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NE ŠILUMA, O JOS 
KAINA KAULUS LAUŽO

Pe tras K U D R IC K IS
Valdančiosios LDD partijos, 

paveldėjusios kom unistinę 
deologiją ir tradicijas, neapykanta 
Žmogui, savo darbu sukaupusiam 
turtą, tebesitęsia ir dabar. 
Sudaromos d irb tinės k liū tys, 
susigrąžinant žem ę ir kitą 
nacionalizuotą turtą. Daugelis 
pokaryje ištremtųjų, būdami toli nuo 
Tėvynės, plikomis rankomis rentėsi 
trobesius, augino gyvulius, savo 
darbštumu ir sumanumu stebindami 
vietinius gyventojus. Grjžus j 
Tėvynę, jų paliktosios sodybos 
dažniausiai būdavo jau užtūptosdų, 
kurie juos skundė arba patys trėmė. 
Retai kuris grjžęs rankas susidėjęs 
laukė, kada valdžia suteiks jam'kokį 
kampą. Patys kibo j darbą, dieną 
dirbdami valdiškuose darbuose, o 
po darbo - namų ūkyje. Tik begalinio 
darbo dėka ėmė dygti individualių 
gyvenamųjų namų kvartalai. Taip 
žmonės, išbarstę savo sveikatą 
tremtyje, tikėjosi nors senatvėje 
ramiai Tėvynėje pagyventi. Deja. 
Neseniai j redakciją iš Medelyno 
rajono užsuko pensinio amžiaus 
žmogus. Rankoje laikė rugsėjo 28 d. 
Dieną”  su jo je išspausdintu 

Lietuvos Respublikos vyriausybės 
nutarimu Nr. 878 dėl šilumos 
energijos tarifų. Viename iš nutarimo 
punktų sakoma, kad mažas 
pajamas turinčios šeimos už 
sunaudotąjį duW arba šiluminės 
energijos kiekj gyvenamųjų patalpų 
normatyviniam bendrajam  
naudingajam plotui šildyti išleidžia 

15 proc. savo pajamų pagal 
nustatytąjj lengvatinj tarifą. Jeigu 
šioms reikm ėm s iš le idžiam a 
daugiau kaip 15 procentų šeimos 
pajamų, išlaidos kompensuojamos. 
Mano pašnekovas turi trijų kambarių

virtuve ir holu namelj. Abu su 
žmona pensininkai. Abu gauna 240

Su jais gyvena anūkė. Vadinasi, 
kiekvienam šeimos nariui tenka po 
80 Lt. Na, o kokiai kategorijai žmonių 
bus kompensuojam os išlaidos 
šilumai, viršijančios 15 proc. 
pajamų, socialinio draudimo skyrius 
bar nežino, nors šildymo sezonas 
jau prasidėjo. Kadangi pagal

lengvatinj tarifą vienam pensininkui 
priklauso 135 kub. m dujų,'o eiliniam 
žmogui - 90 kub. m ir dar papildomai 
68 kub. m butui šildyti, mano 
pašnekovas lengvatinėm is 
sąlygomis gaus 428 kub. m (po

K A M  N U O  D A R B O  
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0,222 Lt už kubinj m). Be to, pagal tą 
patj lengvatin j tarifą mano 
pašnekovo kiekvienam šeimos 
nariui priklauso po 16 kub. m 
vandeniui pašildyti. Dar iki 45 kub. m 
dujų asmeniui priklauso pagal antrąjį 
lengvatinj tarifą, t. y. po 0,333 Lt už 
kubinj metrą. Na, o kadangi mano 
pašnekovas, kad gautų bent 
minimalią 10-12 laipsn. C šilumą, turi 
sunaudoti 800 kub. m. dujų, tai dar 
189 kub. m teks pirkti be lengvatų - 
po 0,512 Lt už kub. m. Viską 
susumavus, m ano pašnekovo 
namui apšildyti kas mėnesį teks 
pakloti 247,41 Lt. Kadangi abiejų - 
vyro ir žmonos - pensija tesudaro 
240 Lt, po 7,41 Lt kas mėnesį reikės 
dar ir pasiskolinti.

Kita padėtis tų, kurie gyvena iš 
valstybės už investicinius čekius 
nupirktuose butuose. Vyriausybės 
nutarimo 1.3.1 punkte parašyta, kad 
už bendrojo (naudingojo) ploto, 
neviršijančio 20 kv. metrų vienam 
žmogui, pensininkui (moterims nuo 
55 metų ir vyrams nuo 60 metų), I ir II 
grupių invalidui - 30 kv. metrų, 
nam uose, butuose, kuriuose 
gyvena vienas asmuo - 36 kv. metrų 
ir pap ildom a i penkio likos 
kvadratinių metrų šeimai bei 1 kv. 
m etro bendro jo  naudojim o 
pata lpom s (š ildom o jo  aukšto 
laiptinei) šildyti -1,15 lito už kv. metrą 
per šildymo sezono mėnesj. Taigi 
ana logiška šeima, gyvenanti 
analogiško dydžio iš valstybės 
pusvelčiui pirktame bute mokės tik 
92 Lt. Savaime peršasi išvada, kad 
kas darbingo amžiaus būdamas 
daugiau dirbo, tam ir senatvėje 
našta didesnė.

Šių metų rugsėjo viduryje 
Aukštabalio (11-ojoje) vidurinėje 
mokykloje įsikūrė samariečių būrelis. 
Norėdama daugiau sužinoti apie šią 
jaunimo organizaciją, pakalbinau 
jaunąsias samarietes, jų vadovę 
tikybos mokytoją Reginą Poškienę ir 
mokyklos direktorių Petrą Ivoškų.

K oresp. K a ip  k ilo  m in tis  
mokykloje įkurti samariečių būrelį?

Jurgita Čeputė. Pernai mūsų 
mokyklos mokinės Aistė Paškonytė, 
Agnė Vėderytė, Agnė Junitytė, Imeda 
Pilpavičiūtė buvo nuvažiavusios j 
V iln iuje vykusią samariečių 
konferenciją. Tuomet pirmą kartą 
dalyvavome tokioje konferencijoje ir 
išgirdome apie samariečių veiklą. 
Sužinojome, kad samarietės padeda 
vargstantiem s, kenčiantiem s 
žmonėms. Mums tai pasirodė labai 
artima, nes mūsų m okyklos 
moksleiviai jau seniai užsiima tokio 
pobūdžio veikla. Mes nuolat 
lankydavome netoliese gyvenančius 
senelius, invalidus, vienišus žmones, 
nunešdami jiems maisto produktų, 
padėdavome atlikti kasdienius darbus. 
Paskatintos tikybos mokytojos K. 
Poškienės, pritariant mokyklos 
direktoriui P. Ivoškui, susibūrėme j 
"Gailestingumo ir meilės artimui", o 
paprastai - samariečių - būrelį.

Koresp. Koks jūsų būrelio 
pagrindinis tikslas?

Regina Poškienė. Mūsų tikslas- 
liudyti Dievą pasauliui. Dievas yra 
tobulas gėris ir meilė, to moko ir 
mus. Ta meile dalijamės su visais, 
ypač su nuskriaustaisiais. Norime 
pažadinti “ m iegantį”  jaunimą, 
besiskundžiantį dideliais mokslo 
krūviais, laiko trūkumu, nuovargiu. 
Svarbiausia reikia turėti noro, o jėgų 
ir laiko visuomet atsiras. Tai puikiai 
įrodo mūsų samarietės - jos taip pat

m okinės, bet randa la iko 
aukotis,padėti vargstantiems ir 
kenčiantiems. Pasinaudodama proga, 
noriu padėkoti tėvams, kad išaugino 
tokias geras, mylinčias, darbščias 
dukras, taip pat klasių auklėtojams, 
prisidėjusiems prie mergaičių doros 
auklėjimo.

Koresp. Kokia samariečių darbų 
programa?

namuose Aukštelkėje, parodėme 
savo programą. Senukai džiaugėsi, 
kad jų nepamiršome, prašė dar 
atvažiuoti. įdomu bendrauti ir su kitų 
miestų samariečiais. Šių metų rugsėjo 
8 dieną buvome nuvykusios j 
respublikinę samariečių konferenciją 
Kelmėje. Susipažinome su Kelmės 
samarietėmis, viešėjome pas jas 
Kelmės 3-ojoje vidurinėje mokykloje,

REIKIA TURĖTI NORO, 
O JĖGŲ IR LAIKO 
ATSIRAS
Regina Poškienė. Mes nešiojame 

vargstantiems lauknešėlius į namus, 
remiame materialiai, bet ne vien duona 
žm og us yra sotus. Žmogus turi būti 
stiprus savo dvasia, todėl stengiamės 
teikti ne tik materialią, bet ir dvasinę 
pagalbą. Po pamokų ruošiame 
meninę programą,kurios metu 
giedame, vaidiname, deklamuojame, 
dainuojame. Mokslo metų pradžioje 
aplankėme "Vilties" namų auklėtinius. 
Ten parodėme nedidelę programą 
"Rudens gėrybės”  - šokome, 
dainavome, žaidėm e įva irius 
žaidimus. Vaikams padovanojome 
atvirukų, suvenyrų.

Koresp. Kodėl atėjote būtent ( 
šį būrelį? Ar tai vidinis jūsų poreikis 
- nešti žmonės gerumą ir meilę?

Lina Daunoraitė. Labai malonu 
matyti nušvitusius, laimingus žmonių 
veidus, jausti jų dėkingumą ir meilę. 
Iš tiesų duoti yra kur kas maloniau 
negu Imti. Pavyzdžiui, buvome senelių

ŠIAULIEČIŲ DĖM ESIUI!
Š. m. spalio 15 dieną (šeštadienį) 13 val. Šiaulių miesto kultūros centre 

vyks
LIETUVOS PARTIZANINĖS KOVOS 50-m ečio m inėjimas- 

konferencija.
Sekmadienį, 16 d. 12.30 val., šv. Petro ir Povilo bažnyčioje - šv. Mišios 

už žuvusius Laisvės kovos dalyvius.
Po Šv. Mišių padėsime gėles ir vainikus prie perlaidotųjų palaikų 

Ginkūnų kapinėse.
Kviečiame rezistencijos dalyvius, miesto visuomenę, mokytojus, 

akademinį jaunimą ir visus, neabejingus Lietuvos Nepriklausomybei, 
dalyvauti renginiuose.

LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ 
IR TREMTINIŲ SĄJUNGOS ŠIAULIŲ SKYRIUS 

LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ SĄJŪDIS 
MIESTO KULTŪROS SKYRIUS

LIETUVA IR LAISVĖ - DVI NEATSIEJAMOS VERTYBES
A ntanas K L IU N K A
Trumparegiša vokiečių politika 

1944 m. gegužės mėn. gen. P. 
P lechavičiaus vietinės rinktinės 
atžvilgiu sutrukdė lietuviams stoti j 
kovą su Raudonąja Armija vps tik jai 
įsiveržus į Lietuvą. Vykdydami savo 
generolo paskutinį įsakymą: "Vyrai, 
v's> į mišką!", "plechavičiukai” 
'ssisklaidė. Ir pavėlavo la i ku susirinkti.

1944 m. rugpjūčio mėn. frontas 
sustojo Žemaitijos prieigose, todėl 
len susibūrė jvairūs lietuvių kariniai 
ariniai. Juose buvo skirtingo amžiaus 
r luomo žm onės, pradedant 
šešiolikmečiais jaunuoliais, baigiant 
pagalviais nepriklausomybės kovų 
aiyviais. Vieni iš jų jau pabuvoję 

na vis'škai "neuostę
P ako". Visų karinių formuočių tikslas 
^o .is iM rtim i nors vienoje Lietuvos 
tur ■ j  u - kautis prie§ b0,ševikus. Tai 

jo būti įrodymas laisvojo pasaulio 
J 0rT>s, kaip Lietuva pasitinka

okupantą Kai kurios Lietuvos politinės 
partijos ir karinės organizacijos (LLA 
- Lietuvos Laisvės Armija ir LF - Lietuvių 
Fronto "Kęstučio" karinė formuotė) 
nepritarė lietuviškų karinių darinių 
jungim uisi j bendrą frontą su 
vokiečiais. Kritiniu momentu tautos 
“vaduotojai" paliko tautą likimo valiai. 
Todėl eiliniai tų organizacijų nariai 
t u r ė j o  
apsispręsti 
patys.

T ėvynės 
a p s a u g o s  
r i n k t i n ė s  
organizavimo
iniciatyva kilo iš paprastų Lietuvos 
karininkų tarpo. Pagrindiniai jos 
steigėjai buvo kapitonai I. Jatulis, V. 
Česna, pulkininkas M. Kareiva, 
majoras A. Urbonas, daktaras J. 
Steponavičius. Rinktinė buvo sukuria 
1944 metų liepos 29 dieną Viekšnių 
valsčiuje. Joje susiformavo keturi
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pulkai. Tačiau organizacinis darbas 
vyko chaotiškai: įvairi ginkluotė, labai 
nedaug am unicijos, vokiečių 
nepasitikėjimas lietuviais silpnino 
apsaugos rinktinės pozicijas.

Spalio mėnesj bolševikai ruošėsi 
lemiamam mūšiui dėl Žemaitijos. 
Lietuvių savanoriai užėmė fronto ruožą 
į rytus nuo Sedos. Kariai buvo įspėti, 

kad privalo 
atremti pirmąjį 
k a u t y n i ų  
smūgį, o tada 
kontratakon 
bus mesti 
v o k i e č i ų  

tankai. Bolševikai disponavo daugiau 
kaip 50 divizijų, turėjo aviacijos. Spalio 
7 dieną lietuvius sovietai puolė aviacija, 
tankais, artilerija. Lietuviai kovėsi tik 
su šautuvėliais: žadėtieji vokiečių 
tankai taip ir nepasirodė, nes, 
neturėdami nė lašo degalų, stovėjo 
Darbėnuose. Vpač didelių nuostolių

patyrė pirm ojo pulko pirmasis 
batalionas, kuris kovėsi pačioje 
Sedoje. Buvo kaunamasi net 
durtuvais. Pulkui vadovavo majoras 
Alfonsas Urbonas. Savanoriai iki galo 
jvykdė vadų įsakymą: trauktis tik 
kaunantis. Pulkas pamuše septynis 
rusų tankus» Kautynėse žuvo apie 
du šimtus pulko karių. Su savo vyrais 
iki paskutinio šovinio kovėsi ir žuvo 
pirmojo bataliono vadas kapitonas 
Petras Puodžiūnas ir to paties 
bataliono ketvirtosios kuopos vadas 
kapitonas Pranas Počebutas.

N eprik lausom os Lietuvos 
mokyklose išauklėtas patriotinis 
jaunim as stovė jo  be baimės, 
pasiaukojančiai jsikibęs j lietuviškąją 
žemę ir pasiryžęs ją ginti iki mirties. 
Bet jėgos buvo nelygios. Kautynės 
baigėsi triuškinančiu pralaimėjimu. 
Rinktinės likučiai pasitraukė Barstyčių 
link, po to - į Klaipėdą. Rytprūsiuose 
rinktinėje dar buvo apie 2000 karių.

kur buvome nuoširdžiai sutiktos.
Petras Ivoškus. Kelmėje vykusioje 

respublik inė je sam ariečių
konferencijoje buvau maloniai 
nustebintas savo mergaičių atliekama 
programa: skambėjo lietuvių liaudies 
dainos, giesmės, B. Brazdžionio eilės. 
Konferencijos dalyviai buvo sužavėti 
mūsų samariečių pasirodymu.

Materialiai samarietes paremti, 
atnešti maisto produktų iš namų ir 
surinkti pinigų žadėjo samariečių 
bendrijos Šiaulių skyriaus pirmininkas 
Albertas Griganavičius. Numatoma 
mokykloje virti labdaringus pietus, 
kuriuos mergaitės galėtų išnešioti 
vargstantiesiems į namus.

K o resp . K o k ie  būtų  Jūsų 
palinkėjimai Šiaulių mokiniams?

Regina Poškienė. Norėčiau 
palinkėti daugiau iniciatyvos. Tikiu, 
kad yra daug gerų vaikų, tik reikėtų 
uždegančios, organizuojančios jėgos, 
v ien ijančios pasiruošusiuos ius 
kilniems darbams.

Koresp. Ačiū už pokalbi.
K a lb ė jo s i 

Irena  B IJE IK IE N Ė

Jie kovėsi ties Tilže, Karaliaučiumi ir 
kitur.

Vokietijai kapituliavus, daugelis 
lietuvių karių savanoriais stojo j lietuvių 
sargybos kuopas. Jos turėjo didelj 
autoritetą sąjungininkų kariuomenės 
akyse ir atliko jiems patikėtus ypatingai 
svarbius uždavinius. Jų vadu buvo 
generolas P. Plechavičius. Sargybos 
kuopose buvo apie 20 tūkstančių 
įvairiuose Antrojo pasaulinio karo 
frontuose parengtų vyrų, kurie, 
prasidėjus karui, kartu su 
sąjungininkais turėjo kautis prieš 
bolševikus. Kariai, kuriems buvo lemta 
ištrūkti iš apsupimo prie Sedos, tapo 
narsiais partizanų pasipriešinimo 
dalyviais, ypač suaktyvindami jo 
veiklą. Pavyzdžiu galėtų būti pirmojo 
pulko pirmojo bataliono pirmosios 
kuopos kario Juozo Mociaus likimas. 
Išsiveržęs iš apsupimo, jis tapo 
Jungtinės "Kęstučio" apygardos 
įkūrėju, "Lydžio" rinktinės štabo 
v irš in inku, ‘ ‘Laisvės Varpo”  
redaktoriumi.

Su bolševikais kovėsi ir apsaugos 
rinktinės kulkosvaidininkas, būrio 
vadas, dabartinis Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas Bronius 
Nainys, ir Vytauto Didžiojo Universiteto 
rektorius V. Vaškelis.

Tėvynės apsaugos rinktinės istorija 
parodė, kad lietuvių tautoje slypėjo 
sveikos jėgos, visada pasiryžusios 
sunkiausiu ir beviltiškiausiu momentu 
kautis su okupantu. Tai tarsi 
paliudijimas sau ir supančiam 
pasauliui, kad Lietuva ir Laisvė yra 
dvi neatsiejamos vertybės
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A u re lija  M A L IN A U S K A IT Ė
_ Pabaiga. Pradžia Nr, 80
Žiemą ar kariuomenės siautėjimo 

metu "Audros" būrys pasidalindavo 
i smulkesnes partizanu grupes. 
Tačiau, kaip monolitinis kovos 
vienetas, būrys išsilaikė ilgai. 1950 
m jame buvo iki 18 kovotojų.

Kokie laisvės kovotojai sudarė šj 
būrj? Koks jų likimas?

Antanas Petraitis - Ilgšis, Eimutis 
iš Sereikių k., Lygumų vlsč., 1945 m., 
aps ikab inė jęs R audonosios 
žvaigždės ordinu ir medaliais, grjžo 
atostogų iš sovietinės armijos. Tais 
pačiais metais išėjo j mišką. Iš pradžių 
kovojo su vietiniais vyrais. Vėfiauj 
anot ryšininko i. Tubio-Nykštuko, kaip 
sumanus ir labiau apsišvietęs vyras, 
buvo pakviestas dirbti j "Kovos" rajono

štabą. Jis kontroliavo 
ryšj, priimdavo ryšininkų 
priesaikas. Eimutis žuvo 
1949 m. kovo 4 d. 
pasaloje Kutaičiu k.,
Stačiūnų vlsč. Tada 
žuvo "Kovos" rajono 
vadas Juozas 
Dominauska^Kęstutis ir 
dar penki partizanai. A,
Petraičio brolis Juozas, 
partizanas slapyvarde 
Klevas, kovojo "Audros" būryje. Žuvo 
1953 m. netoli Smilgių k., Gruzdžių 
vlsč.

Du broliai Peiraičiai iš Strazdų k., 
Gruzdžių vlsč., taip pat partizanavo. 
Jurgis Pėtraitis-Neklausk apie 1947
1950 m. vadovavo "Audros" būriui. 
Miške nelaimingo atsitikimo metu
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“AUDROS”
BŪRYS

nusišovė: užtaisytas ginkias netikėtai 
iššovė, kulka atsitrenkė j kelmą, grižo 
ir kliudė partizaną. '

Vladas Daraška-Dagilis, Radastas 
iš Dakčių k.. Lygumų vlsč., slapstėsi 
nuo mobilizacijos. Lygumų stribai jj 
pagavo ir labai primušė, ‘ išdaužė 
dantis. 1946 metais V, Daraška išėjo

NUOTRAUKOJE:’ A udros" būrys 
ir kitų jung in ių  partizanai 1950 m. 
Stovi iš kairės: Petras Rumbinas- 
Vitas. Klemensas Danasas-Drugelis, 
Petras Danasas-Tyrulis, ketv irtasis 
neatpažintas, penktasis - Izidorius 
M iškū n a s -B a rzd a , š e š ta s is  
Diemedis, septinasis - Boleslovas 
K r iš č iū n a s -K a rk la s , a š tu n ta s is  
neatpažintas, devintasis - Ignas

Kumpis-Fuga, dešim tasis - Kazys 
M ikėnas-Balandis(?) (rinktinės štabo 
narys), vienuoliktasis - A lfonsas 
Padirvinskas-Žilvitis, dvy lik tas is  - 
Juozas Kum pis-Cvirka{?), try lik tas is - 
Juozas P ad irv inskas-S erm ukšn is , 
keturio liktasis - Jurg is  Petraitls- 
N e k la u sk {? ), p e n k io lik ta s is  ir 
š e š io lik ta s is  - n e a tp a ž in ti, 
septynioliktasis - Pranas Kumpis-

Gibauskas.
S ėdi iš ka irė s : p irm a s is  -

neatpažintas, to lia u - Stasys Mocius- 
Vizgys, Kostas Danasas-Čirvinis, 
Vladas Daraška-Radastas, Pranas 
Padirvinskas, Vytautas Padirvinskas- 
J a u n u tis , Ju o za s  P e tra itis - 
Klevas.(Originalas saugomas Šiaulių 
"A u šro s ” muziejuje.)

' j mišką, j "Audros" buri. 
1952 m. sausio mėn. V. 
Daraška rašė broliui Stasiui 
j tremtį: "Tau teko palikti 
savo gimtąjį kaimą prieš 
savo valia ir taip netikėtai 
žiaurioji likim o ranka 
atskyrė mus vieną nuo kito 
tūkstančiais kilometrų. Aš 
dar lebeklajoju plačiaisiais 

_  tėvynės laukais, nors 
gyvenimas nepavydėtinas, 

bet vis tiek - savo krašte, savo 
brangiojoje tėvynėje". Tais pačiais 
metais jis rugsėjo mėn. žuvo kartu su 
broliais Padirvinskiais prie Dargių k., 
Joniškio raj.

Jau m inėtasis Bo leslovas 
Kriščiūnas-Karklas, Klajūnas kartu 
slapstėsi su tėvu Juliumi Kriščiūnu. 
Po tėvo žūties tęsė kovą "Audros" 

būryje P askutin ia is ia is  
ginkluotojo pasipriešinimo 
m eta is „ p rik lausė 
Kunigaikščio Zvelgaičio" 

rinktinės štabui. Klajūnas 
žuvo 1952 m. kovo 19 d. 
Gulbinų miške, MGB agento 
- smogiko P. Bieiękio - Uosio 
išduotas, Tada buvo nušauti 
ir rinktinės štabo narys S 
Šepkus-Šernas bei "Audros’ 
būrio partizanas sereikiškls 
Izidorius Miškūnas-Barzda, 
Ona Remeįkaitė-Daraškienė, 
atvežta j Šiaulių saugumą 
tardyti, prisimena:1 ...nepaži
nau na vieno. Veidai jų  buvo 
ištinę, baisiai išniekinti; 
pasodinti, j malkas atremti, 
pagaliukai pakišti pasmak
r ė j  kad galvas laikytų".

Petras Rumbina*s iŠ 
Klebonų k., Meškuičių vlsč., 
m okėsi K la ipėdoje. 
Atvažiavęs j tėviškę; nuėjo j 
mišką aplankyti draugą. Tuo 
metu kariuomenė apsupo 
partizanus. P. Rumbinas- 
Vitas taip ir liko laisvės 
kovoto jų tarpe. Žuvo 
Gavėnaičiuose. Tragiškas 
likimas išliko Padirvinskų 
šeimą iš Sereikių. Keturi 
sūnūs ir tėvas paguldė gaNas 
miške. Tėvas Alfonsas 
Padirvinskas - Bevardis 1948 
m., bėgdamas nuo Sibiro 
tremties, pasitraukė pas 
partizanus. Jis tu pačių metų 
gruodžio 18 d. netoli Gėrvėnų 
m iško buvo nušautas 
atvežtas j Šiaulių saugumo 
kiemą ir pamesta?. Žentas 
ryš in inkas J. Žv iga itis  
pasakojo, kad buvo atvestas 
atpažinti. A. Padirvinskas 
gulėjo žvyro dėžėje, ant jo

P A Ž E I D I M A I
E K O N O M I K O S

S K Y R I U J E '
Valstybės kontrolės departamento 

Šiaulių apygardos skyrius patikrino 
miesto valdybos ekonomikos skyriaus 
įmonių rejestro sektorių.

K o n t r o l ie r ia i  
mano, kad sektoriuje 
yra pažeidžiamas 
L i e t u v o s  
Respublikos akcinių 
bendrovių įstatymo 
7 str 2 p. 2-asis 
papunktis : UAB
"Š ia u lių  lif ta s 1 
paraiškoje nenurodė 
kiekvieno steigėjo 
įs igy tų  akcijų  
skaičiaus pagal jų 
klases, o UAB 
Šiaulių komprojektas paraiškoje 

nėra steigėjo A. Vilčinsko parašo.
Be to, tikrintojai teigia, kad rejestro 

tvarkytojas pažeidė ir AB įstatymo 18 
str 3 ir 4 punktus, nes ne prie visų 
bendrovių visuotino susirinkimo 
protokolų yra pridėti susirinkime 
dalyvausiujų akcininkų sąrašai.

K on tro lie ria i nustatė, kad 
neįregistruotas įstatinio kapitalo 
padidėjimas dėl ilgalaikio tuno 
indeksavimo UAB "Šiaulių praktika" 

įvertinęs patikrinimo Ekonomikos 
skyriaus įm onių rejestro sektoriuje 
rezu lta tus ir. vad o va u d a m a s is  
Valstybės kontrolės departamento 
įstatymo 32 str. ir Statuto 7 p., 
apygardos vyr. kontrolierius ponas 
A Puklevičius nutarė "įpareigoti 
Šiaulių miesto valdybos Ekonomikos 
skyriaus v irš in inką A Rupšj

pareikalauti savo vadovaujamojo 
skyriaus rejestro sektorių (vedėjas 
Vytautas Vesiartas) paša lin ti 
nustatytus pažeidimus bei darbe 
vadovautis Lietuvos Respublikos AB 
ir VJ įstatymais, o apie atliktas pataisas 
per mėnesj informuoti VKD Šiaulių 
apygardos skyrių.

Š i a u l i ų  
v a l d y b o s  
p o s ė d y j e  
svarstan t šio 
p a t i k r i n i m o  
rezultatus kalbėjo 
rejestro sektoriaus 
vedėjas p Vyt. 
Vestartas. Jis su 
kai kuria is 
k o n t r o l i e r i ų  
atradimais sutiko, 
su kai kuriais - ne 
ir pateikė 

motyvuotus paaiškinimus.
Va ldybos naria i a tkre ipė 

Ekonomikos skyriaus viršininko A 
Rupšio dėm ėsi dė l L ie tuvos 
Respublikos AB įstatymų pažeidimų 
registruojant jmones ir Įpareigojo 
kontrolierių teikime nurodytus 
pažeidimus pašalinti. Apie padarytą 
darbą iki š. m. spalio 20 dienos 
Ekonomikos skyrius privalo informuoti 
Valstybės kontrolės departamentą.

NEI PINIGŲ, NEI 
BUTŲ

Šiaulių valdybos nariai apsvarstė 
158-osios gyvenamųjų namų statybos 
bendrijos problemas. 1992 metais 
įsikūrusi bendrija Tilžės g. 61, 61a, 
61b ir 61 c namams statyti, keičiantis 
vyriausybės nutarimams, nebegali 
vykdyti darbų, nes neturi pinigų.

Sumažintas socialiai remtinų asmenų 
skaičius, o žmonės, nebegaudami 
lengvatiniu kreditų, atsisako būti šios 
bendrijos nariais ir pageidauja atsiimti 
pradinius įnašus bei už lengvatinius 
kreditus nori pirkti butus.

Devyniolika socialiai remtinų 
asmenų, išstojančių iš GNSB, prašo 
išmokėti jiems per62tūkst. litų, kuriu 
vaidyba neturi, nes tokios išlaidos 
nėra numatytos 1994-ųjų metų 
biudžete. Valdyba nutarė minėtąją 
sumą skirti iš ateinančiųjų metų 
biudžeto, o šiandien vargšai žmonės 
neturi nei bu tų  nei pinigų jiems 
nusipirkti.

S U N K I U S  L A IK U S  
G Y V E N A  K IN A S

Šiais metais kino meno mylėtojai 
švęs kinematografo šimtmeti. Tačiau 
jubiliejiniais metais kinas neklesti, o 
gyvena sunkias dienas.

V ideosa lona i, kabe linė ir 
palydovinė TV nukonkuravo kino 
teatrus, kurie jau seniai bebuvo 
perpildyti.

Šiauliuose yra likę du neprivatizuoti 
kino teatrai - Saulė" ir Laikas", 
kuriuose kasdien demonstruojami 
kino filmą. Abu kino teatrai vos 
verčiasi, todėl ieškoma būdų, kaip 
gyvenimą juose suaktyvinti.

Šiaulių kultūros skyriaus bei kino 
teatrų vadovai kreipėsi j valdybą, 
prašydami per 1995-ųjų melų pirmajj 
ketvirtį jkurti "Laiko" kino teatro bazėje 
kino kultūros centrą, o "Saulės'1 kino 
teatrą reorganizuoti į Koncertų 
specialiąją jmonę

parengė Irena 
VASINAUSKAITĖ

buvo užverstos durys, veidas 
sužalotas. Prano Padirvinsko broliai 
jau buvo miške, kai jis, gyvendamas 
Šiauliuose, buvo pašauktas į armiją. 
Nuvažiavęs iki Radviliškio, iššoko iš 
vagono ir susirado brolius. Neišbuvęs 
miške ne mėnesio, žuvo 1950 m. 
liepą G avėnaič iuose. Jaunė lis  
Vytautas Padirvinskas-Jaunutis žuvo 
1952 m. netoli Gruzdžių Brolis 
Alfonsas, slapyvarde Žilvitis, ir Juozas 
Padirvinskas, slapyvarde šermukšnis, 
Uosis, žuvo 1952 m, rugsėjo mėn. 
kariu su V. Daraška-Radastu (tada J, 
Petraitis-Klevas suspėjo pabėgti) prie 
Dargių k., Joniškio raj Paskutiniaisiais 
pa rtizanavim o m eta is Juozas 
Padirvinskas priklausė rinktinės Štabui,

1 Audros' būrvje kovojo ir keturi 
broliai Danasai iš Gibaičių k., Meškučių 
vlsč. Tai vyresniojo amžiaus vyrai

Kostas Danasas-Čirvinis - eigulys 
Petras Danasas-Tyrulis - siuvėjas 
K lem ensas Danasas-Drugelis 
Ramutis užkuriomis buvo išėjęs 
Kairius. Visi broliai anksti pasitraukė 
j mišką. 1948 m. žiemą Ruslių kaime, 
Lygumų vlsč., buvo  nušautas 
jauniausias brolis J uozas Danasas- 
Zemaitis. Jo kūnas iki šiol ilsisi Bitaičiu 
miške.

Vėliau Kostas Danasas-Čirvinis 
vadovavo "Audros" būriui. Jis 1953 
m. kova 23 d. kartu su kitais būrio 
kovotojais A. Danieliumi-Balandžiu 
P. Lapinsku-Motiejumi, J Petraičiu- 
Klevu, Putinu nusišovė bunkeryje, 
apsuptame kariuomenės, netoli 
Smilgių k., Gruzdžių vIsČ. 1952-1953 
m. Gruzdžių apylinkėse žuvo likusieji 
broliai Danasai.

Buvęs frontininkas Stasys Močius- 
Vizgys, Klevelis iš Dapkūnų k 
Meškuičių vlsč., pabėgo nuo tremties 
j mišką. Žuvo apie 1951 m.

Kurj laiką "Audros" būryje kovojo 
ir broliai Ignas bei Pranas Kumpiai iš 
Valdomų k., Gruzdžių valsčiaus. 1949 

.m. saugum o dokum en tuose  
nurodomos būrio vado Igno Kumpic- 
Fugos pareigos. Kadangi "Audros 
būrys pasidalindavo smulkesnėmis 
grupėmis, kai kurie kovotojai 
pereidavo iš vieno kovos junginio i 
kitą, yra sunku tiksliai nustatyti 
p a s t o s

Iš pateiktųjų pavyzdžių matome, 
kad nemažai "Audros" būrio kovotojų 
išliko gyvi iki pat ginkluoto j J 
pasipriešinimo pabaigos. Ryšininko I 
Nykštuko žodžiais tariant, jauni buvo [ 
vyrai, sumanūs, o gal šnipų nebuvo I 
jleista". Būrys nevykdė puolamojo J 
pobūdžio ope rac ijų -jis  dažniaus 
susidurdavo su kariuomene ir stribais 1 
Ypač po agerrtu išdavysčių. Remiant s I 
LLKS (Lietuvos Laisves Kovos |  
Sąjūdžio) baudžiamuoju statutu 
bolševikiniam aktyvui, agentams ir 
MGB patikėtiniams, išdavi nėjusiems I 
LLKS dalyvius, ir tiems, kūne I  
palydėdavo žmones j Sibirą, buvo [  
vykdomi baudžiamieji nuosprendžiai Į

1948 m. Bitaičiu miške jvyk |  
susirėmimas su MVD, Susidurim 
dalyvavo B. Kriščiūnas-Karklas. broli; I 
Padirvinskai, V. Daraška-Dagilis, 
Petraitis-Klevas, S. Mocius-Vaizgyr. I 
i.Kumpis-Fugairkt. partizanai Tada I 
aštuoniolika kulkosvaidžio šūvių buvo I  
nukautas32 šauliu pulko leitenantas I  
Charčenko ir keturi (šis skaič iusi 
m inimas ir KGB archyve) sovietų [  
kariai.

Būrys turėjo platų rėmėjų bei I 
ryšininkų tinklą. Pastarieji gabendav: 
dokumentus, spaudą- 'J kovą", Užl 
laisvę”, "Kęstučio'1 apygardoje leistai 
la ikraštė lj "La isvės  balšas 
‘ P ris ikė lim o ’ apygardo je  
Prisikėlimo ugnis” , lapelius s, Į  

maldomis, dainų rinkinius. Daugumai 
rvžininkų ir rėmėjų nukertėjo. Ju laukei 
Šiaulių saugumo požemiai, kalėjimai, f  
lageriai, tremtis šaltajame Sibire

1953 m. būrys buvo j a - 1 
sunaikintas. Dar niekados Meškuič I 
Stačiūnų, Gruzdžiu miestelių aikštės! 
ir Šiauliai per kelių Šimtmečių istorijai 
nematė ta ip  viešai išdraskyt, 
išniekintų ir nežinia kur užkastu I  
kovotojų už laisvę kūnų, Juk n e i 
kiekvienas lietuvis galėjo susitaikyt f  
su pavergėjais. O gal nebuvo |  
pasirinkimo?

Dėkoju visiems, suteikusiems I 
in fo rm ac iją , "K a m p in io  m iško! 
Lakštutei” , išsaugojusiai fotografijas F 
Straipsnyje gali pasitaikyti netiksiomn f 
Prašau skambinti autorei telefo | 
43 87 22

INFLIACIJA IS LĖTO, 
BET KYLA

Infliacija (proc.) 1994 metais:
Sausis
Vasaris
Kovas
Balandis
Gegužė
Birželis
Liepa
Rugpjūtis
Rugsėjis

4.8
2.9
3.3 
1,6 
6,2 
2,1 
2,1 
2,2
2.3

Rugsėjis buvo trečiasis iš eilės 
mėnuo, kada infliacijos rodiklis 
Lietuvoje padidėjo 0,1 proc., 
pa lyg in ti su anks tesn iuo ju  
mėnesiu. Statistikos departamento 
duomenimis, per devynis šių metų 
mėnesius infliacija išaugo 31,3

proc., nuo praėjusiųjų metų 
rugsėjo - 59,8 proc.

Rugsėjo mėnesį, palyginti 
su rugpjūčiu, sumažėjo tik 
pramonės produkcijos, par
duodamos užsieniui, kainos 
(vidutiniškai 0,3 proc.) Šalies 
viduje realizuojamos produk
cijos ir teikiamų paslaugų 
kainos padidėjo 1,3-4,1 proc. 
Labiausiai - 4,1 proc. - pabran
go transporto ir ryšių paslau
gos; išlaidos būstui, kurui ir 
energijai per mėnesj padidėjo 
3,8 proc., drabužių ir avalynės 
kainos pakilo 3,5 proc

ELTA

A U S R O S  ALĖJA

i
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S tasys  R Ū K A S
"Švenčiame" 50 metų sukaktj, kai 

raudonųjų ordos 1944 melų spalio 
mėn, pradžioje pakėlė per vasarą 
užsisėdėjusius ruduosius nuo
vakarinių Dubysos krantų Ir nuvijo 
juos j Žemaitijos gilumą. Dar daug 
dienų Ir naktų griaudėjo patrankos, o 
mūsų krašte, paske lbus vyrų 
mobilizaciją j raudonąją armiją,ėmė 
siautėti enkavedistai, gaudė, kankino 
ir šaudė mūsų vyrus, degino sodybas. 
Sovietinė valdžia, legalizavusi 
krlmlnallnj "elementą", apginklavo jj, 
ir nuo tada "darbo stažą" pradėjo 
lietuvių tautos Išdavikai "Istrebiteliai",

RAŠO
“AUŠROS
ALĖJAI”

įmonių vadinti stribais, skrebais Ir 
pan. Tai menki kariauninkai, tačiau 
okupantai juos vertino už tai, kad jie 
buvo nepakeičiami vedliai j ūkininkų 
sodybas klaidžiais mūsų krašto miškų 
bei laukų takais. Tie vyrukai turėjo 
ažabotą gailą daryti viską, kas jiems 
k j galvą ateidavo: šaudyti ] Žmones, 
akelės kryžius, plėšikauti, vogti. 

Tesą, toli gražu ne visi garsėjo baisiais 
darbais, nes daugelis jų gelbėdamiesi 
nuo mobilizacijos | sovietinę armiją 
oaėmė šautuvus Iš okupantų rankų, 
tačiau, pasibaigus karui, atsisakė šios 
yd ingos veiklos ir sugrjžo prie 
jorastlnlo darbo, prie plūgo. Visiškai 
kraip reikia vertinti Idėjinius stribus.

Jie Iki pat gaujų Išformavimo (berods 
1954 m etų) Iš tik im a i ta rnavo  
okupantams, o sulaukus Atgimimo, 
atvirai ir aiškiai kovojo prieš Lietuvos 
nepriklausomybės Idėjas, šaukėsi 
K rem liaus tankų , su šun išku  
atsidavimu tarnavo V. Ivanovo 
"Je d ln s tvo " "in te rnac iona lis tų " 
interesams, Iki pat 1991 m. rugpjūčio 
pučo žlugimo Vilniaus bei Klaipėdos 
miestų gatvėse valkiojo raudonus 
skudurus. Ir Šiandieną, jeigu turėtų 
sve ika to s  bei būtų  panašios 
galimybės kaip pokaryje, šie seneliukai 
su m a lon um u  p ra tęstų  savo 
"žygdarbių" sąrašą Deja, laikas daro

savo korektyvas, tačiau keista, kad 
dar Iki šių dienų jiems niekas nepateikė 
mūsų aukų Ir praradimų sąskaitos. 
Plėšikai Ir galvažudžiai pergalingai 
triumfuoja, o Iš jų aukų tebesltyčloja 
apylinkių agrarinės tarnybos, valdžios 
ešelono atstovai, Seimo dauguma. 
Gal tik mums ramiau, kad stribai liko 
be kruopelytės moralinės atramos 
liaudies bei profesionaliojoje kūryboje. 
Buvo krūvomis prlkompostuota 
talaluškų apie Leniną, Staliną, partiją, 
komjaunimą, pionierius Ir ką tik nori, 
bet sukurti Ir rašyti dainas stribų garbei 
- niekam nepakilo ranka. Tai visos 
Lietuvos moralinė pergalė Ir amžina 
panieka tautos išdavikams.

JAUNŲJŲ KŪRYBA
Lorata KER&YTĖ 1

SVAJONĖS LAISVĖ
Laukai Ir pievos, Ir miškai, 
Laisva mintis Ir net svajonė! 
Dangaus tu jūra alsavai. 
Mintis laisva, Širdis klajoja

Ošimas saulės Ir miškų,
Takelis, ašara Ir skruostas...
Mirtis džiaugsminga Ir tyla kapų.
Dvelkimas vėjo, gal spygliuotas eglių mostas..

Širdis nesitveria krūtinėj,
— -  . -  -  Tavy alsuoja vien virtis...

* » Šešėly saulės begaliniam
~  Gyvena Žemė. Laimė. Ir Mirtis!..

Loreta K aršytė  (16-oJI vid. m -la, XII k lasė) ap ie  save:

- Mokslas sekasi neblogai. 
Labiausiai patinka literatūra. 
Rašyti pradėjau nuo 1993 metų. 
P irm ie ji e ilė rašč ia i parašyti 
važiuojant traukiniu j Kauną 
Bandžiau savaip pavaizduoti 
N em uną ir ry to  peizažą. 
Nepatinka tikslieji mokslai. Sj 
ellėraštj spausdinu pirmąjį kartą. 
Labai norėč iau s tud ijuo ti 
mediciną, nes nuo pat mažens

jaučiau, kad tai mano didžiausia 
sva jonė. N e js lva lzd u o ju  savo 
gyvenimo be medicinos, maldaujan
čių ligonių žvilgsnių. Giminėje aš 
pirmoji, pradėjusi rašyti. Labai mėgs
tu sportą, bet likimas kiekvienąkart 
pakreipia gyvenimą kita linkme, 
Rašau laisvalaikiu, kurio lieka labai 
nedaug, Patinka lyriška muzika. 
Svarbu, kad ji būtų suprantama Ir 
jausminga. Esu tikinti, Labai myliu

PAŽADĖJO - PATIEŠIJO...
Petras K U D R IC K IS
Keliskart atidėliotas naujojo Pa- 

>enčlų valstybinio akcinio cukraus 
aoriko direktoriaus pono J. Ignoto 
įsitikimas su Šiaulių rajono cukrinių 
inkelių augintojais jvyko pirmadlenj 
»piet. | daug kartų atidėliotą susitiki
ną nedaug žmonių besusirinko. Tarp 
j ■ tik vienas kitas bendrovės vadovas

Ir vienas kitas ūkininkas.
Anot direktoriaus, nežiūrint to, kad 

fabrikas vos ne visas praskolintas, š] 
sezoną cukrinius dar perdirbs. Už 
tonącukrin ių žemdirbiams pažadėjo 
60 kg cukraus kainą Ar ištesės, sunku 
pasakyti, nes juristai labai abejoja 
sutarčių, sudarytų su ūkininkais, 
juridiniu teisingumu,

šunis, tik ne kates. Mėgstu vie
natvę, gal todėl visi eilėraščiai 
daugiau liūdni nei linksmi. Labai 
nemėgstu didelių žmonių susibū
rimų, garsios muzikos Ir veidmai
nių. Myliu gamtą, bet ten
turiu būti viena. Pirmoj! literatūros 
mokytoja - M. Makaslejeva.

R edakcijo s  paataba:
kviečiame Ir kitus jaunuosius 
kūrėjus spausd in tis  mūsų 

^alkraštyje.

Prieš -dešimt metų Jaroslavllo 
apylinkėse nusileido NSO. Apie tai 
trumpai buvo rašyta spaudoje. 
Šiuokart norisi plačiau prisiminti tą 
nepaprastą jvykj.

Tai kas gi atsitiko prieš dešimtj 
metų?

1984 metų naktj Iš birželio 14] 16- 
ąją Karablckos kaimo gyventojas A  
P latk inas ž in g sn ia vo  nam o 
d e š in iu o ju  p lento M askva- 
Jaroslavlls kelkraščiu. 0.49 val., dar 
nepasiekęs Ščedrlno gyvenvietės, 
krūmuose pamatė keistą pieno 
spalvos švytėjimą. Nutarė prieiti 
arčiau Ir pasižiūrėti. Tai, ką jis ten 
pamatė, sukrėtė tiesiogine to 
žodžio prasme Ir taip jau turtingą A. 
Piatklno vaizduotę. Nedidelėje

laukymėje stovėjo objektas, savo 
form a primenantis parašiuto kupolą. 
Objektas švietė lygia, ryškiai barta 
šviesa. "Parašiutas" turėjo lygius, 
a išk ia i ap ib rėž tu s  kraštus. Jo

atkreiptas J mūsų civ ilizacijos 
klaidas. Apie tai anksčiau niekada 
nepaga lvo jau . Man vėl rodė 
kažkokius simbolius. Gerai mačiau 
saulės kryžių. Tas kryžius sukosi

BERŽAS
BUVO LIUDININKAS.

SAVAITES ŠIUPINYS

TELŠIAI
Vis labiau auga rajono gyventojų 
Jslskollnlmas už komunalines 
paslaugas Ir energetinius resur
sus. Daugiau nei 2000 šeimų 
dar nesumokėjo komunalinių 
mokesčių. Miestiečiai labiausiai 
delsia mokėti už vandenj Ir 
kanalizaciją, gamtines dujas, 
elektrą, šiukšlių Išvežimą Ir 
kitokius patarnavim us. Jų 
skolos vien Valstybinei butų 
ūkio remonto Ir eksploatavim o 
jmonel Jau pasiekė apie trečdai] 
milijono litų, todėl š! jmonė 
nebegali visiškai sumokėti
energetikams, dujin inkam s Ir 
komunalininkams. Prasidėjus 
Š ildym o se zo n u i, m ies to
gyventojų skolos valstybei augs 
dar sparčiau, nes kainos už 
Šilumą padvigubėjo.
• •  •
Lieka viltis, kad, prasidėjus 
Šalnoms, sumažės gyvulių
vagysčių, nes Iš tvartų pavogti 
bus sunkiau. Judrėnų kaimo 
gyventojas, atėjęs j ganyklą, 
neberado karvės. Vėliau prie 
Masčio ežero rado tik gyvulio 
liekanas Ir grandinę, 
vagiamos Ir vištos. Sedos
gatvės gyventojai V. J. Iš 
sandėliuko dingo 8 vištos.

Nuo 1994 m. spalio 6 dienos 
reviduojama U pynos žemės 
ūkio bendrovė.

(m e n ė

Naujojoje Akmenėje šiemet jau 
T *1*®15 atvejis, kai ligoniams 

a9nozuotas erkinis encefali

tas; pernai buvo tik vienas. Erkės 
puola žmones nuo gegužės iki 
spalio mėnesio, neretai sukelda
m os encefalitą arba Laimo ligą. 
Ypač daug šia liga užsikrėtusių 
erkių Papilės apylinkėse.
•  •  •
Ventos vidurinė mokykla spalio 
22 dieną švęs 40-tles metų 
Jubiliejų.

KELMĖ
Praėjusj trečladienj Iškilmingai 
atidaryta naujai suremontuota 
Kelmės invalidų draugijos salė. 
Ją pašventino Kelmės parapijos 
k le b o n a s  A. K asčiuka ltis . 
Iškilmėse dalyvavo Seimo narys 
A. Račas, Kelmės samariečių 
bendrijos vadovas gydytojas Č . 
Urbells. Visi pabrėžė gerumą, 
artimo meilę. Daug darbo jdėjo 
rengiant salę AB “ AJASA", 
"Skiauterė", centrinė ligoninė, 
statybininkų mokykla Ir kt.
•  •  •
Per Vytauto Landsbergio fondą 
paskiria pašalpa kelmiškei Janinai 
Sullnsklenel, siekiant padėti 
studijuojančiam sūnui. Pašalpos 
čekj įteikė Seimo narys A. Račas.

RADVILIŠKIS
Dar ne visiškai žlugusi žemės 
ūkio bendrovės "G ražloniar gy
vulininkystė. Visuotinj žemės ūkio 
griovimą atlaikė galvijų komplek
sas, nors jame yra Ir tuščių tvartų. 
Komplekse iš viso yra 434 galvijai, 
Iš kurių auginama parduoti 170

buliukų Ir telyčaičių. Bendrovė |  
laikytųsi neblogai, jei jos | 
neskriaustų pramonininkai, ■ 
labai maža! temokėdami u i Į  
žemės ūkio produktus. I  ... ,
Apvogta žemės ūkio bendrovė ■ 
"Gražionlų statyba". Vagys J 
Išėmė statybinių sandėlių ■ 
langą. Vertybių pagrobė už | 
1000 litų. Paprastai langai būna |  
su grotomis, Deja, čia jų ■ 
nebuvo. Plytos vagiamos net J 
nuo statomų namų. s
Radviliškietis, nuėjęs prie |  
statomo namo, neberado i  
8000 silikatinių plytų, kurios j  
kainavo 2400 Lt. "

JO NIŠKIS |
Joniškio muitininkai sulaikė |  
didžiausią Iki šiol Lietuvoje ■ 
aptiktą nelegalią narkotikų J  
siuntą -10 tuksiančių stipraus I  
narkotiko fentanllo ampulių. |  
R ugsė jo  7 -os io s  nakt] ■ 
pasienyje buvo tikrinamas !  
traukinys Ryga-Vllnius. Jame i  
Ir buvo aptikta trys šio I  
narkotiko dėžės. Siuntos l  
savininkė - Latvijos Valstybinė m 
jmonė "Kalceks". ŠI nelegali J  
narkotinių medžiagų siunta I  
Jkaincrta tūkstančiu dolerių, bet |

■ Juodojoje rinkoje ji kalnuotų a 
nepalyginamai brangiau ®
• •  •  w l
Švedai padovanojo Joniškio |  
gaisrininkams gaisrinj auto- |  
mobilj. Visas transportavimo ■ 
išlaidas padengė švedai. Kartu Į  
su a u to m o b iliu  buvo  I 
atgabenta Ir labdaros siunta |  
rajono centrinei ligoninei. ■ 

Parengė J 
Vida SIMONAITIENĖ I

SAVAITES ŠIUPINYS '

skersmuo galėjo būti apie 20, o 
aukštis - 6 metrai.

Netikėdamas savo akimis, jvyklo 
liudininkas metė j objektą degtukų 
dėžutę. "Parašiutas" akimirksniu 
dingo, tarsi jo čia nebūta. Jdoml 
detalė: mesta dėžutė laisva! Jlėkė j 
šviečiančioje objekto vidų. Tuo pačiu 
metu A. Platkinas kūne pajuto sllprią 
vibraciją. Ėmė daužytis širdis. Prieš jo 
akis a ts ivėrė  ke is tas va izdas, 
primenantis kvadratą su apskritimu. 
Jis atsidūrė, kaip Jam pasirodė, 
kažkokiame nepaijslam am e mieste. 
Ten buvo diena. V iskas buvo 
nepaprasta, o pati erdvė nejprasta.

Po to  A. P la tk lnu l kažkas
telepatiškai pasiūlė užduoti klausimų. 
K laus im ai Ir a tsakym a i tu rė jo
tle s lo g ln j ryšj su kasd ien in iu  
gyvenimu. Štai trumpas to pokalbio 
turinys.

- Paklausiau: "Kas jūs?" Aš 
paprasčiausiai balsu paklausiau. 
Atsakymą pajutau mintimis.

- IŠ kur jūs?
Atsakymas buvo maždaug toks:
- Tai nesvarbu.
Atrodė, jog turima reikalo su

mums nežinoma logika. Tarsi Jums 
bandytų jrodyti, jog du kart du - dargi 
ne penki, o lygu stearino žvakei. Si 
lo g ika  pap ras tą  žm ogų  gali 
"užm ušti". Tą dalyką man jrodė. 
Pabandykite jsivaizduotl erdvėje 
keturis Išmatavimus. O aš Čia tarsi Iš 
Šalies stebėjau šią erdvę.

Pasukau galvą. K e is tas is  
kvadratas vėl buvo prieš akis - 
sakyčiau, jis buvo suprojektuojamas 
tiesiog smegenyse. Aš paklausiau:

- Kodėl aš turiu visa tai matyli?
- Kad žinotum, kas mes.
- Nesupratau?..
- Suprasi vėliau.
Ir vėl tas keistasis kvadratas prieš 

akte. Susidarė įspūdis, jog atsakymai 
patys gimsta mano galvoje, jspūdls 
toks, tarsi aš kliedėjau.

Netikėtai mano dėmesys buvo

pagal laikrodžio rodyklę.
Klek supratau, mes klaidas 

padarėme peržengdami ribą Iš 
g ra ik iško s io s  c iv iliza c ijo s  j 
romėniškąją. Šiuose reikaluose, 
prisipažinsiu, blogai susigaudžiau, 
tačiau buvo aišku, jog mus kaltina už 
filosofinės civilizacijos praradimą, 
užtai, kad pasukome tech n o kratijos 
link. Buvo siūloma mintis, jog 
atsisakymas nuo religijos, kas jau 
jvyko visuomenėje, - didelė kla ida

Aš tv ir ta i papriešta ravau , 
sakydamas, Jog religija mus laikė 
sa v o  prik lausom ybė je . G avau 
atsakymą.

- Sąžinė negali sulaikyti žmogaus 
nuo tų poelgių, kurie laikomi nehu
maniškais. O anksčiau sulaikydavo 
religija. Žmonės prisibijojo. Bijojo, 
Jog už nužudymą po mirties pateks j 
pragarą. O dabar reikalai rrtasl j 
blogąją pusę. Žmonės nebetiki j 
Dievą Ir tuo pačiu nieko nebebijo.

Toliau pokalbis ėjo apie alomlnj 
karą. Man telepatiniu būdu aiškino, 
jog  tos dvi bombos ant Japonijos 
buvo pradžia O kiekviena pradžia 
turi ir pabaigą Taigi laukime balsios 
pabaigos.

Aš paklausiau:
- Kodėl jūs tam nekliudote? Kodėl 

neužmezgate kontaktų su įvairių 
šalių atstovais?

- Mes bandome daryli įtaką. Mes 
darome.

- Ar galite sulaikyti tą  kuris 
bandys nuspaust! branduolin io  
g inklo mygtuką?

- Nežinau, ar dera iš visa tai daryti. 
Žmonija privalo nueiti savo raidos 
kelią savarankiškai. O jei kas bandys 
padėti, tai, ko gero, pats sau to nedo
vanos. Tai būtų, be kita ko, žm o
giškojo orumo pažeminimas. Štai 
kodėl mes niekada neieškome at
viro kontakto. Žmonės neturi žinoti 
apie pagalbą kuri jlemstelklama. Tai 
pirma.

Nukelta j 4  p.

A U S R O S A LE I  A



BERŽAS BUVO LIUDININKAS
Atkelta I i  3 p.

O antra, ta pagalba neturi būti 
reikšminga. Mes negalime jslklštl j 
natūralų jūsų civilizacijos vystymąsi.

Aš pajutau didžiu į  nucvargj gaivoje 
Ir paprašiau:

- Užteks. Man trūksta jėgų. 
Paleiskite mane.

Man atsakė:
- Na. eik!
-  Ar galiu apie visa tai kam nors 

papasakoti?
-Gali.
-  Bet niekas nepatikės!
- Nepatikės!
- O kodėl jūs pasirodėte man?
-  Vėliau suprasi.
Ir aš patraukiau Iš tos vietos senu 

taku. Einant galvoje skambėjo baisas: 
"Neužmiršk, neužmiršk, neužmiršk...”

Kai pasiekiau Maskvos plentą, 
pažvelgiau J laikrodį. Buvo 1.15 val. 
nakties. Pagalvojau: "Pertokj trumpą 
laiką tiek daug pamačiau!"

Tuo metu pro šalj važiavo kažkokia 
"Kolchldė”. Aš pakėliau ranką. Mane 
atvežė ik! pat Karabickos. Parėjęs 
namo, atsiguliau, tačiau užmigti 
negalėjau. Galvoje netilpo Jspūdžial.

Fantastinė, atrodė, ‘absoliučiai 
neįtikima istorija su Platkinu pakėlė 
ant kojų Jaroalavlio ufologus. 
Nedelsdami jie išvyko j nurodytą NSO 
nusileidimo vietą, nes Piatkinas apie 
tai pranešė tą pačią dieną. Jo 
pasako jim as buvo  (rašytas j 
magnetofono juostą.

Atvykus | įvykio vietą, beliko tik 
stebėtis ir skėsčioti rankomis. 
Paprastas elektroninis lak rodis Iš karto 
pradėjo "m e luo ti". Pabandėme

pasidarbuoti mikrokalkullatorluml. 
Sudėtingąfunkclją mikroprocesoriai 
anksčiau išspręsdavo per 5 sekundes, 
o čia, NSO nusileidimo vietoje, ■ per 
3,8 sekundės. Tačiau užtekotlk išeiti 
iš anomalijos epicentro - vėl viskas 
a ts idu rda vo  norm os ribose. 
A nom a lijos  ep icen tras  buvo 
laukymėje, apsuptoje krūmais. Žolė 
šioje vietoje įgavo rudą atspalvį, žolės 
Ir krūmų lapai susisuko] vamzdelius, 
jų kraštai buvo apdegę, Beržo kamiene 
matėsi apdegimo žymes. Dargi buvo 
rasta ta pati degtukų dėžutė, kurią j 
NSO metė A. Piatkinas. Degtukai 
dėžutėje savaime užsidegė, matyt, 
tuo metu, kai Piatkinas Ją metė į NSO.

Vėliau paaiškėjo, jog A. Platkfno 
rankinis elektroninis laikrodis atsiliko 
pusantros valandos.

Tą naktį du va ls tyb inės 
autoinspekcijos darbuotojai, budėję 
ties Ščedrino gyvenviete, matė, kaip 
raudonas rutulys lėtai nusileido kažkur 
toli už krūmų. NSO malė ir kariškiai. 
Pirmiausia Jj pagavo radaras. Taikinys 
judėjo 6000 km per val. greičiu, beveik 
skutamu skridimu nuo Zagorsko 
Jaroslaviio link. 200 km nuotolį NSO 
įveikė per3 minutes. Objektas labai 
staigiai keitė skrydžio aukštį ir kryptį.

Per dešimt metų nuo NSO 
apsilankymo ščedrine apsilankė 
daugiau kaip 10 mokslinio tyrimo 
ekspedicijų ir ekskursijų. Čia dirbo 
ne tik Jaroslaviio grupės ufologai -

lankėsi tyrinėtojai S Maskvos, Kalbino 
ir Gorkio. Fizikos - matematikos 
mokslų kandidatas E. Ermllovas (ž. 
Novgorodas) atvyko su ypatingai 
jautria aparatūra specialiai skirta 
tokiems tyrimams.

Laikas be gailesčio ištrynė NSQ 
lankymosi pėdsakus. Liko tik A 
Piatkino pasakojimas, jrašytas 
magnetofono juostoje, o nedideliarm 
Ja ros la v iio  u fo lo gų  muziejuje 
saugomos keistos “ karpos” , kurios 
atsirado ant beržo liemens, praėjus 
keliems metams po svečių Iš kosmoso 
apsilankymo. Tas beržas taip pat buvo 
NSO apsilankymo liudininkas.

p a re n g ė  Bronius 
KASPERAVIČIUS

TAI {DOMU

Kaip jūs

Ketvirtadienis, spa lio  13 d.
LIETUVOS TV 

I 7.45 Labas rytas. 8.15; 19.00; 2220 
Į TV anrrsas. B.20 Viso geriausio. 18.00 

Žinios. 18.10 Programa vaikams, 
i 18.50 Žinios. 19.05 Vyriausybė 
j nutarė... 19.20 Katalikų TV studija. 
I 19.50 ,l22". 20.30 Panorama. 21.05 
| F. "Kai aš mažas buvau". 22.25 
Į Geltona, žalią raudona 23.30 Vakaro 
i žinios, 23.45 F. "Anapus tikrovės" - 
! "Aistra".

saugojate
savo

sveikatą?

1 L ltPollIn ter
I 7.00 Ryto ratas. 9.00 Karaoke Ir
| kiti..14.52; 15.52; 17.52; 20.00; 22.52 
I Naujienos. 16.00 Akis i  ak], 16.20 F.

I
"Elen Ir vaikinai” . 16.52 Pasaulis 
Šiandien. 17.10 Keturi ratai. 17.30 

1 "V iskasl" 18.00 Piko valanda. 18.25
I “ Laukinė rožė". 18.55 V. Vulfo autorinė
| programa 19.40 Labanakt, vaikučiai
I 20.35 F. "Aukštumos". 21.30 F.

n  i "Tyliau, bosai". 23.00 F. "Tyliau,
P ra n u tė  Z U K A IT Y T E  I bosaj" 23.15 N. Iskrenko poezi|a.

Lanko te  a e ro b iko s  Pūreli? | 23.40 Animac. f. suaugusiems. 23.52
Plaukiojate baeirre? Begiojate? Puiku! , Spaudos ekspresas.

TELE-3Toliau galan ir neskaityti. lnformacl|a
vis iem s likusiem s: dabar labai . „ „  .. „ „ „
madinga vaikščiotil Žymi Amerikos | 7,30 NBC naujienos. 8.00
aktorė D2enl Fondą, sukūrusi Animacinistilmas. 8.25 Muzika. 9.00
aerobikos melodiką televizijai, pati TV serialas "Santa Barbara". 555 d.
jau 9enial paprasčiausiai vakšto. Kanu 9.50 Akcentai. Ar esame pasirengę
su ja vaikSlo Ir 25 miijonal amerikiečių. gydytis? Medicina parodose ir
Iš paskos Amerikai žyguoja Ir Europa gyvenime. 10.20 A ng lų  kalbos
T a ip  pop u lia rū s , ka ip  tv ir tin a  pamokėlė. 10.25 Pertrauka. 13.55
specialistai, nebuvo nei bėgimas. ...................... —, , , Anglų kalbos pamokėlė. 14.00
2Stel? ū « Biu5i"  P0^ ' -  : Šiandien. 15.00 Kelionių žurnalas.Pavaikščiokite kasdien valandą, m  „ . J L  ,o n n
pusantros arba dvi - ir jūs būsite ' « ■ *  T9 l5l į .  ™  19 00
"gracinga kaip laukinė kalė, jūsų I Naujausios žinios. 19.20 Animacinis 
judesiai pasidarys laisvi, o figūra filmas. 19.45 TV serialas Santa 
liekna", kaip teigia reklama . Barbara". 556 d. 20.40 Animacinis

Amerikiečiai yra žinomi kaip naujų 1 filmas. 2 , .00 Žinios. 21.15 Sporto 
sporto šakų pionieriai. Iš jų  pas mus | naujienos. 21.25 Anglų kalbos 
aėjo aerobiką kuria taip susižavėjome | pamokėlė 21.30 Dokumertinis filmas, 
dar k dėl pavadinimą Iš Į j -  epngas 22.00 Vaidybinis filmas. 23.00 Muzika 

24.00 Žinios. 00.10 Muzika. 01.00(juk kur kas maloniau pareikšti, kad 
tu  ku ltivu o ji še ip ingą , o  ne 
pap rasč iaus ia i s teng ies i būti 
sportiškas), džopingas (t. y. bėgimas 
ristele), bodibildingas. Dabar štai 
neskubiai šniokštuodamas mūsų link 
žygiuoja "stepklaim ingas".

Kas tai? Tiesiog paprasčiausias 
lipimas laiptais Kad tai nepakeičiami 
pratimai sąnariams, širdies darbui 
stimuliuoti ir svoriui reguliuotii, buvo 
žinoma seniai. Tik štai šia sporto 
njėimi retai užsiiminėdavo. Pirmiausia,

Pabaiga.

Penktadienis, spa lio  14 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rylas 8.15; 19.00; 2215 

TV anonsai 8.20 Šeimos albumas. 
' 18.00 Žinios. 18.10 Programa 
I vaikams. 18 50 Žinios. 19 08 šeši 
| kontinentai. 19.35 Reportažai iš 
| regiono. 19.55 Madų videožurnalas 

kaip žinome, Amerika - "vieno aukšto", I "Užsienio rinka". 20.30 Panorama 
antra, ten, kur aukštų daug, laiptais , 21.05 Nerami tarnyba - Mirtina 
lipti tiesiog pavojinga (pavyzdžiui, apgaulė". 21.55 Laisvės alėja. 22.20 
tokiam e rajone kaip Bronks). Išeitis I Nakviša 23.30 Vakaro žinios. 23.45 
rasta . S ukurtos  sp e c ia lio s  | F. "B logas sūnus", 
treniravimosi mašinos, imituojančios . L ltP o illm er 
"stepklaim ingą". Tiesa, |os kol kas 7,00  Ryto ratas. 9.00 F. "Laukinė 
brangokos. Ir čia mes pranašesni I rojg .. g 25  Kaukodromas. 15.00 
prieš amerikiečius: nesinaudodami j Vai|<arns "Ketvizl". 15.52; 20.00 
Hlu, mes kiekvienas galime pastebma | Nau|jenos 16 52  Pasaulis šiandien.

i 17.05Tangomani|a 17,30 Ekspedicija 
I "Afrika 1994-1995". 18.10 Kibir tele

pataisyti savo sveikatą be lo, sutaupyti 
po tūkstantj dolerių!

Vienas pasakų didvyris prasėdėjo j v ib ir . 18.30 LKL čem piona to  
ant krosnies 30 Ir tris metus, o paskui rngtynės. 20.35 F. "Padauža". 21.30n - --------- 1 -1 -------  I и
puo lė|m ūšjir.., la im ėjo.Talpatsitiko | 02 kronika 21.50“ Viskas! 22.10F. 
todėl, kad |s  nors Ir sėdėjo, bet sėdėjo | "M onetos Romos fontane",
taisyklingai. I TELE-3

Todėl svarbiausias nurodymas 7 3 0  NBC nau|lenos. 8.00 
tiems, kas dirba, kaip s jko rna  | Anirnadniafi гп и зб  2 5 Muzika. 9 00
“ sėdim ą" darbą, bet vis d ė to  nori | Men|n is fl|m as"SantaBarbara".556 
būti sveiki Ir stiprus: sėdėkite

■ n  к и Г I ū  9 50  Dokumentinis filmas. 10.20 
а д а й Й Г Й Г Ь  i Angių kalbos pamokėlė. 10.25 
[  b .  „ „ r .  neimti ar , Pertrauka. 13.55 Anglų kalbospasilenkėte ką nors paimti, 
prausiatėe, niekada nesikūprlnklte. 
Ta ip  rs k o m e n d u o |a  žurna las 
"Šveicerlliustrlrle".

10.25
I Pertrauka. 13.55 Anglų ki 
'  pamokėlė. 14.00 Šiandien. 15.00 

Kelionių žurnalas 18.30 Panevėžio

19.20 Animacinis filmas. 19.45 TV 
serialas “ Santa Baibara". 557 d. 20.40 
Animacinis filmas. 21 00 Žinios. 21.15 
S p o lo  naujienos. 21.25 Ang lų kalbos 
pamokėlė. 21.30 Glneso šou. 6  d.
22.00 Vaidybinis filmas. 23.35 Mizika.
24.00 Žinios. 00.10 Pabaiga.

Šeštadienis, sp a lio  15 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Vaikams.

10.00 Šarka. 10.30 Santarvė. 11.20 
Mūsų ka lba 12.05; 17.45; 22.05 TV 
anonsai. 12.10 Sveika, Prancūzija 
12.40 Kelias. 13.10 F. "Degrasi 
devynmetė". 13.40 Pasaulio sportas.
14.00 Šventė Lietuvoje. 15.00 
F utbo las. "Ža lg iris-E BSV V" - 
"Sakalas". 16.45 Sveikinimai. 
17.50 Žinios. 18.00 Kino klubas. 18.30

TELEVIZIJOS

Krepšinis. "S ta tyba "- Raseinių 
"Eskalada“. 20.00 K los savalės ilknai
20.10 VRS kamera. 20.30 Panorama 
21.05 F. “Senis" - "Manęs neapgausi".
22.10 Po savo stogu. 22.50 
Pramoginiai šokiai. 23.15 Vakaro 
žinios, 23.30 Iš ciklo "Pasaulio roko 
žvaigždžių koncertas".

LltPollIn ter
9.00 Ryto ratas. 11.00 Lletloto. 

11.10Skonis. 11.25F. "Afonia". 13.15 
Poeto f klmas. 13.52; 20.00 Naujienos. 
14.00 Eteryje - dialogas. 14.40 
“ Demokratijos suvokimas". 2 f. 15.35 
F. "Laukinė rožė". 16.05 Gyvūnijos 
pasaulyje. 17.50 Salonas dvlern. 18.10 
Kibir teis vibir. 18.30 Krepšinis 
‘Šakalai" (Vilnius) - "Šilutė" (Šilutė). 
20.35 F. "Honkongas. Geltonoji 
gatvė". 21.30 Keturi ratai. 21.50 
Karaoke ir kiti. 22.05 Koncertas. 23.00 
F. “Svetimose rankose".

TELE-3
9 00 Tik vaikams. 10.20 Anglų 

kalbos pamokėlės. 10.30 Vaidybinis 
filmas. 11.45 Muzika. 13.00 NBC 
naujienų žurnalas. 14.00 Kelionių 
žurnalas. 18.00 Muzika. 18.40 
Pramogų nauyenos. 19.00 Naujausios
žinios. 19.20 Pasauliosportas. 20.00 
VIVA Charts. 21.00 Žinios. 21.10
Kelionė su Šekspyru. 1 d. 22.00 
Vaidybinis fllmas 23.00 Muziką 24.00 
Žinios. 00.15 Muzika. 01.00 Pabaiga.

I TV programą 19.00 Naujausios žinios.

Sekmadienis, spa lio  16 d.
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Liudykime 

Kristų. 9 25 F. "Pantomima”  10.05 
Svekata 10.40 Gestas. 11.00 F. "Laba 
diena - God dag". 11.30 Vaikams. 
"Pagaliau skambutis". 11.55 TV 
anonsas. 12.00 Krepšinio pasaulyje. 
12.45 Studija MT. 13.30 "Azimutai". 
14.00 Sveikinimų koncertas 15.00 
šalia mūsų. 15 30 Laida |aunlmui 
"Bevelk rimtai". 16.00 F. "Neono 
raitelis1 2 s. 17.00 Mano automobilis. 
17.25 Laida apie NACCAR Ir kitas 
autolenktynes. 17.50 Žinios. 17.55 
Mano gyvenim o m ag iją  18.45 
Gyvybės žalias medi* <*15 Kalbos 
vlktgrlnr "M oV  ?■>., - y nl kelią"

Šiauliuose. 20.30 Panorama. 21.05 
Pirmasis kanalas. 21.25 F. "Džulijos 
vaiduokliai". 23.00 Visagino country- 
93.

LltPollintar
8.30 Iš ryto, ankstėliau. 9 . 0 0  

Poligonas. 9.30 Kol visi namuose. 
10.00 Rytinė žva igždė. 10.50
E ko log ijos  program a. 11.20
Aviakosm lnis salonas. 11.40 
Koncertas. 12.15 Ekonomika ir 
reformos. 12.45 "Špargalka". 13.00 
Dok. t. "K u s to  kom andos 
povanden inė o d is ė ja ". 13.52
Naujienos. 14.00 Dok. f. "Perga lė s 
strategija". 14.55 Gyvas amatų
medis. 15.05 Kelionių klubas. 15.55 
Anašou Anglijoje. 16.30 Amerika su 
M. Taratuta. 17.00 Naujienos. 17.15 
TVIocija. 17.30Animac.f. 18.25 Visa

PROGRAMA
Rusija. 19.00 LIK-94. 20.55
H oroskopas sava ite i. 21.05 
Tangomanlja. 21.30 TV žaidimas 
"Taip. Ne". 22.20 Dviračio šou. 22.40 
Sekmadienis.

TELE-3
9.00 Tik valkams. 10.40 Langas| 

gam tą. 10.55 A ng lų  ka lbos 
pamokėlės. 11.10 Dokumentinis 
Šimas "Azimutas". 11.20 Ginesošou. 
6 d. 11.50 Vaidybinis fllmas. 13.00 
VIVA Charts. 14 00 Šiaulių programą 
14.50^oimulė4o 18.00 Vokyčių kalbos 
pamokėlė. 18.15 POP TV. 19.00 
Naujausios žinios. 19.20 Muziką 19.30 
Kelioniųžurnalas. 21 OOEuropašou. 
21.25 Apžvalga. 21.45 Žvelkime 
atidžiau. 2200 Vaidybinis fllmas. 23.00 
Kelionių žurnalas. 01.00 Pabaiga.

naujienos 18.05 Pasaulio naujienos 
18.20 LKL apžvalga 18.30 Krepšinis 
Panevėžio "Lietkabelis"-Klalpėacą 
"Neptūnas". 20.00 Baltijos naujienos
20.05 "Taip sukasi pasaulis". 21 
"Nakties riba". 21.30 "Laimingi 
rankai” . 22.30 F. “Po dvylikos mylių"

Sekmadienis, spalio 16 d.
8.30 Programa 8.35 "Nakties itbrt'

9.05 "Taip sukasi pasaulis". 10.0 
Ekorykštė. 10.30 Susitikimai. 1l.o 
Kelionė j gamtą 11.30 "Rutina". 12, 
Dešimt geriausiųjų. 13.00 Vaiki 
savaitgalis. 14.45 F. "Kol debesys 
plaukia pro šalj". 17.00 TV žurnalas 
“ Contact". 1730 Festivalis "Palanga 
94". 18.30 Geriausios NBA rungtynės 
19.30 NBA - žvilgsnis iš arClau.2000 
Baltijos naujienos. 20.05 “Taip sukas 
pasaulis” . 21.00 "Nakties riba". 21.3 
"M udu abudu ir kiti..." 22.00 “ Juoda 
balta". 22.30 F. "Laukinės Vongc 
moterys".

ŠIAULIŲ IR BALTIJOS TV
Ketvirtadienis, spalio 13 d.
20.00; 22.55 "Pirk, parduok, 

informuok", 20.10 Žinios. 20.3Q 
Spaudos apžvalga. 20.35 Žingsniai. 
20.55 Argos TV programa 22 S 
Žinios.

Penktadienis, spalio 14 d,
7.30 Sovljau9 horoskopas 7.31 

"Taip sukasi pasaulis". 8.30 “Naktie; 
riba". 9,00 CNN valanda. 9.51 
Prospektas. 18.00 Baltijos naujienos
18.05 Pasaulio naujienos. 18.20 LKl 
apžvalga 18.30 KrepSinls. Panevežic 
“ Uetkabelis" - Klaipėdos " Neptūnas 
20.00; 23.00 "P irk , parduok 
Informuok". 20.10 Žinios. 20 31 
Spaudos apžvalga. 20.35 “ jsijunkiti 
televizorių", 21.00 Videofilmas. 22 (X 
F. "Po dvylikos mylių rifų".

BALTIJOS TV 
Penktadienis, spalio 14 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

"Taip sukasi pasaulis". 8.30 "Nakties 
riba". 9.00 CNN valanda. 18 00 Baltijos

KABELINĖ TV
Ketvirtadienis, spalio 13 d.
19.00 F. "U idou Pik". 20 35 F 

' Gony Kong 97" 22.05 F. "Siaubingai 
sapnas".

Penkiadienis, spalio 14 d.
19.00 Anim ac. t. "Drakonr 

antrininkai". 20.05 F. "Žmogžudys» 
Masrlende". 22 00 F. "Raudonas 
skorpionas-2".
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