sėdėjo lovelėse. Po kam
barius, garsiai kaukšėdami batais, 
vaikščiojo g inkluoti kareiviai rau
donomis kepurėmis. Man rodos, jų 
buvo penki. Vienas žem o ūgio, 
tikriausiai gruzinas. Kitas aukštas, 
išblyškęs stovėjo sargyboje prie 
telefono. Nuo tos dienos prabėgo 
jau penkiasdešim t metų, ir, nors 
buvau tik septynm etis, šiandien 
sutikęs gatvėje juos atpažinčiau. 
Mama rag ino  m us rengtis  ir

verkdama aiškino, kad mums teks 
važ iuoti to li... J i labai sie lo josi, 
klaupėsi, k lupdė m us ir garsia i 
meldėsi. Tėvelio nebuvo. Tuo metu 
jis gydėsi sanatorijoje, gavęs pirmą 
ir paskutinį sovietinį kelialapį. Visi 
suėjome j virtuvę. Kareiviai ragino 
pakuoti daiktus. Mama blaškėsi, 
rinko daiktus, dėjo krūvon, paskui 
iš tos krūvos kai ką atrinkusi, nešė 
atgal. Aš atsinešiau savo žaislų 
dėžutę ir j ją susidėjau man bran
giausias knygas bei daiktus. Tai 
buvo: "Kiškių Velykos", “Tarzanas", 
“Apie cirką" ir pačiūžos. Tačiau ma
ma nusprendė, kad tai nereika
linga, ir dėžutė buvo pastumta j šalį. 
Iki šiol jaučiu, koks tai didelis mano 
gyvenimo praradimas.

Tuo tarpu išaušo. Pasiėmiau 
tėvo dv ira tį, panorau pasku tin į 
kartą pas ivaž inė ti m okyklos 
aikštolėje. Niekas man nedraudė. 
Pamačiau, kad prie manęs ateina 
ka im ynas Tolutis. Aš bandžiau 
pripūsti nuleistą padangą, o jis ėmė 
prašyti, kad dviratį atiduočiau jam, 
nes m um s jis  n iekad  daugiau 
nebus reikalingas, š io  žmogaus aš 
kažkodė l b ijo ja u , be t v is tiek 
pasakiau, jog dviratis tėvo, tad be 
jo  nieko duoti negaliu. Amžiną atilsį 
jam, dar nežinojusiam, kad belikę 
gyventi tik savaitė ir kad dviratis taip 
pat nebus re ika lingas. Šimkus, 
kuriam  bebuvo likus i savaitė 
gyvenimo, aiškino mamai, kad mus 
perkels gyventi kitur, ir  būsime 
viskuo aprūpinti, tad nėra reikalo 
imti daug maisto bei daiktų. Galų 
gale rusai, Tolutis ir Šimkus surašė 
kažkokį dokum entą. Vieno iš jų 
nuotrauką matome kitame lape. Ar 
kvepia jis  alyvų ž iedais? O gal 
jaučiate akis, kurios anuo metu 
žvelgė j rašom as raidos? Deja, 
deja. Galite įskaityti tik svetimo turto 
norą, abe jin gum ą  ašarom s ir 
kraujui.

Ka rin inkas pasiėmė tėve lio  
fo toapara tą , rad iją  "P h ilips" ir 
spausdinimo mašinėlę. Tuo tarpu 
vienas iš kaimynų išsinešė vištą su 
viščiukais, kitas - kibirą smalčiaus. 
Pagaliau keli ryšuliukai sunešti j 
virtuvę. Tem mums teko išbūti iki 
vėlyvos naktios, tačiau iš anksto tai 
nebuvo pasakyta.

Dar v isa i nesenia i m okyklos 
kieme su tėveliu buvome pasodinę 
penkis kaštonus. Suprasdamas, 
kad mums teks kažkur išvažiuoti, 
v is  išbėgdavau tų kaštonų 
pasižiūrėti. Man buvo labai gaila 
juos palikti. Tai paskutinis bendras

su tėvu darbas nam uose. Kad 
nepabėgtum e, v irtuvė je  mus 
saugojo keli kareiviai. Vienu metu 
liko tik vienas gruzinas. Jis paš
nibždomis patarė mamai neklausyti 
Š im kaus patarim ų ir pas iim ti 
šiltesnių drabužių. Jo dėka mama 
pasiėm ė žiem in į pa ltą  ir  storą 
anklodę. Tada dar nežinojome, kad 
už šiuos daiktus vėliau nusipirksime 
dvi karves, ir taip mūsų gyvybės bus 
išgelbėtos. Ir vis tik mama patikėjo 
kaimynais ir daug reikalingų daiktų 
neėmė. Viskas - mano žaislai, dra
bužiai, maistas, baldai, gyvuliai, pia
ninas, knygos ir daug kas kita liko 
mokykloje. Sekančią dieną dalis iš 
to pateko j kaimynų kiemus, kitus 
pasiėm ė rusų kareiviai, p ianiną 
vėliau išsivežė vokiečiai, o ko svo- 
timi nepakėlė, - atiteko giminėms.

Jau ir sutemo, o mes vis dar

buvome virtuvėje . Apie dvyliktą 
valandą atvažiavo sunkvežim is. 
Ryšulius sumetė į jį. Kartu su mumis 
j mašiną jlipo grafas Plioteris su 
dukrele. Jie daitų visai neturėjo.

M ašina išsuko iš m okyklos 
kiemo, iš mano gimtų namų. Paliko 
raudan ti senelė, m amos sesuo 
Anelė ir dėdė Petras, kaštonai, 
kuriems nebuvo lemta užaugti, ir 
visa mano vaikystė su “ Reigardo 
slėniu".

Mano gyvenime buvo šviesių ir 
tam sių d ienų , pa tirta  tiesos ir 
veidmainystės, buvo džiaugsmo ir 
ašarų, be t pats šviesiausias 
pris im in im as iš va ikystės savo 
tėviškėje. Tai buvo mano tikslų ir 
svajonių etalonas.

M ašina važiavo Kurtuvėnų 
apylinkių vingiuotais keliais. Vienas 
kare iv is a ts igu lė  ant grindų  ir 
uždegė degtuką. Jis užsirūkė, rūkė 
godžia i. K itas rankose laikė 
fo toaparatą  ir dar kažką. Toks 
įspūdis, lyg mašina važiuotų per 
vandenį, per ištisą jūrą. Gal tai buvo 
sapnas, gal tai buvo rūkas, nežinau, 
bet ta ip  a trodė. Daugiau nieko 
nepamenu, matyt, užmigau. Po to 
Bazilionų valsčiaus kieme degė 
laužas. Kibiruose virė arbata. Viduje 
ir kieme - maišai, ryšuliai, lagaminai, 
gulėjo dviratis, mėtėsi kibirai, kitokie 
daiktai. Ant šeimų turto suguldyti 
m iegojo vaikai, sėdėjo seneliai ir 
ligoniai. Moterys ašarojo. Vienoje ir 
kitoje gatvės pusėse stovėjo veži
mai su pakinkytais arkliais. Šie ėdė 
avižas iš savo maišelių. Šei-mininkai 
su botagais rankose ramiai laukė. 
Jų buvo daug. Tiek daug buvo tekę 
matyti tik Šiaulių turguje.

Staiga visi sujudo. Krovė daiktus 
j vežimus, sodino žmones. Važiavo 
toliau. Susėdome ir mes. Mama, 
sesutės ir aš, o vežimo gale rusų 
ka re iv is  su šautuvu. Kai p riva 
žiavome Aukštelkės kaimą, vežimo 
ko lonos pradžia jau buvo Š iau
liuose, o pabaigos nesimatė. Važia
vom e berža is  ir šerm ukšniais 
apso d in tu  keliu . Pasakojo, kad 
sod in ti jie Lietuvos nepriklauso
mybės metinių garbei. Sodino visi 
žm onės. Mama nuo la t karto jo: 
“Sudie, berželiai, sudie..." Girdėjosi 
panašūs atsisveikinimai ir iš kitų 
vežimų. Nebuvo tėvo, gailėjau jo, 
todėl verkiau ir verkiau.

Koloną lyd ė jo  ik i b lizgesio  
išvalyta mašina “polutarka". Kėbule 
sėdėjo pora kariškių. Ji privažiuo
davo pirmyn, vėl grįždavo, retkar
čiais sustodavo. Tuomet vairuotojas

su skudu-ėliu b lizgindavo stiklą. 
Kareivių kepurės buvo daugiausia 
raudonos. Žmonės kalbėjo, kad tie 
kare iv ia i p rik la u sė  asm eniškai 
Stalinui...

Jau Šiauliai. Matyti geležinkelio 
pervaža. Privažiavę šlagbaum ą, 
pasukame dešinėn. Kairėje ant 
bėgių - rudi vagonai. Jų durys pra
viros. Langelia i užka lti galuose 
sup lo ta is  vam zdž ia is . Dešinėje 
pagal tvorą  išs irik iavę raudon- 
kepuriai kareiviai. Jų šautuvai su 
durtuva is . Veidai rūstūs. Tarp 
vagonų ir kareivių - mos. Vežimai 
sustoja prie atviro vagono. Man 
atrodė, kad tai buvo kaip tik ta vieta, 
kur š iand ien  s tovi pam in k lin is  
akmuo tremtiniams.

Lipome į vagoną. Beveik tarpdu
ryje, grindyse buvo iškirsta skylė, į 
kurią  įs ta ty ta s  iš ke turių  lentų 
sukaltas “vamzdis". Tai - tualetas. 
Vagono galuose - dviejų aukštų 
lentiniai gultai, j laisvą plotą aplink 
tualetą ir po gultais žmonės sudėjo 
savo daiktus. Sulipome ant gultų. 
Vagono durys  užs idarė  ir jas 
užrakino iš lauko pusės. Pasidarė 
labai karšta. Kalbėjo, jog mūsų ton 
buvo apie devyniasdešimt.

Ton buvo Masiulių šeima - trys 
vyrai ir  m oteris, v is i suaugę. 
Dvidcšimtios metų Jakučionionė su 
mėnesio amžiaus sūneliu. Ji dar 
nežinojo, kad jos vyras ir pati jau 
už dve jų  m etu bus pa la ido ti 
svetimojo žemėje, o vaikelis liks 
gyvas, baigs aukštąją mokyklą ir vėl 
nop rik lausom ybę a tgavusio je  
L ietuvoje bus Š iau lių  m iesto 
tarybos deputatas.

Priešais mus įsikūrė kelios žydų 
šeimos. Forkinas važiavo su žmona 
ir dvejų metų dukrele Mirala. Mirala 
mirė dar tų pačių metų vasarą. 
Tėvai gyveno kalnuotame Altajuje, 
vėliau Jakutijoje. Grįžo į Šiaulius, o 
mirė ir pa la id o ti Izrao lyįo Buvo 
Volpių ir Sutkų šeimos. Pastaroji 
daugiavaikė. Daug jų vaikų buvo 
mano bendraamžiai. Beveik visi jie 
groit išmirė.

Šalia vagono lauke žingsniavo 
ginkluotas sargybinis. Nuolatinė jo 
vieta buvo vagono gale, aikštelėje.

Vienas mūsų g im ina itis  d irbo 
Šiaulių geležinkolyjo. Jis ir atnešė 
mums em aliuotą puodą raugintų 
kopū stų . V irve le puodas buvo 
pritrauktas prie langelio grotų ir 
p rir iš tas . Kopūstus pasiekdam i 
rankom is iškabinome, o puodas 
taip ir liko lauke kaboti. Kitą dieną 
puodą pamatė sargybinis ir savo 
keturbriauniu durtuvu jį pradūrė...

Kai tra u k in ys  pa judė jo , m us 
lydėjo minios raudančių giminaičių 
ir pažįstamų. Vertėtų priminti, kad 
tuom et m aty tą  ir neužm irštam ą 
tautos g e n o c id o  ep izodą  da lis  
lietuvių greit užmirš, o kita dalis ir 
pateisins. Pasirodo, savo pilvo labui 
viskas įm anom a, tuo labiau kai 
atsiranda galimybė svetimo darbo 
vaisiais pasigerinti bent trumpam 
savo nuodėmingą gyvenimą.

Traukinys b ildė jo  pirm yn. Per 
lange lį pam atėm e v ienm otorius 
žalius lėktuvus Zoknių aerodrome. 
Atrodė, kad visas vagonas verkia. 
Verkiau ir aš. Jurgis Masiulis pasiė
mė akordeo ną  ir a ts isėdęs ant 
daiktų ryšulio ėmė groti. Jis bandė 
raminti žmones, kalbėjo kažkokius 
paguodos žodžius, ragino nesiže- 
minti.

Negaliu pasakyti, po  kiek laiko 
traukinys vėl sustojo. Stotis buvo 
pavadinta Naujoji Vileika (Naujoji 
Vilnia). Gulėjau ant viršutinių gultų 
ir stebėjau geležinkelį per langelį. 
Gretimais bėgiais pravažiavo kitas 
toks pat ešelonas. Per grotom is 
užka ltus lange lius  žvelgė vyrų 
ve ida i. L ietuvos karin inkų, 
fabrikantų, mokytojų, policininkų, 
in teligentų veidai. Jų buvo labai 
daug. Ir anas traukinys sustojo. 
Prieš m ano la nge lį buvo kitas 
panašus. Vyra i žvelgė j m ane, 
vardijo moterų pavardes, klausė, ar 
to k ių  nėra m ūsų vagono. Ten 
pamačiau ir savo tėvelį. Jis šaukė 
mane vardu, aš šaukiau jj... Taip 
susitikome...

SEPTYNIOLIKA METŲ 
BE TĖVYNĖS (2)

. jau k itą  d ieną ga lu tina i su-



R. B A LT U T IS
Kokia  va ro m o ji jė ga  ta i vertė 

daryti?  Tai ne kokios nors darbo 
pa rtijo s  pas tangų  rezu lta tas . Ir 
n e p ris im e n a  sen im as, kad 
susidūrus su pirmaisiais sunkumais, 
būtų atsiradęs noras grįžti atgal j 
Rusijos im perijos priklausom ybę, 
vėl vadintis ne Jurgiais, o Jurijais, ne 
Jokūbais, o Jakovais.

Bet grįžtu prie nebaigtos minties. 
Per Kurtuvėnus žygiavo Lietuvos 
kariuomenė. Nugirdau tėvo žodžių 
nuotrupas, kad Lietuvoje bus rusų 
ka rinė s  bazės. S u augus ie ji 
kažkodėl kalbėjo apie baisias dujas, 
o m o kyk lo je  a ts irado  keletas 
d u jo k a u k ių . Pa jaučiu  baim ę ir 
rūpestį, kaip galės išsigelbėti nuo tų 
dujų mūsų šeima, je igu dujokaukių 
tiek mažai, visiems neužteks...

Tuo ir ba igės i m ano nerūpes
tinga vaikystė. Prislėgė nerimas, 
nors tik ro  pagrindo tam nebuvo. 
Matyt, mano vaikiška širdis nujautė, 
kad žada  u žg riū ti g rėsm ingo s  
nelaimės.

Vieną rytą, lauke išgirdęs triukš
mą, išbėgau pažiūrėti, kas atsitiko 
ir pamačiau: per miestelj, grota mo
kyklos Žygiavo nematyti kareiviai. Jų 
begalinė daugybė. Jie pėsti, dau
gelis raiši, л ш г а ^ ,  dulkini, keistais 
batais apsiavę. Tarpuose - paišini ar 
sm aluoti vežimai. Kelios automa
šinos, bet kažkodėl ir tos tuščios. 
Važiavo ir tankų , tra k to ria i v ilko 
patrankas. Keli kareiviai, dulkini ir 
išsitepę, kratėsi jų kietose geležinė
se sėdynėse , m aty t, pasiruošę 
šaudyti. Kareivių veidai buvo pikti.

Visos gražiausios vietovės spal
vos d in g o , pas ike itė  ir kvapa i. 
Atsirado įkyrus nemalonus tvaikas. 
Dingo saugum o jausmas. Rodos, 
dėl to, jog kryžkelėje netoli mokyk
los d ieną  naktj stovėdavo sargy
binis. Žinojau tik vieną rusišką žodį 
“zd ra vs tvu ite ", to d ė l norėdavau 
k ie kv ie n ą  p a s ike itus į sargybos 
poste kareivį pasveikinti. Vienas iš 
jų j mano pasveikinimą atsakydavo 
savo tiška i: kum ščiu  grūm odavo  
K ris tu i ne to liese  s tov inč io je  
kop ly tė lė je . Kareiviai buvo labai 
bau gūs , sakydavo , kad ju o s  iš 
miško stebi karininkai...

Greit m okykloje prasidėjo rusų 
ka lbos  kursa i. M okytis  ateidavo 
nuaugusieji. Sėdėdavo netvarkin
ga i, per pam oką va lgydavo  šer
mukšnių uogas. Ant grindų būdavo 
primėtyta nuorūkų.

Virš mokyklos naikintuvai sukda
vo kilpas. Jų nuolatinis riaumojimas 
gąsdino mus. Retkarčiais į mokyklą 
užsukdavo vadinamieji “ politrukai" 
su kažkokiais reikalais. Tuo tarpu 
antrajame mokyklos aukšte gyveno 
ke li L ie tu vos  ka riuo m en ės kari
ninkai. Juos m atydavau visuomet 
susikrim tusius, o sykį patarė man 
n e tap ti ka rišk iu . G ra fo  P lio terio  
dvare  gyve n o  la tv ių  kare iv ia i. 
N esuprantu  kodė l, tač iau  jie  su 
arkliu veždavo j laukus mėšlą.

Kartą  p rie  m o kyk lo s  sus to jo  
grafo sunkvežimis gyvai žuviai vežti. 
Sėdom e j j j  su tė te liu  (taip aš jj 
vadindavau) ir važiavome j Šiaulius. 
N e lin ksm a ta i b u vo  ke lionė : 
nuvežėme litų, o parvežėme rublių.

Buvo ir tokių žmonių, kurie laukė 
gyvenimo pagerėjimo, ateinančio iš 
Rytų pusės. Pasklido kalbos, kad iš 
Rusijos bus atvežta labai pigių ir 
gerų p rek ių . Kartą tėvas iš tiesų 
parsinešė, kaip tada sakydavome, 
s iū lom ų p irk ti sovietiškų aud in ių 
pavyzdžių. Nors dar vaikas buvau, 
bet man jos pasirodė kažkokios 
b la n k io s . N e ilg a i tru ku s  man 
nupirko batelius. Paduodamas juos, 
tė te lis  pasakė, kad tok ių  gerų ir 
minkštų dar nesu turėjęs. Deja, juos 
avėjau tik vieną dieną. Bėgiodamas 
po kambarį, tų batelių padais juodai 
ištepiau grind is, ir m ama daugiau 
nebeleido jų autis. Tai buvo pirmoji 
prekė, pateikta “atsilikusiai" tautai.

Dabar man atrodo, kad tai įvyko 
1941 m. Prieš m okyklos vartelius 
augo keli beržai. Vienas iš  jų ypač 
galingas. Vasario 16-osios rytą jo 
v iršū n ė je  pam a tėm e  p levėsuo- 
jančią trispalvę, o kamieną išteptą

smala. Gana ilgai prie to medžio 
suk inė jos i ke li vyrai. Pakvietė ir 
mano tėvą. Ilgai visi atsikalbinėjo, 
kol vis tik vėliava buvo nukabinta. 
K a lbė jo , kad pas irū p ino  įke lti 
mokytojai.

Gegužės 1 d. mokinių rikiuotėje 
p irm ą kartą gyvenime dalyvavau 
“ parade", žygiavom e j Bazilionų 
miestelį. Kartu ėjo mokytojai bei kiti 
mūsų miestelio gyventojai. Apsi
sukę sugrįžome atgal. Žygio pras
mė taip ir liko nesuprasta.

Kartą vadinam asis Kurtuvėnų 
aktyvistas atėjo pas mus į svečius. 
J is  pareikalavo m okyklos radijo  
aparatą kartu su vėjo generatoriumi 
peruoti ką tik įkurtai skaityklai grafo 
Plioterio dvare. Tėvas svečiui ilgai 
ir kantria i a iškino, kaip aparatą 
reikia sujungti su akumuliatoriumi. 
Radijas labai skubiai buvo išvežtas

gadintas. Po savaitės vieną vakarą 
tėtelis, užsidegęs primusinę lempą, 
nusivedė mane į tą skaityklą. Ten 
buvo keletas žmonių. Lentynose 
sudėta knygų . Pasėdėję pusva
landį, savo lempa nešini, sugrįžome 
namo. š is  vizitas įspūdžio nepaliko. 
Visai kas kita būdavo eiti su mama 
į gegužines pam aldas. Kunigas 
Trakinskis, mano pirmosios komu
nijos mokytojas, bažnyčioje buvo 
įrengęs iliu m in a c iją  iš spalvotų 
lempučių. Buvo labai gražu, tegu ir 
ne visiems... Mielas kunige, pas
kutinį kartą susitikome labai seniail 
Tai buvo m okyk lo je  kažkokio  
pokylio metu. Jūs taip gražiai lūpine 
a rm onikė le  g ro jo te  "Su saule 
negyvensi naktinės tam sum oj". 
Daug metų praėjus rašė, kad jus 
nušovė už išdavystę . N e tik iu . 
Manau, kad tai okupantų provo
kacija. Prisiminkime, kaip dingdavo 
žmonės 1940 m. Tikros priožasties 
ir veiksmų kaltin inko vardo neiš
tardavo ne tik iš baimės, bet ir dėl 
monko išprusimo arba per didelio 
patiklum o. Kunigas tuom et daug 
tiesos pasakydavo apie Rytus, bet 
ar v is i jo  žodžia is tikė jo? Daug 
abejonių esu girdėjęs, kai kunigo 
jau nebebuvo gyvųjų tarpe.

Artėjo karas. Antrajame mokyk
los aukšte gyveno dvi moteriškės, 
pabėgėlės lenkės iš Varšuvos, ir 
mažas šuniukas. Motorų plaukai 
buvo balti. Mama sakė, kad taip 
atsitiko nuo pergyvenimų, kuriuos 
patyrė bombardavimo metu. Tėvas 
j mokyklą parvežė ginkų šauliams. 
Padėjau juos sunešti į muziejaus 
patalpas. Pamenu rankines grana
tas, šautuvus, du rankinius kulkos
vaidžius, šovinių dėžes, šalmus. 
Dabar v isa tai nešėme atga l j 
vežimą. Gautas įsakymas grąžinti į 
Šiaulius.

M okyto jas Baltrušaitis, d irbęs 
Bubių mokykloje, pasakė tėvui, kad 
buvo priverstas pasirašyti skundą, 
minintį tėvą. Baltrušaitis buvo mano 
sesers Aldonos krikštatėvis, todėl 
labai krimtosi dėl Šio įvykio. Jis dar 
nežinojo, kad jam  beliko gyventi 
vos ke le tas m ėnesių , ir jo ks  
skundas nuo mirtios neišgelbės...

Tėvas buvo žinomas kaip griež
tas mokytojas. Apie tai pasakoja jo 
buvę mokiniai. Bet je i galėdavo, 
padėdavo reikalingiems pagalbos 
ir savo lėšomis. Baltrus Linkus sirgo 
džiova. Tėvas jj gydė savo lėšomis. 
V ieto j padėkos pirm om is tarybų 
L ie tuvos d ienom is  la ikrašty je

pasirodė to paties Linkaus 
straipsnis, kuriame jis  teigė, kad 
mokytojas Baltutis jį privertė tapti 
šauliu. Gaila, be t archyve tokio 
dokumento neteko matyti.

1941 m. pavasaris buvo labai 
gražus. Žydėjo, kvepėjo alyvos. Ne 
tiek jas mačiau, kiek jaučiau kvapą 
tą ankstyvą rytą. Net dorai nepraš
vitus, mano paža d ino  mama. 
Sesutės sėdėjo lovelėse. Po kam
barius, garsiai kaukšėdami batais, 
vaikščiojo g inkluoti kareiviai rau
donomis kepurėmis. Man rodos, jų 
buvo penki. Vienas žem o ūgio, 
tikriausiai gruzinas. Kitas aukštas, 
išblyškęs stovėjo sargyboje prie 
telefono. Nuo tos dienos prabėgo 
jau penkiasdešim t metų, ir, nors 
buvau tik septynm etis, šiandien 
sutikęs gatvėje juos atpažinčiau. 
M ama rag ino  m us rengtis  ir

verkdama aiškino, kad mums teks 
važ iuoti to li... J i labai sie lo josi, 
k laupėsi, k lupdė m us ir garsia i 
meldėsi. Tėvelio nebuvo. Tuo metu 
jis gydėsi sanatorijoje, gavęs pirmą 
ir paskutinį sovietinį kelialapį. Visi 
suėjome j virtuvę. Kareiviai ragino 
pakuoti daiktus. Mama blaškėsi, 
rinko daiktus, dėjo krūvon, paskui 
iš tos krūvos kai ką atrinkusi, nešė 
atgal. Aš atsinešiau savo žaislų 
dėžutę ir j  ją susidėjau man bran
giausias knygas bei daiktus. Tai 
buvo: "Kiškių Velykos", “Tarzanas", 
“Apie cirką" ir pačiūžos. Tačiau ma
ma nusprendė, kad tai nereika
linga, ir dėžutė buvo pastumta j šalį. 
Iki šiol jaučiu, koks tai didelis mano 
gyvenimo praradimas.

Tuo tarpu išaušo. Pasiėmiau 
tėvo dv ira tį, panorau pasku tin į 
kartą pas ivaž inė ti m okyklos 
aikštolėje. Niekas man nedraudė. 
Pamačiau, kad prie manęs ateina 
ka im ynas Tolutis. Aš bandžiau 
pripūsti nuleistą padangą, o jis ėmė 
prašyti, kad dviratį atiduočiau jam, 
nes m um s jis  n iekad  daugiau 
nebus reikalingas, š io  žmogaus aš 
kažkodė l b ijo ja u , be t vis tiek 
pasakiau, jog dviratis tėvo, tad be 
jo  nieko duoti negaliu. Amžiną atilsį 
jam, dar nežinojusiam, kad belikę 
gyventi tik savaitė ir kad dviratis taip 
pat nebus re ika lingas. Šimkus, 
kuriam  bebuvo likus i savaitė 
gyvenimo, aiškino mamai, kad mus 
perkels gyventi kitur, ir būsime 
viskuo aprūpinti, tad nėra reikalo 
imti daug maisto bei daiktų. Galų 
gale rusai, Tolutis ir Šimkus surašė 
kažkokį dokum entą. Vieno iš jų 
nuotrauką matome kitame lape. Ar 
kvepia jis  alyvų ž iedais? O gal 
jaučiate akis, kurios anuo metu 
žvelgė j rašom as raidos? Deja, 
deja. Galite įskaityti tik svetimo turto 
norą, abe jin gum ą  ašarom s ir 
kraujui.

K a rin inkas pasiėm ė tėve lio  
fo toapara tą , rad iją  "P h ilips" ir 
spausdinimo mašinėlę. Tuo tarpu 
vienas iš kaimynų išsinešė vištą su 
viščiukais, kitas - kibirą smalčiaus. 
Pagaliau keli ryšuliukai sunešti j 
virtuvę. Tem mums teko išbūti iki 
vėlyvos naktios, tačiau iš anksto tai 
nebuvo pasakyta.

Dar v isa i nesenia i m okyklos 
kieme su tėveliu buvome pasodinę 
penkis kaštonus. Suprasdamas, 
kad mums teks kažkur išvažiuoti, 
v is  išbėgdavau tų kaštonų 
pasižiūrėti. Man buvo labai gaila 
juos palikti. Tai paskutinis bendras

su tėvu darbas nam uose. Kad 
nepabėgtum e, v irtuvė je  mus 
saugojo keli kareiviai. Vienu metu 
liko tik vienas gruzinas. Jis paš
nibždomis patarė mamai neklausyti 
Š im kaus patarim ų ir pas iim ti 
šiltesnių drabužių. Jo dėka mama 
pasiėm ė žiem in į pa ltą  ir  storą 
anklodę. Tada dar nežinojome, kad 
už šiuos daiktus vėliau nusipirksime 
dvi karves, ir taip mūsų gyvybės bus 
išgelbėtos. Ir vis tik mama patikėjo 
kaimynais ir daug reikalingų daiktų 
neėmė. Viskas - mano žaislai, dra
bužiai, maistas, baldai, gyvuliai, pia
ninas, knygos ir daug kas kita liko 
mokykloje. Sekančią dieną dalis iš 
to pateko j kaimynų kiemus, kitus 
pasiėm ė rusų kareiviai, p ianiną 
vėliau išsivežė vokiečiai, o ko svo- 
timi nepakėlė, - atiteko giminėms.

Jau ir sutemo, o mes vis dar

buvome virtuvėje . Apie dvyliktą 
valandą atvažiavo sunkvežim is. 
Ryšulius sumetė į jį. Kartu su mumis 
j mašiną jlipo grafas Plioteris su 
dukrele. Jie daitų visai neturėjo.

M ašina išsuko iš m okyklos 
kiemo, iš mano gimtų namų. Paliko 
raudan ti senelė, m am os sesuo 
Anelė ir dėdė Petras, kaštonai, 
kuriems nebuvo lemta užaugti, ir 
visa mano vaikystė su “ Reigardo 
slėniu".

Mano gyvenime buvo šviesių ir 
tam sių d ienų , pa tirta  tiesos ir 
veidmainystės, buvo džiaugsmo ir 
ašarų, be t pats šviesiausias 
pris im in im as iš va ikystės savo 
tėviškėje. Tai buvo mano tikslų ir 
svajonių etalonas.

M ašina važiavo Kurtuvėnų 
apylinkių vingiuotais keliais. Vienas 
kare iv is a ts igu lė  ant g rindų  ir 
uždegė degtuką. Jis užsirūkė, rūkė 
godžia i. K itas rankose laikė 
fo toaparatą  ir dar kažką. Toks 
įspūdis, lyg mašina važiuotų per 
vandenį, per ištisą jūrą. Gal tai buvo 
sapnas, gal tai buvo rūkas, nežinau, 
bet ta ip  a trodė. Daugiau nieko 
nepamenu, matyt, užmigau. Po to 
Bazilionų valsčiaus kieme degė 
laužas. Kibiruose virė arbata. Viduje 
ir kieme - maišai, ryšuliai, lagaminai, 
gulėjo dviratis, mėtėsi kibirai, kitokie 
daiktai. Ant šeimų turto suguldyti 
m iegojo vaikai, sėdėjo seneliai ir 
ligoniai. Moterys ašarojo. Vienoje ir 
kitoje gatvės pusėse stovėjo veži
mai su pakinkytais arkliais. Šie ėdė 
avižas iš savo maišelių. Šei-mininkai 
su botagais rankose ramiai laukė. 
Jų buvo daug. Tiek daug buvo tekę 
matyti tik Šiaulių turguje.

Staiga visi sujudo. Krovė daiktus 
j vežimus, sodino žmones. Važiavo 
toliau. Susėdome ir mes. Mama, 
sesutės ir aš, o vežimo gale rusų 
ka re iv is  su šautuvu. Kai p riva 
žiavome Aukštelkės kaimą, vežimo 
ko lonos pradžia jau buvo Š iau
liuose, o pabaigos nesimatė. Važia
vom e berža is  ir šerm ukšniais 
apso d in tu  keliu . Pasakojo, kad 
sod in ti jie Lietuvos nepriklauso
mybės metinių garbei. Sodino visi 
žm onės. Mama nuo la t karto jo: 
“Sudie, berželiai, sudie..." Girdėjosi 
panašūs atsisveikinimai ir iš kitų 
vežimų. Nebuvo tėvo, gailėjau jo, 
todėl verkiau ir verkiau.

Koloną lyd ė jo  ik i b lizgesio  
išvalyta mašina “polutarka". Kėbule 
sėdėjo pora kariškių. Ji privažiuo
davo pirmyn, vėl grįždavo, retkar
čiais sustodavo. Tuomet vairuotojas

su skudu-ėliu b lizgindavo stiklą. 
Kareivių kepurės buvo daugiausia 
raudonos. Žmonės kalbėjo, kad tie 
kare iv ia i p rik la u sė  asm eniškai 
Stalinui...

Jau Šiauliai. Matyti geležinkelio 
pervaža. Privažiavę šlagbaum ą, 
pasukame dešinėn. Kairėje ant 
bėgių - rudi vagonai. Jų durys pra
viros. Langelia i užka lti galuose 
sup lo ta is  vam zdž ia is . Dešinėje 
pagal tvo rą  išs irik iavę raudon- 
kepuriai kareiviai. Jų šautuvai su 
d urtuva is . Veidai rūstūs. Tarp 
vagonų ir kareivių - mos. Vežimai 
sustoja prie atviro vagono. Man 
atrodė, kad tai buvo kaip tik ta vieta, 
kur š iand ien  stov i pam in k lin is  
akmuo tremtiniams.

Lipome į vagoną. Beveik tarpdu
ryje, grindyse buvo iškirsta skylė, į 
kurią  įs ta ty ta s  iš ke turių  lentų 
sukaltas “vamzdis". Tai - tualetas. 
Vagono galuose - dviejų aukštų 
lentiniai gultai, j laisvą plotą aplink 
tualetą ir po gultais žmonės sudėjo 
savo daiktus. Sulipome ant gultų. 
Vagono durys  užs idarė  ir jas 
užrakino iš lauko pusės. Pasidarė 
labai karšta. Kalbėjo, jog mūsų ton 
buvo apie devyniasdešimt.

Ton buvo Masiulių šeima - trys 
vyrai ir  m oteris, v is i suaugę. 
Dvidcšimtios metų Jakučionionė su 
mėnesio amžiaus sūneliu. Ji dar 
nežinojo, kad jos vyras ir pati jau 
už dve jų  m etu bus pa la ido ti 
svetimojo žemėje, o vaikelis liks 
gyvas, baigs aukštąją mokyklą ir vėl 
nop rik lausom ybę a tgavusio je  
L ietuvoje bus Š iau lių  m iesto 
tarybos deputatas.

Priešais mus įsikūrė kelios žydų 
šeimos. Forkinas važiavo su žmona 
ir dvejų metų dukrele Mirala. Mirala 
mirė dar tų pačių metų vasarą. 
Tėvai gyveno kalnuotame Altajuje, 
vėliau Jakutijoje. Grįžo į Šiaulius, o 
mirė ir pa la id o ti Izrao lyįo Buvo 
Volpių ir Sutkų šeimos. Pastaroji 
daugiavaikė. Daug jų vaikų buvo 
mano bendraamžiai. Beveik visi jie 
groit išmirė.

Šalia vagono lauke žingsniavo 
ginkluotas sargybinis. Nuolatinė jo 
vieta buvo vagono gale, aikštelėje.

Vienas mūsų g im ina itis  d irbo 
Šiaulių geležinkolyjo. Jis ir atnešė 
m ums em aliuotą puodą raugintų 
kopūstų . V irve le puodas buvo 
pritrauktas prie langelio grotų ir 
p rir iš tas . Kopūstus pasiekdam i 
rankom is iškabinom e, o puodas 
taip ir liko lauke kaboti. Kitą dieną 
puodą pamatė sargybinis ir savo 
keturbriauniu durtuvu jį pradūrė...

Kai tra u k in ys  pa judė jo , m us 
lydėjo minios raudančių giminaičių 
ir pažįstamų. Vertėtų priminti, kad 
tuom et m aty tą  ir neužm irštam ą 
tautos g e n o c id o  ep izodą  da lis 
lietuvių greit užmirš, o kita dalis ir 
pateisins. Pasirodo, savo pilvo labui 
viskas įm anom a, tuo labiau kai 
atsiranda galimybė svetimo darbo 
vaisiais pasigerinti bent trumpam 
savo nuodėmingą gyvenimą.

Traukinys b ildė jo  pirm yn. Per 
lange lį pam atėm e v ienm otorius 
žalius lėktuvus Zoknių aerodrome. 
Atrodė, kad visas vagonas verkia. 
Verkiau ir aš. Jurgis Masiulis pasiė
mė akordeo ną  ir a ts isėdęs ant 
daiktų ryšulio ėmė groti. Jis bandė 
raminti žmones, kalbėjo kažkokius 
paguodos žodžius, ragino nesiže- 
minti.

Negaliu pasakyti, po  kiek laiko 
traukinys vėl sustojo. Stotis buvo 
pavadinta Naujoji Vileika (Naujoji 
Vilnia). Gulėjau ant viršutinių gultų 
ir stebėjau geležinkelį per langelį. 
Gretimais bėgiais pravažiavo kitas 
toks pat ešelonas. Per grotom is 
užka ltus lange lius žvelgė vyrų 
ve ida i. L ietuvos karin inkų, 
fabrikantų, mokytojų, policininkų, 
in teligentų veidai. Jų buvo labai 
daug. Ir anas traukinys sustojo. 
Prieš m ano lange lį buvo kitas 
panašus. Vyra i žvelgė j m ane, 
vardijo moterų pavardes, klausė, ar 
to k ių  nėra m ūsų vagono. Ten 
pamačiau ir savo tėvelį. Jis šaukė 
mane vardu, aš šaukiau jj... Taip 
susitikome...

SEPTYNIOLIKA METŲ 
BE TĖVYNĖS (2)

. jau k itą  d ieną ga lu tina i su-
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GYVENIMO

[ŽADAS
1601 m. ispanai apsupo Nider- 

landų m iestą Ostendę ir manė jj 
greitai paimsią. Kariuomenės vado 
žmona Infantė Izabelė prisiėmė 
įžadą nekeisti baltinių, kol nebus 
paimta tvirtovė. Tačiau Ostendės 
miestiečiai a tkaklia i priešinosi, ir 
apsiaustis užtruko. Infantė nekeitė 
m aršk in ių  nuo 1601.V I.12 iki 
1604.IX.22. Kai ji nusivilko kadaise 
buvusius sn iego baltum o marš-

poniom s ir  
p anelėm s

[DARYTI POMIDORAI
4 p o m id o ra i,  20 g r ie b a lų , 

svogūnas, 3-4 švieži grybai, 3 valg. 
šaukštai džiūvėsėlių, valgomasis 
šaukš tas  ta rk u o to  fe rm e n tin io  
sūrio, druskos.

Pom idorus nup launam e,
nupjaunamo viršūnėlę ir išimame 
m inkštim ą. A tsk iram e indely je 
ištirpinamo sviostą ir pašildomo su 

susm u lk in ta is  svogūnai.
Pridedame visus kitus priedus ir 1- 
2 min. patrbškiharrie.'‘

Išėmus iš krosnelės, sumaišome 
su minkštimu, džiūvėsėliais, druska. 
Viską išm a iš ius, sukreč iam e j 
pomidorus, viršų pabarstomo sūriu. 
Kepame 2-3 min., po to dar 2-3 min. 
pa liekam e k rosne lė je , kad 
pomidorai suminkštėtų.

KOPŪSTŲ PYRAGAS
Jam  reikės 450 g m argarino, 

indelio grietinės, kiaušinio trynio, 
700-750 g miltų.

M iltus išp ilt i an t lente lės, 
burokine tarka padažant j miltus 
su ta rkuo ti m argariną , sudė ti

kinius, jų spalvą amžininkai pava
dino... Izabelės spalva.

KAS PIRMAS?
Anglų karalius Jurgis III buvo 

labai punktualus ir to paties reika
lavo iš savo pavaldinių. Karaliaus 
punktua lum u ypač sekė lo rdas 
Hastingsas. Kartą jis buvo pakvies
tas audiencijos pas karalių ir pusę 
minutės pavėlavo. Eidamas per 
salę į karaliaus kabinetą, išg irdo 
m ušant dvy lika . įš irdęs  lo rdas 
trenkė per laikrodį lazda.

Nustebęs karalius paklausė:
- Brangus lorde, kodėl mušate 

laikrodį?
- Jūsų šviesybe, jis pirmas mušė.

k iaušin ius, g rie tinę , rankom is 
sustum iant į krūvą kapo ti, kol 
pasidarys tešla, nepamiršti trupučio 
druskos ir muškato riešuto. Pakišti 
porai valandų į šaldytuvą. Kopūsto 
galvą sm ulkiai supjaustyti, jberti 
druskos, padaužyti ir palikti 15 min. 
Saujoje nuspaudus dėti į keptuvę 
su sviestu ir kepti apamaišant. {berti 
kmynų, je igu yra smulkintų virtų 
dž iov in tų  g rybų , p ip irų , krapų, 
muskato, lauro lapų. Baigiant kepti, 
įpilti truputį vandens (geriausiai to, 
kuriame virė grybai) ir patroškinti 
uždengus, kol išgaruos vanduo, o 
kopūstai pasidarys minkšti. Sukrėsti 
į pusdubenį, sudėti porą pjaustytų 
virtų kiaušinių, išmaišyti ir atšaldyti, 
{dėti krapų.

Iškočio ti tešlą. V idurį patepti 
k iauš in iu  ir pabarsty ti m anų 
kruopom is. Sudėti kopūstus ir 
užlenkus tešlos kraštus užspausti 
viduryje, pa tepti kiaušiniu. Kepti 
orka itė je . Va lgyti karštą. Likusį 
galima ir pašildyti.

PYRAGAS SU 
OBUOLIAIS

150 g m a rg a rin o , 100 g 
cukraus, 2 kiaušiniai, 300 g miltų, 
arbatinis šaukštelis sodos, 200 g 
o b u o lių , 200 g g rie tin ės , 50 g 
c u k ra u s , v a n ll ln lo  c u k ra u s , 
cinamono, miltų.

Iš tirp in ti r ieba lus (1 m in .), 
sum aišyti su cukrum i, vienu 
kiaušiniu ir miltais. Išminkius tešlą, 
sudėti ją  į turimą nemetalinį indą. 
A n t v iršaus uždėti sup jausty tus 
obu o lius . Pabarstyti tu rim ų  
prieskonių.

Grietinės, kiaušinio, cukraus ir 
van ilin io  cukraus m išiniu užp ilti 
obuolius. Kepti 10-12 min., kol tešla 
gerai iškeps.

f Pirmadienis, spalio 2 d.
TELE-3
21.30 val.
‘Tokijo Istorija"
Pagyvenusių sutuoktinių pora

iškeliauja į Tokiją aplankyti savo 
suaugusių vaikų. Deja, šie taip 
užsiėmę savo reikalais, kad neturi 
laiko seniems tėvams. Filmas apie 
tėvų nusivylimą ir skausmą dėl 
mylimų vaikų.

Režisierius - japonų kino 
klasikas Yasujiro Ozu.

1953 m.
LTV
21.35 val.
"Pabučiuok mane”
šios G. Marxo komedijos herojė 

- Nari - graži ir energinga moteris. 
J i a tidaro m odelių namus, 
panaudodama savo vyro Polio 
kapitalą. Tačiau šis pareikalauja 
skyrybų ir parduoda savo akcijas 
vienam milijonieriu i. Mari tenka 
panaudoti visą savo žavesį ir 
išm onę, kad neprarastų viso 
gyvenimo svajonės...

Vaidina G. do Capitani, B. 
Crossas, Y Locpq, R Vernier.

Antradienis, spalio 3 d.
TELE-3
21.30 val.

©
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“ Dviračių vagys”
Vienas iš žym iausių ita lų 

neorealizmo pradininko Vittorio De 
Sica filmų. Tai liūdnas pasakojimas 
apie beviltiškas bedarbio pastangas 
rasti pavogtą dviratį, be kurio jis 
negali būti priimtas į darbą.

Vaidina L. Maggionari, E. Staiola, 
L  Carell ir kt.

LTV 21.15 val.
“Magnificat”
Italų režisieriaus R Avati'o filmas 

nukelia mus j šiaurės Italijos kampelį 
ankstyvosios krikščionybės laikais. 
Ir paprastiem s va lstiečiam s, ir 
piligrimams iškyla aktualus visiems 
la ikam s klausim as: koks mūsų 
likimas, ar mes pris ike ls im e po 
mirties? I garsų Visitazione vienuoly
ną per d idž ią ją  Velykų savaitę 
susirenka daug po šventas vietas 
ke liaujančių p ilig rim ų . Jų tiks la i 
įvairūs ir skirtingi kaip ir jie patys.

Vaidina L. Diberti, D. Lahar, A. 
Scorzoni, A. Ninchi.

Italija, 1993 m.
Ketvirtadienis, spalio 5 d.
LNK
21.00 val.
“Tyro vandens raibuliavimas”
š io  film o hero jus Grahamas 

gyvena triukšmingam e Londone, 
tačiau svajoja apie kaimo ramybę. 
Gyvūnėlių parduotuvėje įsigyta ūdra 
Mij netikėtai keičia jo  gyvenimą. 
Herojus, matydamas, kad gyvūnas 
negali gyventi mieste, persikelia į

©
TAIKINYS

savo seną nam ą kaime. Mij 
netrukus "sus idraugau ja” su 
kaimynų spanieliu, o Grahamas - 
su žavia jo šeimininke...

Rež. J. Coufferis. Vaidina B. 
Traveras, V. McKenna.

Penktadienis, spalio в d.
Baltijos TV
22.30 val. ,
“ Drugelis”
Garsus amerikiečių režisieriaus 

F. J. Shaffnerio filmas - baladė apie 
nenugalim ą žm ogaus laisvės 
troškimą. Aktorius S. McQueenas 
vaidina maištingos sielos kalinį, 
niekaip negalintį susitaikyti su savo 
padėtimi ir visaip bandantį ištrūkti 
iš kalėjimo, esančio nuošalioje 
Velnio saloje. Taip pat vaidina D. 
Hoffmanas, V. Jory, D. Gordonas.

JAV, 1973 m.
Šeštadienis, spalio 7 d.
LNK
17.00 val.
“ Išlik im as”
LNK TV pradeda rodyti angkų 

dokumentinį serialą apie laukinę 
gamtą. Žiūrovų laukia susitikimai 
su pačiais egzotiškiausiais gyvū
nais. Stebina nepaprastas filmo 
kūrėjų profesionalumas. Pirmoji 
dalis pasakoja apie Izraelio gamtą.

Iš “K a lba .............i  V i ln iu j/ /

KOPUSTŲ-MORKŲ- 
OBUOLIŲ GĖRIMAS
Lyg iom is da lim is  sum aišyti 

kopūstų, morkų ir obuolių sultis, įdėti 
cukraus.

RAUGINTŲ KOPŪSTŲ 
IR POMIDORŲ  

GĖRIMAS
1 stiklinė raugintų kopūstų sulčių, 

1 s tik linė  pom idorų  sulč ių , 0,5 
stiklinės šalto virinto vandens, 1 
šaukštas prieskon ių  m išin io 
(kmynų, baziliko, muškato riešuto), 
pagal skonį druskos arba cukraus.

VEGETARIŠKA 
KAVA

Labai saldžias m orkas 
nuplauname, smulkiai supjaustome 
ir pakepiname ant keptuvės kaip 
kavos pupeles. Taip pat 
pakepinam e kviečius. Morkas ir 
kv ieč ius sum aišome lyg iom is 
dalimis ir sumalame. Užvirinti reikia 
du kartus. V ienam  puode liu i 
pakanka arbatinio šaukštelio kavos. 
Išp ilstę  kavą j puode lius, 
paskaninkime pienu ir grietinėle.

Į D O M Y B Ė S
DŪMAI IS 

SARKOFAGO
Prancūzų žurnalistas Fransua 

Lione sudarė sąrašą mokslininkų, 
nukentėjusių vardan mokslo ir įrašė 
į tą sąrašą Romos popiežių Silvestrą
II. Dar prieš tapdamas popiežiumi 
(999 m ), prancūzų arkivyskupas 
Žilberas de O rin jakas  dom ėjosi 
įvairiais mokslais, ypač matematika. 
Vienas pirmųjų Europoje jis suprato 
arabų skaitm enų ir dešim tainės 
skaičiavimo sistemos pranašumą. 
Ištraukti šaknį iš romėnų skaitme
n im is  parašyto  ska ič iaus gana 
nelengva. Nepatogūs ir kiti mate
matiniai veiksmai, ypač dalyba.

N aujas titu la s  paska tino  jį 
reformuoti matematikos dėstymą. 
Tačiau šią naujovę su baisiausiu 
p rieš iškum u  su tiko  in kv iz ic ija . 
Popiežių apkaltino, "pardavus sielą 
saracėnų v e ln ia m s ” . Reform ą 
pasistengė sužlugdyti. Prislėgtas 
nesėkmės, popiežius matematikas 
pasimirė.

Tačiau ir po m irties jo  nepaliko

ramybėje. Kelis šimtmečius buvo 
šnekam a, kad iš jo  m arm urin io 
sarkofago skverbiasi juodi dūmai ir 
girdėti velnių velniavos.

1648 m. bažnytinė  va ldž ia  
nusprendė atidengti sarkofagą ir 
pa la ikus pašve n tin ti švęstu 
vandeniu, tačiau sarkofagas buvo... 
tušč ias. Kur d ingo  pop iež iaus 
matematiko balzamuoti palaikai, iki 
šiol neaišku.

REKORDININKĖ 
AMAZONĖ

Ilg iaus io s  pasau lio  upės yra 
Misisipė ir Nilas. Tačiau vandens 
dau g iaus ia  p lu kd o  Am azonė. 
Brazilų ir amerikiečių mokslininkai 
išmatavo Amazonės nuotėkį. Mata
vimai buvo atliekami ne staciona
riose pakran tės  h id ro log inėse  
sto tyse , o iš p lauk ia nč io  la ivo. 
Paaiškėjo, kad Amazonė nuplukdo 
apie 9,8 m lrd. litrų  vandens per 
minutę - 10 kartų daugiau, negu 
Misisipė.

KAIP IR 
ARCHIMEDAS
Senovės iso trika i rašė, kaip 

Archimedas veidrodžiais padegė 
S irakūzus apsiautus} romėnų 
laivyną (215-212 m. pr. Kr.). Tačiau 
visi šio įvykio aprašymai padaryti 
žym ia i vė liau, ir juose nebuvo 
techn iškų senovin io “ lazerio" 
detalių. Daugelis linkę laikyti šią 
istoriją legenda, sukurta Archimedo 
genijui pagerbti.

Archimedo paslaptim i susido
m ėjo  gra ikų in ž in ie rius  Joan is 
Sakas. Jis spėja, kad Archimedas 
naudojo nušlifuotus kaip veidrodis 
varinius skydus. Prieš kiekvieną 
la ivą  A rch im edas pastatęs po 
šimtinę karių, kurie pagal m oks
lininko komandą savo veidrodiniais 
skydais nukreipė saulės spindulius 
į laivus ir juos padegė.

Kaip praneša “Taim" ir “Njuzwik", 
Sakas padarė bandym ą, kuris 
patvirtino jo hipotezę. Išsmaluotas 
medinis laivas buvo padegtas iš 55 
m atstumo. 70 jūrininkų, laikydami 
rankose nuš lifuo tus  varin ius 
skydus, pag a l Sako kom andą 
nukreipė saulės “zuikučius" į taikinį. 
Po 2 min. laivas suliepsnojo.

NUSISYPSOK,
ŽMOGAU

Tu ga lė tum  vakara is  
užuolaidas kam baryje užleisti. 
Vakar vakare buvo matyti, kaip 
apkabinai žmoną ir bučiavai.

- Ne, to nebuvo. Vakar vakare 
aš gi nebuvau namie.

*  * *
- Vaikine, kaip tu galėjai išdrįsti 

vakar tamsoje pabučiuoti mano 
dukterį?

- Kai šiandien dienos Šviesėja 
ją  pamačiau, aš ir pats stebiuosi, 
kaip galėjau išdrįsti.

*  * *
- Kodė l tu išsiskyre i su 

sužieduotine, su kuria išbuvote tiek 
daug laiko susižiedavę?

- Kaip tik dėl to. Jeigu tiek ilgai 
laiko reikia iki sutuoktuvių, tai kiek 
laiko reikės skyryboms?

*  *  *
- Apgailestauju, m ieloji, bet 

šiandien naktį galbūt negalėsiu 
pareiti namo.

- Ar galiu tikrai tuo pasikliauti?

- Taip, anksčiau tu iš ak ių  
žinodavai kiekvieną mano norą, 
o dabar...

- Matai, brangioji, dabar esu 
kaip tik  daugiau įsim ylėjęs, o 
meilė, kaip žinome, apakina.

*  * *
- Kodėl tu neini namo?

M ano žm ona b logos 
nuotaikos.

- Kodėl gi ji blogos nuotaikos?
- Kadangi aš nepareinu namo.
*  * *
- Ž inai, m ano sūnus baigė 

miškų institutą.
- Ir kur jis dabar mano dirbti?
- Dar neapsisprendė: ar gros 

orkestre, ar žais futbolo komandoje.
*  * *
- Man skauda visi šonai.
- Kas atsitiko?

Prieš keletą sava ič ių  
nus ip irkau u ltram ode m iškus 
baldus. Tiktai dabar paaišėjo, kad 
visą tą la iką  m iegojau knygų 
spintoje.

*  * *
Jaunas žurna lis tas buvo 

pasiųstas pas seną, turtingą pirklį 
pasikalbėti apie tai, kokiu būdu jis 
tapo turtingas.

- O, tai ilga istorija, - pasakė 
pirklys. - Kol aš ją pasakosiu, mes 
pataupykime žvakę.

Ir jis užpūtė ją.
- N ere ik ia  pasakoti, - tarė 

žurnalistas, - aš jau supratau.

Žmogus negalėjo surasti savo 
nosinės ir apkaltino kaimyną, kad 
jis  ją  pavogęs. Pb kurio  la iko

žm ogus atrado nosinę vienoje 
savo kišenių ir atsiprašė kaimyno

- Menkniekis, - tarė kaimynas 
- Jūs manėte, kad aš vagis, o aš 
maniau, kad jūs džentelmenas 
Klydome abu.

*  * *
- Ar ta i buvo nela im ingas 

atsitikimas?
- Taip, - atsakė sutvarstytas 

'Vyras. - A š  bandžiau įkopti į medį
savo automobiliu.

- Kodėl jūs tai darėte?
- Stengiausi padaryti paslaugą 

moteriai, kuri važiavo priešais. Ji 
norėjo važiuoti ta pačia kelio puse

A ugu lis , susitikęs gatvėje 
draugą, klausia jį, kodėl šis toks 
susirūpinęs.

- Aš tau pasakysiu, - sako 
Petrulis, - kai vakar vakare grįžau 
namo, koridoriuje buvo tamsu ir 
aš pamaniau, kad duris atrakino 
tarnaitė. Aš apkabinau ją ir norėjau 
pabučiuoti.

Augulis nuoširdžiai juokėsi.
- Taip, tu juokiesi, bet man 

nelinksma. Tai buvo no tarnaitė, 
o mano žmona. Kai aš norėjau ją 
pabučiuoti, ji sušnibždėjo: "Tu 
pasiskubink, mielasis, kiekvieną 
akimirksnį gali grįžti vyras”.

*  * *
- Tu manai, kad tarp Karolio ir 

Marytės kas nors yra?
- Taip, Petronėlė.
* * *
- Ar nesleg ia  rūpestis, 

paga lvo jus, kad tavo žm ona 
važiuoja į užsienį? įsivaizduoji, ji 
p laukio ja burlaiviu, maudosi ir 
flirtuoja. Gali kas nors atsitikti

- M ielasis b ič iu li, nere ik ia  
išs iga lvo ti. J i kasmet būna 
užs ieny je  ir  kiekvieną kartą 
grįždavo sveika.

* * *
- Penkis metus mano vyras ir 

aš buvome visiškai laimingi.
- Ir kas atsitiko paskui?
- Jis grįžo iš tarnybos užsienyje

- Kokią ydą turi tavo vyras, kad 
nori su juo skirtis?

- Ach tu, kvailute, tik idiotas 
neturi jokių ydų.

- Dažnai, kai sėdžiu 
svajodama, paraustu. Ką aš turiu 
daryti prieš tai?

- Ar jūs negalite galvoti apie 
ką nors kitą?

Išvertė 
Pranas M EDO NIS

AUŠRO S ALĖJA



TELEVIZIJO S PROGRAMA RUGSĖJO 30  - SPALIO 8 D.
Šeštadienis, rugsė jo  30 d. 
LIETUVOS TV
8.00 Labas rytas. 10.00 Kelias.

10.30 šarka. 11.00 Mūsų kalba.
11.30 Sveika, Prancūzija. 12.05 
Pasaulio sportas. 12.55 Lietuvos 
olimpiečiai. 13.15 Užeikit, sveteliai. 
13.45 F. "Tvistų šeimynėlė". 14.10 
Tarptautinis ku ltūros žurnalas 
"A lice".. 15.00 Klaipėdos dramos 
teatro spektaklis. Šatrijos Raganos 
"S e nam e dva re ” . 17.00 
Tarptautiniams festiv^yje "Visagino 
COUntry’95'. 17.50 Žinios. 18.00 
Operos svetainė. 19.00 Artėjant kino 
forumui "Nesvarumo būklė” . 19.30 
VRS kamera. 19.50 M adų 
v ideožurna las . "Ita liš ka s  
natūralumas". 20.30 Panorama.
21.00 Sportas. 21.15 Loterija 
"Perlas". 21.20 Po savo stogu. 22.05 
F. “ Našlės". 22.55 Tarptautinio M. 
K  Čiurlionio pianistų Ir vargonininkų 
konkurso dienoraštis. 23.10 Vakaro 
žinios. 23.25 Bilis Džoelas iš 
"Svajonių upės".

LN K TV
9.00 Ryto ratas. 11.05 F. "Meilė 

že id ž ia ". 12.00 "T a ryb in ė s  
kronikos". 12.50 Policinis serialas 
"Žmogžudysčių skyrius". 13.45 
Kriminalinė apžvalga "Juodasis 
penktadienis". 14.15 'Trys su puse".
14.55 "Deutsche Welle". 15.30 
"H o liv u d o  ž in io s ” . 16.00 
Tangomanija. 16.25 Dokumentinis 
f. 16.55 Muzikinė laida "Viskas!" 
17.20 Inf. pramoginė laida apie 
statybą "Palėpėje” . 17.50 Kibirtele 
vibir. 19.05 "Dangiškieji migdolai".
20.00 Laikas. 20.40 F. 'Tegu kraujas 
liejasi laisvai!" 21.05 Šeštadienio 
pokalbiai. 21.50 Anglų humoristinė 
laida "Benny Hillo šou". 22.20 "Šou 
bulvaras". 22.55 F. "Bėgantis 
žmogus".

TELE-3
9.00 Programa 9.05 Animacinis 

f. 10.00 Britanija Iš arčiau. 10.30 F. 
"Didžioji iliuzįa". 12.20 Muzika 12.30 
F. "Kalnietis 2". 13.30 POP TV.
14.30 Vokietijos miestai. Karlsrūhė.
15.30 M uzikos grupė. 
"Bananarama". 16.30 Dok. f. "Dvi 
tragiškų likimų blondinės". 17.30 
Žurnalas Nr. 1. 18.00 "Mokslas ir 
technologija". 18.30 F. "Marija 
Celeste". 19.25 Lietloto. 19.30 
"Stilius". 20.00 Iš "Formulės-1" 
Istorijos. 20.30 Animacinis f. 21.00 
Žinios. 21.15 Muzika. 21.30 F.
Sugata Suširo". 23.00 Žinios. 23.15 

F. "Tam sos angelas".
Sekm adienis, sp a lio  1 d. 
LIETUVOS TV
8.39 Liudykime Kristų. 9.00 

Programa vaikams. 9.55 Sveikata.
10.30 F. vaikams "Slaptoji misija".
10.55 TV žaidimas "Konrado 
kavinės" ruletė". 11.25 "Septynios 
Kauno dienos". 12.30 Aukštas 18/ 
17.13.10 Krepšinio pasualyje. 13.40 
Klasikinės muzikos koncertas. 14.10 
Az im u ta i. 15.00 S ve ik in im ų 
koncertas. 16.00 Anglų dok. serialas 
"Skotland Jardas” . 16.25 Inf. 
videožurnalas "Šveicarų pasaulis". 
16.40 Katalikų TV studija. 17.10 
Sekmadienio fotoateljė. 17.45 Žinios.
17.55 Keliai, mašinos, žmonės. 18.25 
Gyvybės žalia smedis. 18.55 Mūsų 
miesteliai. 19.50 Likimai. 20.30 
Panorama. 21.00 Sportas. 21.15 
P irm as is  kanalas. 21.35 
Videokaukas. 23.20Vakaro žinios.

LNK TV
9.00 A n im acin ia i f. 11.00 

Šeštadienio poaklbiai. 11.35 TV 
žaidimas "Taip. Ne". 12.30 Karaoke 
ir kiti. 13.00 Detektyvinis serialas 
"Dangiškieji migdolai". 13.55 F. 
"Vinetkos kelias". 14.40 Keturi ratai. 
15.05 Dok. f. "Atostogos Amerikoje".
15.30 "Šou bulvaras"". 16.05 Kibir 
tele vibir. 17.15 F. "Mažasis motocikli
ninkas". 18.50 Animacinis serialas 
"Flinstounai". 19.20 F. "Meilė žeidžia". 
20.15 "Monitorius". 21.00 Savaitės 
horoskopas. 21.05 F. "Boneris 
jaunesnysis". 22.50 Sekmadienis. 
23.40 F. "Frosto prisi ietimas".

TELE-3
9.05 Animacinis f. 10.00 Langas j 

gamtą. 10.30 F. "Viridiana". 12.00 
Muzika. 12.30 F. "Kalnietis 2". 13.30 
Žurnalas Nr. 1. 14.00 Iš "Formulės- 
1" istorijos. 14.30 "Stilius” . 15.00 
"Pasaulio pranešimai". 16.00 Muzika 
ir žodis. 16.30 F. "Jok, raiteli, jok".
17.30 Muzikos grupė. “ Banana
rama". 18.00 Europos kaleidosko
pas. 18.30 F. "Marija Celeste". 19.30 
"Kelionių gidas". 20.00 Pasaulio 
sportas. 20.30 Animacinis f. 21.00 
Žvelk im e atidžiau. 21.30 F. 
"Amsterdamo istorija".

Pirmadienis, spalio  2 d.
LIETUVOS TV
9.00 CA profilaktika. 15.25 

Programa. 15.30 Futbolas. "Žalgiris"- 
"Ekranas". 17.15 Pirmasis kanalas. 
17.35 Dok. f. 18.00 Žinios. 18.10 F. 
"Inspektorius Kirvis". 18.35 Baltarusių 
programa. 18.45 Žinios. 18.55 TV 
anonsas. 19.30 Ekonomikos žurnalas 
"Nuo A iki Ž". 20.00 01,02,03.21.30 
Panorama. 21.00 Sportas. 21.15 
Studijoje Lietuvos Respublikos 
prezidentas A. Brazauskas. 21.35 F. 
‘ ‘Pabučiuok m ane". 22.50 TV 
anonsas. 22.55 Pasaulio koncertų 
salėse. 23.15 Vakaro žinios. 23.30 
Koncerto tęsinys.

LNK TV
6.55 Programa. 7.00 Ryto ratas. 

9.00 TV parduotuvė. 9.05 "Be namų 
negerai...". 16.55 Programa. 17.00 
"Laikas". 17.20 Monitorius. 18.10 
Animac. f. 18.35 "Be namų negerai...".
19.30 Laida apie statybą. 20.00 
"Laikas". 20.45 TV parduotuvė. 21.00 
"Vinetkos kelias". 21.50 Tangomanija 
22.15 168 biznio valandos. 23.05 
"Tegu kraujas liejasi laisvai!". 23.35 
F. "Kas gi nutiko tetai Alisai?".

TELE-3
7.30 CNN. 8.00 Animac. f. 8.30 

"Santa Barbara". 9.30 F. "Jok, raiteli, 
Jok". 16.55 Programa. 17.00 TV 
tekstas. 17.30 Vokietijos miestai. 18.30 
Pasaulio sportas. 19.00 Žinios. 19.20 
100 proc. 19.30 "Santa Barbara".
20.30 Animac. f. 21.00 Žinios. 21.15 
Sporto naujienos. 21.30 F. "Tokijo 
istorija". 23.45 Žinios. 24.00 Sporto 
naujienos. 0.15 Pramogų pasaulyje.

Antradienis, spalio 3 d.
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 9.00 TV anonsas. 

9.05; 9.35 Žinios. 10.05 Anglų k. 
m okom oji programa. 10.20 F. 
"Inspektorius Kirvis". 10.45 Sveika, 
Prancūzija. 11.15 Laida moksleiviams. 
11.45 F. "Pabučiuok mane". 16.50 
Programa. 16.55 Baleto salė. 17.30 
Vokietijos Vienybės dienai. 18.00 
Žinios. 18.10 Laida lenkų kalba 18.30 
Anglų k. mokomoji programa. 18.45 
Žinios. 18.55 TV anonsas. 19.00 
Vaikams. Senoji animacija. 19.30 
Pyragų nebus be noragų. 20.30

Panorama. 21.00 Sportas. 21.15 F. 
"Magnificat” . 22.50 TV anonsas. 22.55 
Tarptautinio M. K  Čiurlionio pianistų 
ir vargonininkų konkurso dienoraštis. 
23.15 Vakaro žinios. 23.30 Laida 
jaunimui "Beveik rimtai".

LNK TV
6.55 Programa. 7.00 Ryto ratas.

9.00 TV parduotuvė. 9.05 "Be namų 
negerai...". 16.55 Programa. 17.00 
"Laikas” . 17.20 TV žaidimas ‘Taip. 
Ne". 18.10 Animac. f. 18.35 "Be namų 
negerai...". 19.30 TV žurnalas "Rinka".
20.00 "Laikąs". 20.45 TV parduotuvė.
21.00 F. "Žmogžudysčių skyrius” .
21.50 "Jūrs spalvos". 22.25 Dok. f.
22.50 Laida "Benny Hilo šou". 23.20 
F. "Kaip panorės dievai".

TELE-3
7.30 CNN. 8.00 Animac. f. 8.30 

"Santa Barbara". 9.30 "M arija 
Celeste". 16.55 Programa. 17.00 TV 
tekstas. 17.30 POP TV. 18.30 Viskas 
dėl juoko. 19.00 Žinios. 19.20 100 
proc. 19.30 "Santa Barbara". 20.30 
Animac. f. 21.00 Žinios. 21.15 Sporto 
naujienos. 21.30 F. "Dviračio vagis".
23.00 Žinios. 23.15 Sporto naujienos.
23.30 "Kelionių gidas". 24.00 Muzika

Trečiadienis, spalio 4 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 9.00 TV anonsas. 

9.05; 9.35 Žinios. 10.05 Anglų k. 
m okom oji programa. 10.20 F. 
"Magnificat". 17.00 Programa. 17.05 
šarka. 17.35 Atgarsiai. 18.00 Žirtios. 
18.10 F. "Inspektorius Kirvis". 18.35 
Krikščionio žodis. 18.45 Žinios. 18.55 
TV anonsas. 19.00 Animac. f. 19.20 
Sveikata kasdien. 19.40 TV forumas.
20.30 Panorama 21.00 Sportas. 23.15 
Loterija "Perlas". 21.20 TV anonsas. 
21.25 Nakviša. 22.25 Pianistų ir 
vargonininkų konkurso dienoraštis. 
22.40 F. "Kadfaelis". 23.15 Vakaro 
žinios.

LNK TV
6.55 Programa. 7.00 Ryto ratas.

9.00 TV parduotuvė. 9.05 "Be namų 
negerai...". 16.55 Programa 17.00 
"Laikas". 17.20 Tangomanija. 17.40 
"Šou bulvaras". 18.10 Animac. f. 18.35 
"Be namų negerai...". 19.30 keturi 
ratai. 20.00 Laikas. 20.45 TV 
parduotuvė. 21.00 "Sirenos". 21.50 
“Tarybinės kronikos". 22.45 Karaoke 
ir kiti. 23.15 F. "Kita meilės pusė".

TELE-3
7.30 CNN. 8.00 Animac. f. 8.30 

"Santa Barbara” . 9.30 F. "Marija 
Celeste” . 16.55 Programa. 17.00 TV 
tekstas. 17.30 Žvelkime atidžiau. 18.00 
Muzika. 18.30 Europos 
kaleidoskopas. 19.00 Žinios. 19.20 
100 proc. 19.30 “ Santa Barbara".
20.30 Animac. f. 21.00 Žinios. 21.15 
Sporto naujienos. 21.30 F. "Kalnietis".
22.30 Muzika. 23.00 Žinios. 23.15 
Sporto naujienos. 23.30 Gineso šou.

Ketvirtadienis, spalio 5 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 9.00 TV anonsas. 

9.05; 9.35 Žinios. 10.05 "Inspektorius 
Kirvis". 10.30 “ Kadfaelis". 17.00 
Programa 17.05 "Gatvės, triukšmas".
17.30 Sodų kraitė. 18.00 Žinios. 18.10 
Rikiuotė. 18.30 Vyriausybė nutarė... 
18.45 Žinios. 18.55 TV anonsas. 19.00 
Animac. f. 20.10 Nėra to blogo, kas 
neišeitų j gera. 20.30 Panorama 21.00 
Sportas. 21.15 9 amatai. 22.00 TV 
anonsas. 22.05 Akimirkos su Jonu 
Meku. 22.55 Koncertas. 23.20 Vakaro 
žinios. 23.35 "22".

LNK TV
6.55 Programa. 7.00 Ryto ratas.

9.00 TV parduotuvė. 9.05 "Be namų

BALTIJOS TV IR ŠIAULIŲ TV IX. 30  - X. 6  D.
Šeštadienis, rugsėjo 30 d.
8.30 "Taip sukasi pasaulis” . 9.30 

Ekorykštė. 10.00 F. ‘Lik sveikas, drauge". 
11.50 Pasaulio motociklų žiedinių 
lenktynių apžvalga. 12.00 UEFA 
čempionų lygos 2-osios rungtynių 
dienos apžvalga. 19.00 Sveikinimų 
koncertas. 20.00 Ryto kovos menas - 
BUSHIDO. 21.00 Mana-mana. 21.30 
Rokijada VAU. 22.00 “Šekit slieką".
22.30 "įsijunkite televizorių". 23.00 
"Vakaro spindulio" programa.

Sekmadienis, spalio 1 d.
8.30 F. ‘Taip sukasi pasaulis". 9.30 

"Žingsniai". 10.00 Vaikų savaitgalis.
10.30 F. "Zulu” . 12.50 Ekrane Čarlis 
Čaplinas. 16.00 Futbolas. FBK "Kaunas 
"Panerys". 17.45 Metraštis. 18.15 
Animac. f. 18.30 Rytų kovos mensas - 
BUSHIDO. 19.30 LKL apžvalga. 20.00 
NBA fantastika! 20.30 "Mudu abudu ir 
kiti..." 21.00 ‘Taip sukasi pasaulis".

22.00 čempiono pasaulis. 22.30 F. 
"Muškite velnią".

Pirmadienis, spalio 2 d.
7.00 "Manuela". 7.30 "Taip sukasi 

pasoulis". 19.00 ŠTV programa. 19.00 
Laida "Taip yra..." 19.30 čempionų 
pasaulis. 20.00 "Juoda-batta". 20.30 
"Manuola". 21.00 "Taip sukasi pasaulis".
21.50 Baltijos naujienos. 22.00 ‘ Mozaika". 
22.25 Spaudos apžvalga. 22.30 F. "Kito 
pasirinkimo nėra".

Antradienis, spalio 3 d.
7.00 "Manuela". 7.30 ‘Taip sukasi 

pasaulis". 19.00; 22.00 "Pirk, parduok, 
informuok". Žinios. 19.30 "Sodžius". 20.00 
Sveikatos kaina 20.20 Pasaulio motociklų 
Žiedinių lenktynių apžvalga. 20.30 
"Manuela". 21.00 "Taip sukasi pasaulis".
21.50 Baltijos naujienos. 22.30 Spaudos 
apžvalga. 22.35 Sankryža. 22.45 F. 
"Pelenė".

Trečiadienis, spalio 4 d.
7.00 F. "Manuela". 7.30 'Taip sukasi 

pasaulis". 19.00; 22.00 "Pirk, parduok, 
informuoj". Žinios. 19.30 Laida "Ilgoji 
pertrauka". 20.00 Krepšinis. "Atletas" - 
"AVTODOROŽNIK”. 21.30 Muzika. 22.30 
Sapudos apžvalga. 22.35 F. "Polonė".

Ketvirtadienis, spalio 5 d.
7.00 F. "Manuela". 7.30 'Taip sukasi 

pasaulis". 19.00; 22.00 "Pirk, parduok, 
informuok". Žinios. 19.30 TV forumas.
20.00 Kvailybių pasaulis. 20.30 "Manuela".
21.00 *Taip sukasi pasaulis” . 21.50 Baltijos 
naujienos. 22.30 Spaudos apžvalga 22.35 
Rodo “ARGOS".

Penktadienis, spalio 6 d.
7.00 "Manuela". 7.30 'Taip sukasi 

pasaulis". 19.00; 22.00 "Pirk, parduok, 
informuoj". Žinios. 19.30 Laida 
"FORTŪNA". 20.00 "Už kampo...”  20.30 
“Manuela". 21.00 'Taips sukasi pasaulis". 
21.50 Baltijos naujienos. 22.30 Spaudos 
apžvalga. 22.35 F. “ Papilonas” .

negerai...". 16.55 Programa. 17.00 
Laikas. 17.20 Karaoke ir kiti. 17.50 
"Viskas!". 18.10 'Transilvanijos 
žvėrelių krautuvė". 18.35 "Be namų 
negerai...". 19.30 "Vienam gale 
kablys..." 20.00 "Laikas". 20.45 TV 
parduotuvė. 21.00 F. "Tyro vandens 
raibuliavimas". 22.50 F. "Monstrai".
23.15 F. "Senis Ir jūra".

TELE-3
7.30 CNN. 8.00 Animac. f. 8.30 

"Santa Barbara”. 9.30 Muzika ir žodis.
10.00 Britanija iš arčiau. 16.55 
Programa. 17.00 TV tekstas. 17.30 
"Maištininkas". 18.30 F. "Okavango".
19.00 Žinios. 19.20 100 proc. 19.30 
"Santa Barbara". 20.30 Animac. f.
21.00 Žinios. 21.15 Sporto naujienos.
21.30 F. "Golemas". 23.00 Žinios.
23.15 Sporto naujienos. 23.30 
Laukiniai Pietūs. 24.00 Muzika.

Penktadienis, spalio 6 d. 1 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 9.00 TV anonsas. 

9.05; 9.35 Žinios. 10.05 "Inspektorius 
Kirvis". 15.25 Programa. 15.30 
Futbolas. "Ža lg iris -E B S W “ - 
"Banga".17.20 Mūsų metraščiai.
18.00 Žinios. 18.10 F. "Inspektorius 
Kirvis". 18.35 Anglų k. mokomoji 
programa. 18.50 Žinios. 18.55 TV 
anonsas. 19.00 Programa vaikams.
19.15 6 kontinentai. 19.40 
"...prieštarauk!". 20.30 Panorama.
21.00 Sportas. 21.15 F. "Seselė 
mirusi". 21.40 Laisvės alėja. 22.00 
TV anonsas. 22.05 "Sėkmės keliai".
23.00 Vakaro žinios. 23.15F. "Baimė 
virš miesto".

LNK TV
6.55 Programa. 7.00 Ryto ratas.

9.00 TV parduotuvė. 9.05 "Be namų 
negerai...". 16.55 Programa. 17.00 
Laikas. 17.20 "Tarybinės kronikos". 
18.10 Animac. f. 18.35 "Be namų 
negera i...". 19.30 "Juod as is  
penktadienis". 20.00 "Laikas". 20.45 
TV parduotuvė. 21.00 "Taip. Ne".
21.55 "Diračio šou". 22.20"Viskas!". 
22.45 F. "Pavojinga moteris".

TELE-3
7.30 CNN. 8.00 Animac. f. 8.30 

"Santa Barbara". 9.30 Biografijos.
16.55 Programa. 17.00 TV tekstas.
17.30 "Maištininkas". 18.20 "Mokslas 
ir technologija". 18.40 Langas j gamtą
19.00 Žinios. 19.20 100 proc. 19.30 
"Santa Barbara". 20.30 Animac. f.
21.00 Žinios. 21.15 Sporto naujienos.
21.30 F. "Kalnietis 2". 22.30 Pramogų 
pasaulyje. 23.00 Žinios. 23.15 Sporto 
naujienos. 23.30 Muzika.

Šeštadienis, spalio 7 d. 
LIETUVOS TV
8.00 Labas rytas. 10.00 Pučiamųjų 

paradas. 10.30 Šarka. 11.00 Mūsų 
kalba 11.30 Sveika, Prancūzija 12.00 
TV anonsas. 12.05 Pasaulio sportas. 
1250 Užeikit, sveteliai. 13.25 F. "Tvistų 
šeimynėlė". 13.50 "Europos aikštė".
14.20 F. "Ivanovas". 17.05 Lietuvos 
baleto 70-mečiui. 17.50 "Žalgirio" 
loterija "Milijonierius". 18.15 Žinios. 
18.25 TV anonsas. 18.30 Dok f. 
premjera "Už slenksčio". 19.00 Kino 
pasaulyje. 19.30 Mažesni už mus. 
19.50 Stilius. 10.30 Panorama. 21.00 
Sportas. 21.15 Loterija "Perlas". 21.20 
Po savo stogu. 22.00 TV anosas. 
22.05 F. "Našlės". 22.55 Jazz session.
23.20 Vakaro žinios. 23.35 "Svajonių 
upės".

LNK TV
8.55 Programa. 9.00 Ryto ratas.

11.00 Programa. 11.05 "Tarybinės 
kronikos". 12.00 F. "Žmogžudysčių 
sky riu s ". 12.55 "Juod as is  
p en k tad ien is ". 13.25 "Jū ros  
spalvos". 14.00 "Deutsche Welle".
14.30 "Viskas!". 14.55 Tangomanija. 
15.20 Laida apie statybą 15.45 Kibir 
tele vibir. 17.00 Dok. f. 17.30 Auksinė 
"Discovery" kolekcija. 18.30 Laida 
"Holivudo Žinios". 19.00 F. "Keistas 
civilizacijos pabaigos atvejis, kaip 
mesjj suprantame". 20.00 "Laikas".
20.40 F. "Tegul kraujas liejasi 
la isvai...’ ’. 21.05 Šeštadienio 
pokalbiai. 21.55 Laida "Benny Hilo 
šou". 22.55 "Siaubo šou".

TELE-3
9.00 Programa. 9.05 Animac. f.

10.00 Sveikatos apsaugos reforma
10.30 F. "Dviračio vagis". 12.00 
Muzika 12.30 F. "Kalnietis 2". 13.30 
POP TV. 14.30 Vokietijos miestai.
15.30 Muzikos grupė. 16.30 F. "Jo 
asmeninė sekretorė". 17.30 Europos 
scena. 18.00 “ M okslas ir 
te ch n o lo g ija ’.'. 18.30 “ Marija 
Celeste". 19.25 Lietloto. 19.30 
"Stilius". 20.00 Iš "Formulė-1" 
istorijos. 20.30 Animac. f. 21.00 
Žinios. 21.15 Muzika 21.30 F. "Lola".
23.00 Žinios. 23.15 F. "Šaukinys 
Bat-21” .

Sekmadienis, spalio 8 d. 
LIETUVOS TV
8.30 Programa. 8.35 l ‘ iy Kime 

Kristų. 9.05 Programa va те. 10.00 
Svetimo skausmo neuuna. 10.30 
"Slaptoji misija” . 10.55 TV žaidimas 
“TV lego". 11.25 "Septynios Kauno 
dienos". 12.10 TV anonsas. 12.15 
Krepšinio pasaulyje. 12.50 Jaunimo 
estrada 13.35 Atmintis. 14.05 
Koncertas. 14.30 Azimutai. 15.00 
S ve ik in im ų koncertas. 16.00 
Europos šalių taurių laimėtojų taurė. 
"Eglė-ISKADA" - "Rostselmašas- 
RVSN". 17.10 F. "Skotlabd Jardas".
17.35 Katalikų TV studija. 18.05 
Žinios. 18.15 TV anonsas. 18.20 
keliai, mašinos, žmonės. 18.55 
Tarptautinio M. K  Čiurliono pianistų 
ir vargonininkų konkurso iškilmingas 
uždarymas. 20.30 Panorama 21.00 
Sportas. 21.15 Pirmasis kanalas.
21.35 F. "Tėvo turtas". 23.10 Vakaro 
žinios. 23.25 Kaukodromas. 0.05 
Krepšinis. Lietuva-Prancūzija.

LNK TV
8.55 Programa. 9.00 Animac. f.

11.00 Šeštadienio pokalbiai. 11.50 
"Taip. Ne". 12.40 F. "Keistas 
cjyilizacijos pabaigos atvejis, kaip 
mes jj suprantame". 13.30 F. 
"Vinetkos kelias". 14.15. Keturi ratai.
14.40 "Vienam gale kablys..." 15.00 
"Diračio šou". 15.15 Kibirtele vibir.
16.30 F. "Gimtadienis". 18.40 
Animac. f. 19.05 F. "Meilė žeidžia". 
19.55 "Chippendale" Vilniuje. 20.15 
"Zakarausko balius". 21.00 Savaitės 
horoskopas. 21.05 F. "Kočas". 23.00 
Sekamdienis. 23.50 F. "Frosto 
prisilietimas” .

TELE-3
9-.00 Programa. 9.05 Animac. f.

10.00 Langas j gamtą. 10.30 F. 
"Golemas". 12.00 Muzika. 12.30 F. 
“ Kalnietis 2". 13.30 Europos scena
14.00 Iš "Formulė-1". 14.30 "Stilius".
15.00 "Pasaulio pranešimai". 16.00 
Muzika ir žodis. 16.30 F. "Pragaro 
miestas". 17.30 Muzikos grupė.
18.00 Europos kaleidoskopas. 18.30 
"Marija Celeste". 19.30 "Kelionių 
gidas". 20.00 Pasaulio sportas. 20.30 
Animac. f. 21.00 Naujienos. 
Nuomonės. 21.30 F."Ranča". 23.05 
Tamsos citadelė.

AUSROS ALĖJA
Už vyr. redaktorių 

LEONIJA MALAKAUSKIENĖ 
Tel. 42-45-55

Laikraštis platinamas Šiaulių mieste Ir 
rajone. Išeina šeštadieniais.
Leidžia UAB "Aušros alėja"

Reporterės:
Irena Bljelklenó 
Leonija Malakauskienė

Laiškų skyrius -
Vida Slmonaltlenė - 429813
Stllistė-korektorė

Mūsų adresas: 5400 Šiauliai, Vilniaus 153, telef. 422590, fa x !  
429813. Sąskaitos Šiaulių banke Nr. 1467795. Spaudė "T itn a g o " 
spaustuvė Šiauliuose, Vasario 16-oslos g. 52. 2 ap. lankai 
U is . Nr. 3098


