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K onferencijos “ Mūsų pozicija karinio  
tran z ito  k lau s im u ” REZOLIUCIJA

...JIE PAŽEISTŲ LIETUVOS RES
PUBLIKOS KONSTITUCIJĄ BEI 
KONSTITUCINĮ AKTĄ “DĖL LIE
TUVOS RESPUBLIKOS NESIJUN- 
GIMO Į POSOVIETINES RYTŲ 
SĄJUNGAS” IR ĮVYKDYTŲ SUN
KŲ VALSTYBINĮ NUSIKALTIMĄ

(T) Užsienio bankuose saugom a 500 mln. dolerių valiutos 
atsargų. Už jas j b iudžetą tu rė tų  įplaukti apie 100 mln. litų. 
Tačiau jos kažkur pradingę. To  nežinojo nei ekonomikos, nei 
finansų ministras. Nežinojo? A r apsim etė? Tas lėšas pasigrobė 
Lietuvos bankas. Gal kad dar d idesni jų atlyginimai būtų? 100 
mln. mūsų visų piliečių pinigų.

* * *

(^ P re z id e n ta s  su gausia pa lyda  išvyko j Romą. Aplankys ir 
švTTėvą. Jo palydoje J. V. Paleckis, N. Germanas ir daugelis 
kitų buvusių aktyvių kom partijos veikėjų.

AKCENTAI
(3)Prem jeras A  Šleževičius elgiasi kaip monarchas, dalindamas 

musų žemes visiems kaimynams. Geografų draugija susirūpinusi, 
jog valdžia labai lengvai a tiduoda žemes Baltarusijai. Panašiai 
elgiasi prem jeras ir su jūros sienom is, padovanodam as kelis 
kilometrus Latvijai. Galimas daiktas, kad dėl monarcho dosnumo 
neteksime sienos su Švedija? O gal ta i gausių  m edžioklių 
rezultatas?

iėnijos sostinę Grozną bombardavo 8 Rusijos naikintuvai 
4  sraigtasparnių. N um ušti vienas naikintuvas ir du 

sraigtasparniai. Seimo opozicijos lyderis V. Landsbergis Čečėnijos 
Respublikos Ičkerija prašym u sutiko būti tarp in inku Rusijos ir 
Čečėnijos konflikte, dėl kurio liejasi kraujas ir kyla didelio karo 
grėsmė. Šiandien rytą baigiasi Rusijos prezidento ultimatumas. 
Gal įsižiebs naujas Afganistanas?

* *  *
( j5 )'M e s  maža, bet išdid i tau ta ", - sakė opozicijos atstovė Ane 

Engellanštain. Norvegai referendumu nepritarė stojimui j Europos 
sąjungą. Jie nenori, kad jų savarankiškum ą varžytų kolektyvinės 
sąjungos vadovybė Briuselyje.

A. S.

NETEKOME 
LAISVĖS KOVŲ DALYVIO

Lakpričio 29 d. po 
sunkios ligos staiga 
mirė Lietuvos laisvės 
kovų dalyvis,“Kęstučio’ 
apygardos žymus 
partizanas Vytautas 
SLAPŠINSKAS.

Velionis gimė 
1921.XII.13 Kaune,
Šančiuose. Dar būda
mas gimnazistu, Pane
vėžio apskrityje 1941 
metų birželį ginklu pasipriešino 
sovietiniams okupantams. Grįžus 
antrajai sovietinei okupacijai, 1944 
metais, įsijungė į partizanų judėjimą 
"Kęstučio" apygardoje ir aktyviai 
kovojo Tauragės, Raseinių, Rad
viliškio bei aplinkiniuose rajonuose. 
1952 metais sausio 25-ąją susidūrus 
su okupantų daliniais, pateko į nelaisvę 
ir nuteistas 25 metams kalėtiTaišeto, 
Lenos, Mordovijos lageriuose. Po 
kalinimo jam nebuvo leista gyventi 
Lietuvoje, todėl apsigyveno Latvijoje.

Tik vėliau grjžo į 
Šiaulius.

Prasidėjus Atgimi
mui, aktyviai įsijungė j 
kovą nepriklauso
mybei atkurti ir įtvirtinti. 
Atkūrus Lietuvos lais
vės kovų Sąjūdį, išrin
ktas tarybos nariu. 
Nenuilstantis kovoto
jas, likęs ištikimas savo 
idealams iki mirties.

Kovojęs, kentėjęs, bet nepalūžęs. Tokj 
jį prisimena likę gyvi kovos draugai.

Grupė bendražygių, LLKS, LPKTS 
Šiaulių skyriaus nariai, atsisveikindami 
su narsiuoju partizanu, liūdi ir reiškia 
gilią užuojautą velionio šeimai bei 
artimiesiems.

Lietuvos politinių kalinių Ir 
tremtinių sąjungos 

Šiaulių skyrius 
Lietuvos laisvės kovų 

sąjūdis

MIESTO VALDYBOJE

Arvydas SAULĖNAS
Ketvirtadienj Seimas patvirtino 

trylika naujų Aukščiausiojo teismo 
teisėjų. Prezidentas A. Brazauskas 
visas kandidatūras pateikė be jokio 
svarstymo, diskusijų, pasitaręs tik 
su bendrapartiečiais. Jo Ekscelencija 
tokį slaptą ir skubotą teisėjų paskyrimą 
motyvavo tuo, kad nėra numatyta 
jokių įstatyminių procedūrų šiuo 
klausimu. Spektaklis vyko sklandžiai. 
Kandidatai išeidavo j tribūną ir 
linkteldavo, o nesant klausimų, vėl 
sėsdavosi į savo vietas. Didesnio 
dėmesio susilaukė teisėjų, praeityje 
nagrinėjusių po litines bylas, 
kandidatūros. A. Jukna, 1990 m. 
davęs priesaiką valstybei ir tada sakęs, 
kad politin ių  bylų neturėjo, 
paprasčiausiai apsimesdavo, nes 
vieną žmogų dviem metams patupdė 
j kalėjimą, o kitą - j psichiatrinę ligoninę 
už "geltonosios" literatūros platinimą 
A. Jukna j tokius kaltinimus 
nesureagavo. Marmuriniu veidu vėl 
nužingsniavo j savo vietą. Šio 
kandidato kolegos Rupša ir 
Pėstininkas taip pat uoliai pasidarbavę 
užgniaužiant laisvąją mintį ir žodį

Politinė sutartis su Rusija dėl kari
nio tranzito per Lietuvą pakibo kaip 
Damoklo kardas virš mūsų Neprik
lausomybės. Sociologinės apklau
sos rodo, kad tik keturi procentai 
Lietuvos gyventojų pritartų šiai sutar
čiai, įstumiančiai Lietuvą j karinę 
Rusijos erdvę. Tokia sutartis smar
kiai pablogintų ir Lietuvos žmonių 
ekonominę būklę, nes atskirtų Lietu
vą nuo stabilių, turtingų Europos 
valstybių sąjungos.

I Lietuvos piliečių chartijos būsti
nę nenutrūkstamu srautu plaukia 
žmonių parašai, remiantys "Atsišau
kimą dėl Lietuvos saugumo" ("Lie
tuvos Aidas", 1994.08.11). Gautajau 
jaugiau kaip 10 tūkstančių tokių laiš
kų. Nerimą ir protestą dėl Lietuvos 
vyriausybės neatsakingos politikos 
reiškia įvairiausių profesijų žmonės - 
pydytojai, mokytojai, aukštųjų mokyk- 
4 dėstytojai, menininkai, darbinin
kai, ūkininkai, teisininkai, dvasinin- 
a'i kariškiai, architektai, inžinieriai,

buvusiosios LTSR laikais. Prezidentas 
savo baigiamojoje kalboje gynė visas 
kandidatūras, sakydamas, kad esame 
sovietinės sistemos palikimas ir kad 
turime su tuo susitaikyti. Dešinė pusė, 
remdama politinių kalinių pareiškimą 
dėl buvusių KGB darbuotojų, prašė 
Seimo netvirtinti tų žmonių 
kandidatūrų, po kurių tardymo 
žmonės KGB kamerose mirdavo. 
Ponas Albertynas iš savo kairiosios 
"fronto linijos”  atakavo dešiniųjų 
ginamąjį L. Sabučio asmenį. Viskas 
greitai nurimo, įjungus balsavimo 
mašiną. Pažeidžiant statutą, 
reglamentą, netgi trūkstant balsų, 
buvo patvirtinti visi naujai iškepti 
teisėjai. V. Landsbergis replikavo, 
jog einama į autoritarinj režimą, 
vienpartinę diktatūrą, ir Seimo 
funkcijos jau nebetenka jokios 
prasmės. Č. Juršėnas pasiūlė 
konservatoriams pamėginti vėl

mokslininkai, politikai, žurnalistai, 
sportininkai, verslininkai irt.t.Tai reikš
mingi asmeninio apsisprendimo ir 
pilietinio sąmoningumo aktai, liudi
jantys, kad mūsų visuomenė nesi
leidžia apmulkinama oficialių rami
nančių pareiškimų. Nepritaria sutar
ties dėl karinio tranzito pasirašymui ir 
Lietuvos Seime atstovaujamos poli
tinės partijos, išskyrus vienintelę 
izoliuotą LDDP.

Konferencija nutaria:
1. Reikalauti, kad Lietuvos Vyriau

sybė nutrauktų gėdingas derybas su 
Rusija dėl karinio tranzito sutarties ir 
nepasirašytų jokios sutarties tuo 
klausimu.

2. Reikalauti, kad Lietuvos Vyriau
sybė pertvarkytų karinio tranzito tai
sykles pagal tarptautines konvenci
jas ir neleistų Rusijos kariniams per
vežimams naudoti Lietuvos oro erd
vės.

3. Siūlyti visoms opozicinėms 
Lietuvos politinėms partijoms, kad

paduoti LDDP j Konstitucinį teismą, 
tačiau tuoj pat su šypsenėle pasakė, 
kad tokių teismų baigtis visiems iš 
anksto žinoma. Visą posėdį tylėjęs 
R. Ozolas pabaigoje pasakė: "Jei aš 
anksčiau ramindavau rinkėjus, 
sakydamas, jog tvarka Lietuvoje vis 
tiek kada nors bus, tai dabar sakau, 
jog tvarkos Lietuvoje nebus niekada".

Po pietų buvo pristatyta būsimojo 
generalinio prokuroro Justino 
Vasiliausko kandidatūra šio asmens 
biografiją nužyminti sėkmingą kopimą 
karjeros laiptais, buvo pateikta 
mažame lapelyje. Įdomiausias faktas 
tas, jog ponas J. Vasiliauskas - A. 
Šleževičiaus svainis. Taigi einame 
ne tik j vienpartystę, bet ir šeimyninę 
valstybės valdymo sistemą. A. 
Brazauskas, paklaustas, kodėl 
reorganizuoja teisėsaugos organus 
pradėjus tiek bylų prieš mafiją atsakė, 
jog yra nepatenkintas R. Visokavičiaus 
byla. O gal nepatiko kvietimai į 
Generalinę Prokuratūrą liudyti Sausio 
13 bei kolegos M. Burokevičiaus 
byloje?

jos įsipareigotų, atėjusios j valdžią, 
denonsuoti karinio tranzito sutartį, 
jeigu ją pasirašytų A. Brazausko 
sudarytoji LDDP Vyriausybė.

4. įspėti Lietuvos dabartinės val
džios pareigūnus, kad, pasirašyda
mi karinio tranzito sutartį su Rusija, 
jie pažeistų Lietuvos Respublikos 
Konstituciją bei konstitucinį aktą "Dėl 
Lietuvos Respublikos nesijungimo į 
posovietines Rytų sąjungas" ir įvyk
dytų sunkų valstybinį nusikaltimą.

Kviečiame inteligentiją viešuose 
renginiuose ir kitais būdais aiškinti 
visuomenei pražūtingus Lietuvai 
karinio tranzito padarinius, o mokslo 
bei kūrybos organizacijas ir visas 
partijas - aiškiai pareikšti poziciją šiuo 
klausimu, gyvybiškai svarbiu Lietu
vos ateičiai.

Konferencijos prezidiumo vardu

hab. dr. Vytautas KUBILIUS 
Vilnius

SAVITARPIO PAGALBA 
IR PARAMA

Šiaulių miesto valdyba patvirtino 
Socialinės rūpybos skyriaus parengtą 
viešųjų darbų programą. Joje 
numatyta teikti socialinę pagalbą jos 
reikalingiems žmonėms: lankyti ir 
slaugyti ligonius, invalidus, sutvarkyti 
bei remontuoti jų butus, paruošti kuro, 
pristatyti į namus produktų ar karšto 
maisto ir kt.

Pritarta šių darbų finansavimo 1995 
m. plano projektui. (Pusę lėšų skirs 
miestas iš savo biudžeto, kitą pusę - 
darbo birža.)

Šiuos darbus kas mėnesį dirbs 50 
žmonių. Socialinės rūpybos skyriaus 
vedėįa R. Musneckienė informavo, 
kad paprastai tokį sunkų ir menkai 
atlyginamą darbą žmonės teištveria 
mėnesį, kartais - du.

Nukelta [ 2 p.



1994.12.01.
Petras KUDRICKIS

Ilgais rudens ir žiemos vakarais 
Medelyno individualių gyvenamųjų 
namų rajoną apgaubia visiška tamsa. 
Ne tik gatvės neapšviestos, bet ir 
gyvenamųjų narnų languose retai kur 
šviesą beišvysi. Tačiau atidžiau 
apsidairęs pamatai, kad šviesa ne 
pro gyvenamosios namų dalies, o 
pro rūsių langus pažeme sklinda. Ne

vieniši pensininkai prie rūsiuose 
pastatytų "buržuikų” . Na, o j 
gyvenamąsias patąlpas tik miegoti 
sugrjžta. vienas Žagarės gatvės 
gyventojas man netgi specialų iš 
avikailio pasiūtą apavą parodė.

- Kai einu j viršų televizoriaus žiūrėti, 
tai šitaip kojas apsiaunu, - sako 
solidaus- amžiaus sulaukęs, visą 
gyvenimą inžinieriumi dirbęs žmogus.

šalia kibirais suneštomis žemėmis 
paruošto daržo, kuriame mano 
pašnekovas Ir kibiro bulvių 
nepasisodina, - akimis vos 
aprėpiamas gal kokio šimto hektarų 
kažkurios merdėjančios bendrovės 
neartas laukas. Nyku ir liūdna darosi 
išvydus šį kontrastą. Kelių kvadratinių 
metrų kibirais supiltos žemės lopinėlis, 
apdirbamas pačiu primityviausiu būdu

MEDELYNO GYVENTOJAI 
LENDA j POGRINDI

prabanga, o savitas, Medelynui 
būdingas vargas suvarė gyventojus 
j rūsius. Vieni ilgais žiemos vakarais 
esamomis nepalankiomis valdžios 
politikos smulkiam verslui sąlygomis, 
vengdami mokesčių inspekto'orių ar 

kažkekonominės policijos, juose kažką 
gamina, kiti namų savininkai, 
daugiausia vieniši pensininkai, 
šiltesniame rūsio kamputyje gūžiasi 
nuo šalčio. Kas belieka, jei dar 
būdamas jaunas ir stiprus savo darbu 
sugebėjai nuosavą stogą virš galvos 
susiręsti, kuris senatvėje netik nešildo, 
bet ir j ožio ragą baigia suriesti. O 
kaip jis gali šildyti, jei už pensiją dujų 
gali įsigyti tik tiek, kad, jas sukūrenęs, 
tik šildymo sistemą nuo užšalimo 
išsaugosi ir patalpas šiek tiek 
padžiovinsi, kad nuo drėgmės tinkas 
nuo sienų nenubyrėtų. Todėl ir gūžiasi

- Vis rečiau ir tas televizorius betraukia. 
Tiesiog pasityčiojimas, kai prie jo sėdi 
avikailiu apmuturiuotomis kojomis, 
užsisiautęs rusiškąją šimtasiūlę ir 
klausaisi vyriausybės "galvos" ar 
Prezidento postringavimų apie 
pragyvenimo stabilizaciją.

- Ne vien pastatui išsaugoti nuo 
drėgmės ir šalčio (apie šildymą 
nebedrįsau užsiminti) pinigų reikia, 
juk dar ir valgote, Irvaistai savo dalies 
reikalauja? - klausiu trijų kambarių 
gerai išlaikyto namo šeimininko.

- Taupome kiekvieną centą. 
Nebeprisimenu, kada drabužius 
pirkome, nors jie irgi jau baigia 
susidėvėti. Kad parduotuvėje mažiau 
maisto reikėtų pirkti, išnaudojame 
kiekvieną žemes pėdą prie namų. Už 
tvoros buvo šiukšlynas. Jj užpyleme 
žemėmis. Dabar ten bulves sodiname.

pensininko rankomis.- ir šimtai hektarų 
dirvonuojančios žemės. Kitas 
darbštus ir sumanus gatvės kaimynas, 
užuot kabinęs prie namo rėkiančią 
reklaminę savo firmos iškabą, 
priverstas slėptis rūsyje. Šiandien 
darbščiam ir sumaniam smulkaus 
verslo žmogui, jei jis sugeba deramai 
pasislėpti nuo mokesčių inspektorių, 
užtenka šilumai, duonai ir dar storam 
sviesto sluoksniui ant jos. Neduok 
dieve, jei tave pagaus mokesčių 
inspektorius ir su visa tavo firma 
"ištrauks" j dienos šviesą. Tada tu 
būsi apmokestintas taip, kad 
nebeturėsi ne tik sviestui, bet ir sausai 
duonai. Na, o jei valdžia tik truput 
suplonintų tą sviesto sluoksnj, jo ga 
šiek tiek atsirastų ir ant vargstančiųjų 
duonos. Ir verslų rūsiuose nereikėtų 
slėpti.

GALI IR NUTYLĖTI..
Gruodžio 1-oji - Pasaulinė kovos su 

AIDS diena
Irena BIJEIKIENĖ

AIDS • akvizrtinio (įgyto) imunode
ficito sindromas - yra infekcinė liga, 
kurią sukelia virusas ŽIV - žmogaus 
imunodeficito virusas. Jis, patekęs j 
žmogaus organizmą, pamažu ardo 
jo imuninę sistemą, organZmas tampa 
neatsparus bet kokiai infekcijai. Viena 
iš infekcijų dažniausiai ir yra mirties 
priežastis. Užsikrėtęs ŽIV žmogus 
paprastai ilgus metus nejaučia jokių 
negalavimų ir gali to net nežinoti. 
Tačiau nesvarbu, ar pasireiškia kokie 
ligos simptomai, ar ne, toks žmogus 
vis tiek gali užkrėsti kitus. Daugelis 
mano, kad ŽIV užsikrečia tik žmonės 
iš rizikosgrupių (narkomanai, homo
seksualistai, biseksualai, prostitutės),

bet taip nėra. Pavojus užsikrėsti yra 
visiems. Dažniausiai ŽIV užsikrečiama 
lytinių santykių metu. ŽIV taip pat gali 
būti perduotas per infekuotą kraują 
ar kraujo produktus. Infekuota moteris 
gali užkrėsti savo kūdiki, būdama 
nėščią gimdydama arba maitindama 
jj krūtimi, Sis virusas neplinta {prastų 
socialinių kontaktų metu. Remiantis 
PSO skaičiavimais, nuo AIDS atsira
dimo iki 1994 metų vidurio daugiau 
nei šešiolika milijonų suaugusiųjų ir 
milijonas vaikų buvo infektuotl ŽIV. 
Ape keturis mln. suaugusiųjų Ir vienas 
milijonas vaikų susirgo AIDS, Per 
artimiausius metus Lietuvoje taip pat 
laukiama AIDS susirgimų pagau
sėjimo. Respublikoje išaiškinta dešimt

ŽIV užsikrėtusiųjų asmenų.
Šiauliuose visą aparatūrą, reikaf 

ingąlštirti, ar žmogus sergaAIDS, tu 
rl kraujo perpylimo stotis. Jeigu kraujas 
tyrimams paimtas ankstų rytą, tai 

galima gauti jau tos pačios 
Nors Ue" -dienos vakare. Nors Lietuva gana 

uždara Ir konservatyvi šalis, tačiau 
AIDS problema kelia didelį nerimą. 
Šiuo metu šaly|e dar nėra sveikatos 
apsaugos įstatymo. Nėra numatyta 
jokia teisinė atsakomybė, jeigu 
žmogus sąmoningai, žinodamas, kad 
serga AIDŠ, užkrečia kitą. Šiuo metu 
infekuotas asmuo, atėjęs, pavyzdžiui, 
pas dantų gydytoją, gali perspėti, 
kas jis serga AIDS. Bet gali Ir nutylėti.

MIESTO VALDYBOJE
Atkelta Iš 1 p.

Kitu potvarkiu nustatyti Nakvynės 
namų paslaugų tarifai ilgalaikiams jų 
gyventojams.

Jeigu nakvynės namų gyventojai 
ilgiau negalės iŠ jų išsikraustyti, 
pradedant septintuoju mėnesiu 
privalės 02 paslaugas mokėti daugiau 
- po 75 litus už kiekvieną mėnesj.

Nuolaidos nepilnamečiams ir 
šeimoms, turinčioms tris ir daugiau 
mažų vaikų, bus taikomos tik šešis 
mėnesius.

Asmenims, antrą kartą per dvylika 
mėnesių apsigyvenusiems šiuose 
namuose, mokesčiai bus skaičiuoj

ami, atsižvelgiant j pirmojo apsigy
venimo pradžią-

LEIDŽIAMA SKELBTI 
NEGYVENAMŲJŲ 

PATALPŲ NUOMOS 
KONKURSUS

Tokius konkursus numato 
organZuoti Švietimo skyrius. Patalpos 
bus išnuomotos verslo žmonėms. 
Du nedideli vaikų darželio "Trys 
nykštukai" kambarėliai skirti gydymo 
reikalams, 2-ojoje muzikos mokykloje 
jsikurs privati skalbykla ir buitinių 
prietaisų taisykla, o Aido vidurinės 
mokyklos rūsyje bus prekiaujama

maisto produktais. Šios patalpos turės 
atskirą įėjimą; prekyba alkoholiniais 
gėrimais (taip pat k alumi) bei rūkalais 
nebus leidžiama.

Valstybinei jmonei “Šiaulių aero
uostas" leista konkurso tvarka Išnu
omoti avarinės elektrinės kompleks; 
iki 2005 m. Ir sudaryti 8 ilgalaikes (Ik 
2020 m.) nuomos sutartis su buvusiųjų 
štabų pastatuose ir angaruose 
Įsikūrusiomis įmonėmis. Iš viso yra
sudaryta 56 nuomos sutartys.

VJ Šiaulių aerouostas" direktorius 
Zigmantas Ždzichauskas įgaliotas
savvakriybės vardu pasirašyti ketinimų 
protokolus su aviakompanijomis, 
pageidaujančiomis kurti bazes 
aviacinei veiklai plėtoti (neviršijant 
100 lėktuvų skrydžių per metus).

...ĮVEIKTAS?!
Atkelta Iš 1 p.

Dar pirmadienį, atsakinėdamas į 
konservatorių klausimus, preten
dentas j generalinio prokuroro postą 
J. Vasiliauskas sakė, kad su naujuo
ju darbu gerai susipažinęs, tačiau

tomis bylomis. Ponas J, Vasiliaus
kas sakėsi neturėjęs politinių bylų, 
tačiau patvirtino teisęs A. Terlecką 
garsiojoje "bandeliųbyloje". Preten
dentas neprisiminė, ką veikė 1987 
m. vasario 16, rugpjūčio 23 - susido
rojimų su šių mitingų dalyviais dieno
mis. ta ip  ir liko neaišku, ką veikė 
tuometinio tardymo departamento 
vadovas, kai viešoji milicija suiminėjo 
Ir bananais “ dorojo" žmones. Minė
damas savo gerąsias savybes, preten
dentas paminėjo darbštumą, atkak
lumą.. ir netgi “deklaravo” savo turtus: 
3 kambarių butas, automobilis "Audi 
100" (1987 m.) Nora p, J. Vasiliauskas 
pažadėjo prisidėti prie komunizmo 
teismo proceso, jeigu toks būtų 
surengtas, tai konseivatofių nejtikino. 
Kaip kilos dienos posėdyje pažymėjo

V. Landsbergis, generaline prokuroro 
keitimas premjero giminaičiu iškilus 
aikštėn korupciniams skandalams 
nesiderina su jokiais teisiniais ka
nonais, Prieš Prezidento siūlomą kan
didatą puolė protestuoti visų opozi
cinių partijų nariai. E. Bičkauskas nu
sistebėjo, kad generalinis prokuroras 
keičiamas tada, kai Prokuratūra nus
tojo lankstytis politiniams vėjams ir 
lapo savarankiška. Spaudimas dėl 
Visokavičiaus bylos yra neteisingas, 
nes byla buvo iškelta VRM, oSausio 
13-osios byla užsitęsė dėl didžiulės 
apimties. Pats aukšto Karininko Iš 
VRM skyrimo | generalinio proku
roro postą faktas byloja, kad šią 
teisėsaugos Instanciją norima

staiga puolė dėl visko kaltinti Sąjūdį, 
sugriovus) Lietuvą, jo bendra-

paversti nereikšmingu policijos 
padaliniu. Dagys kreipėsi j LDDP, 
kad būtų pagaliau nustota politizuoti
teisėsaugos organus, nes po 2 metų 
reiksią keisti visas jų struktūras. 
Panaikinta pasienio tarnyba, savi
valdybių policija it štai dabar nori
ma net Generalinę Prokuratūrą 
pajungti VRM |takon. Dagys pareiš
kė, kad socialdemokratai negali daly
vauti tokiuose ne tik nuo visuome
nės, bet ir nuo Seimo narių atribotuo
se procesuose. Nore LDDP frakcijos 
narys Albertynas nei iš šio, nei iš to

jos narių mintims ir sakė, kad tokio 
aukšto pareigūno keitimas galimas 
tik po tokių svarbi j  bylų kaip V. Lin
gio nužudymo baigimo. Vaišnoras 
pasakė žinąs, kad dauguma Proku
ratūros darbuotojų yra prieš "...nau
jąją kandidatūrą... Ir {veikti tiek daug 
'opozicijų" bus neĮmanoma. Bogu- 

šio paprašytas išvardinti 3 poetus, J. 
Vasiliauskas prisiminė tik B, Braz- 
džionj ir A. Karosartę.. Dar kartą 
pažymėjęs, kad karjeros nesiekia, 
pretendentas kalbėjo apie kažkokias 
aukštumas, tačiau jo pilietinė pozici
ja taip Ir nesužibo. Slaptojo balsavi
mo rezultatai: 58 • už, 56 - prieš, 7 
biuleteniai negaliojantys. J. Vasiliaus
kas generaliniu prokuroru nepatvirtin
tas. Ką gi, šis bandymas pajungti 
aukštąteisėsaugos instituciją VRM Ir 
galutinai centralizuoti visų jėgos 
ministerijų ir padaliniųveiklą nepavy
ko. Sveikas protas lyg ir nugalėjo. 
Valdančiai partija stovi prie ribos, 
kurią peržengus apetitas gali tapti 
epidemija. Galima net Kultūros mi
nisteriją ligonines, darželius prijung
ti prie R. Vaitekūno vadovaujamos 
'tananų”  ministerijos...

ŠIANDIEN ŠIAULIŲ ŠV. PETRO IR 
POVILO BAŽNYČIOS KLEBONUI, 

DEKANUI MONSINJORUI KLEOPUI 
JAKAIČIUI - 70

m

GERBIAMASIS MONSINJORE
..Saulėtas Viešpatie,

Amžinas,
Šventas,

Galingas ir didlsl.. 
Mokomės melstis 
Už rytą, už vakarą,
Mokomės melstis už dieną-už duoną...

ASiO Tau. Ačiū,
Kad menkas Ir mažas 
Ir žydžiu kaip aukso žiedelis,
Ir vaikštau (vis dar)
Po Tavo stebuklų 
Palaimintą kluoną...

B. Brazdžionis

Tegul Viešpats dar Ilgai leidžia Jums 
b ūti m ūsų tarpe,
skle isti m eilę  Ir  gėrį, p asako ti ap ie

nuostabų, stebuklų  
p ilną  pasaulį, kurio kiekvienas  
d a le lė je  pu lsuo ja  Jo  
Dvasia, kad žmogus, paju tęs Dievo 
artum ą, taptų
atlaidesnis, geresnis, nuoširdesnis, 
lab ia u  tikintis Ir  
m ylintis savo A m žtnąjj Tėvą.

Tegul Motinėlė Marija savo gerumu ' 
pris ilieč ia  p rie  
Jūsų širdies, p a d ėd a m a  Jums 
sunkioje I r  ta ip  
re ikalingoje D ievo tarnystėje.

Lietuvos politin ių  kalinių ir 
tremtinių sąjungos 

Šiaulių skyrius 
"Aušros a lė jos" redakcija

POLICIJA INFORMUOJA
Pavogtas automobilis

Lapkričio 28 dieną iš ArchBektų g. 
46 namo kiemo pavogtas smėlio 
spalvos automobilis VAZ 2106 (1982 
metų laidos, valstybinis numeris BSB 
083). AKomobilio VAZ 2109 savininkui 
pasisekė labiau - iš Šatrijos g. 8a 
namo kiemo nuvarytas automobilis 
buvo rastas po valandos Palangos 
gatvėje. Vagys išardė automobilio 
užvedimo spynelę.

Antradieni iš automobilio VAZ 2106, 
stovėjusio Ckalovo g. 32-ojo namo 
kerne, pavogta 27 kilogramai mėlynos 
spalvos akrilano siūlų bei 1300 litų. 
Nuostolis - 1786 Lt. Tą pačią dieną 
sulaikyas Žanas Zajakauskas, kuris 
turėjo iš automobilio ZAZ 968 pavogtą 
radijo imtuvą.

Apiplėšimas gatvėje
Pirmadienj, apie 22 val. 30 min., 

Vytauto g. ties "Piarnu" parduotuve 
pilietj S. R- užpuolė trys nepažjstaml 
vaikinai. Jie, grasindami pistoletu, 
atėmė iš nukentėjusiojo 1300 JAV

dolerių ir 2450 litų.
Nuo chuliganų nukentėjo dar du I 

šiauliečiai. Pirmadienj apie 16 vai,
prie poilsio parko, esančio Žemaites

gatvėje, pilietj R, N. sumušė trys 
nepažįstami jaunuoliai. Lapkričio 29 
d. Tilžės g. prie senojo viaduko apie 
18 val. 30 mln. buvo sumuštas pilietis 
B. A  Nukentėjusiajam buvo nustatytas 
smegenų sutrenkimas, jis gydosi 
Šiaulių respublikinės ligoninės | 
nėurochirurginiame skyriuje. 

Sulaikyti vagišiai
Lapkričio 27 d. buvo sulaikyti | 

nepilnamečiai Vaidas Vasiliauskas, 
Tadas Stalionls ir Gediminas Stalionls, 
kurie Iš sporto plaukymo mokyklos I 
(Ežero g. 11a) persirengimo kambario 
bandė pavogti rankini laikrodi t»l I 
vyrišką striukę. Pirmadienj AB "Šiaulių I 
maistas" buvo sulaikytos Mlchailina Į 
Karinauskienė ir Vilija Eldinytė Į 
bandžiusios pagrobti produkcijos j 
atitinkamai už 55 ir 37 litus.

ATITAISYMAS
"Aušros alėjos" lapkričio 22 d. paminklui paaukojo Ir jo Istoriją |

numeiyjs, straipsnyje "Kad pasaulis 
matytų Lietuvą kaip laisvę mylinčią 
Sali", <MI autorės kaltės Įsibrovė 
apmaudi klaida. Akmenj partZanų

papasakojo Genutė Vnldžiulyt®' 
politinio kalinto a. a. Vaidžiullo duktė. 
Labai atsiprašoma.

AU SRO S ALĖJA

I
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NUSIKALTIMAI

Įtariamasis 
sulaikytas

AKMENĖ. Keidų kaime 
gyvenančio Pranciškaus Sarapino 
sode lapkričio 22 d. rastas užkastas 
Ninos Sorokos, gim. 1938 m., 
lavonas su smurto žymėmis. 
Nusikaltimu jtariamas sodybos 
šeimininkas sulaikytas. Aiškėja 
versija: tarp išgėrusiųjų P. Sarapino 
ir N. Sorokos kilęs konfliktas.

Vagišiai intensyviai plėšia 
aliuminio foliją, kuria apvynioti 
vamzdžiai “ Akmenės cemento’’ 
gamykloje.

Rajone 
klaidžioja 

rektifikuotas 
spiritas

RADVILIŠKIS. Neseniai, gerdama 
degtinę, Augmėnuose mirė moteris. 
Kiek rektifikuotas spiritas pavojingas 
žmogaus sveikatai, pasakys 
ekspertai. Neseniai Vainiūniuose 
buvo išaiškintas dar vienas prekybos 
tokiu alkoholiu taškas. Jūratės 
Visockienės namuose jo buvo rasta

SIAURĖS LIETUVOJE
74 litrai.

Rastas dingęs 
žmogus

ŠIAULIŲ RAJ. 1992 m. gegužės 
mėnesj buvo pranešta, jog dingo R. 
Bardauskas. Tais pačiais metais 
vasarą miške, netoli senojo kelio j 
Kelmę, buvo rastas šakomis 
apkrautas šio žmogaus lavonas, kurj 
bandyta sudeginti. Šiaulių rajono 
policijos komisariato darbuotojai 
žmogžudyste jtaria Petrą Šimkevičių. 
Jis dar vadinamas ‘ Barzda". P. 
šimkevičiui 36 metai, registruotas 
Šiauliuose. Pastaruoju metu gyveno 
Rėkyvoje, sodo namelyje. Šis žmogus 
gali būti ginkluotas, važinėti tamsios 
sidabro spalvos automobiliu "Audi- 
100" .

norinčiųjų be didelių rūpesčių 
realizuoti produkciją. Ūkininkas V. 
N. jai pardavė dviejų kiaulių ir jaučio 
skerdieną. O pinigų negalėjo atsiimti. 
Teismas priteisė atlyginti nuostolius, 
o kad būtų tikriau, teismo antstolis 
“ aprašė" ūkininkės traktorių. Dabar 
jau ant kulnų lipa Žemės ūkio Pakruojo 
skyriaus bankas. Pagal vieną 
paskolos sutartį šiam bankui ūkininkė 
įkeitė buvusį Lygumų buitinio 
gyventojų aptarnavimo paviljono 
pastatą, kurį prieš keletą metų, vos 
prasidėjus privatizacijai, nusipirko. 
Šis pastatas antstolių irgi "aprašytas” . 
Ūkininkės sodyba kaime tokio likimo 
dar nesusilaukė, nes paskolą, dėl 
kurios namas su ūkiniais pastatais 
įkeistas Žemės ūkio bankui, A. 
Merkušova stengiasi grąžinti

ŽEMĖS ŪKIS KULTŪRA

Simonavičiūtės svajonė - Biržuvėnų 
dvare įrengti muziejų, kuris atspindėtų 
biržuvėniškių kultūrą, Žmonių 
papročius, parodytų jų gyvenimą, 
darbą. Dabar gausybė eksponatų 
išdėliota erdviame ir labai šaltame 
Biržuvėnų dvaro kambaryje. Ji pati 
viena su karučiais iš visų kaimo 
pakraščių surinko ir suvedė namų 
apyvokos daiktus, rūbus, apavą, 
darbo įrankius, paveikslus. Surūšiavo, 
sudėliojo ir prie kiekvieno daikto 
kortelėje užrašė pavarnę, vietą, iš 
kurios eksponatas paimtas. Dėl 
nestandartinio mąstymo dažnokai 
Aldonai tekdavo išgirsti priekaištų, o 
muziejaus kūrimo idėja ne vienam 
kėlė šoką. Ji tiki, kad Biržuvėnuose 
bus muziejus, nes Luokės viršaitė 
Genovaitė Linkuvienė jkvėpė jėgų, 
paskirdama kuklią sumą patalpoms 
tvarkyti.

gimusieji vaikinai: Kelmės 2-oji vid. 
m-la-Kelmės 3-oji - 49:35, Kelmės 
2-oji-Kelmės 1-oji - 72:51, Kelmės
1 -oji - Tytuvėnai - 52:21, Kelmės 3- 
oji - Tytuvėnai - 66:34.

Antrajj turą žaidė jaunučiai: 
Kelmės 1-oji-Tytuvėnai - 38:29, 
Kelmės 3-oji - Kelmės 1-oji- 29:23, 
Kelmės 2-oji - Kelmės 3-oji - 39:25, 
Kelmės 2-oji - Tytuvėnai - 48:25. Po 
ketverių rungtynių pirmauja Kelmės
2 vidurinės mokyklos komanda.

KITI {VYKIAI

‘Aprašytas’ 
ūkis

PAKRUOJIS. Ūkininkė iš Sakalų 
kaimo Asta Merkušova pasiskelbė 
sukūrusi savos produkcijos 
realizavimo kooperatyvą. Atsirado

Man kiekvienas 
daiktas - 
stebuklas

SPORTAS

TELŠIAI.
bibliotekininkės

Didžiausia
Aldonos

Moksleivių 
startai

KELMĖ. Tęsiasi rajono moksleivių 
krepšinio pirmenybės. Pirmuosius 
susitikimus žaidė 1979-1980 metais

“Manner 
Forum’’ labdara

TELŠIAI. Katalikiškoji vyrų 
vairuotojų labdaros organizacija 
“ Manner Forum”  įkurta prieš 
penkerius metus. Iš pradžių ši 
organizacija labdarą rinko ir siuntė 
j Lenkiją. Bet greitai pajuto, kad ji 
ten nereikalinga Tada atrado Lietuvą, 
kur ir veža labdarą Mukrano keltu. 
Tik gaila, kad susiduria su 
lietuviškuoju nerangumu. 
Priešpaskutinės labdaros net tris 
savaites niekas neatvyko pasiimti.

Paruošė 
Vida SIMONAITIENĖ

APTARNAVIMAS - GREITAS IR MALONUS
Bronius KARALIUS

Firminę duonos parduotuvę gerai 
žino ne tik Kuršėnų miesto, bet ir 
rajono gyventojai bei skaitlingas būrys 
pravažiuojančiųjų tautiečių. Parduo
tuvė jsikūrusi pačioje duonos 
kepykloje, netoli tilto per Ventą.

“ Maisto prekės, gaivinantys 
gėrimai, alus, cigaretės", - toks

reklamos stendas kviečia pirkėjus. 
Tačiau prekių asortimentas ir 
pasirinkimas daug kartų pranoKsta 
kuklią reklamą. Kaip bebūtų keista, 
retas skaitytojas patikės, kad šioje 
parduotuvėje, vienintelėje Kuršė
nuose, alkoholiniais gėrimais nepre
kiaujama. Kitur, žiūrėk, ant lentynos 
kėpso apmusiję du stiklainiai su

daržovėmis, o tarp jų - litrinis degtinės 
butelis. Toks vaizdas labai dažnas.

Tą dieną dirbusios pardnvėios 
Regina Streckienė Ir Edita Ano-ioiyiė 
vos spėjo suktis, aptarnaoaamos 
gausius klientus. Jos dirbo maloniai 
ir greitai.

KOL NE VĖLU, ARBA PAMĄSTYMAI 
BAIGIANTIS ŠEIMOS METAMS

Pranas MASIULIS
1994-ieji - tarptautiniai šeimos 

metai - eina J pabaigą. Ar per tuos 
metus kas nors pasikeitė j gera mūsų 
šeimose? Deja deja!.. Kaip ir 
ankstesniais metais, daugelyje šeimų 
vyksta nuolatiniai nesusipratimai, 
kivirčai, neretai peraugantys j 
muštynes, skyrybas, o kartais dar 
blogiau - j nužudymus ir savižudybes. 
Vos prakutę vaikai taip pat nesidrovi 
pasakyti šiurkščių žodžių savo 
gimdytojams, seneliams ir šiaip 
vyresniojo amžiaus žmonėms arba 
pakelti prieš iuos ranką.

Kita blogybė: jaunos šeimos, nuo 
kurių tiesiogiai priklauso mūsų tautos 
išlikimas ir ateitis, nebenori auginti 
vaikų. Negimusiems atima gyvybę 
arba, jei to nepadaro, jų atsi
žada. Dėl to šiais metais paste
bimai sumažėjo naujagimių 
skaičius ir kur kas daugiau 
vaikų, turinčių gyvus tėvus, 
atsidūrė kūdikių namuose.
Kaip neseniai rasė “ Lietuvos 
aidas", vien j Šiaulių kūdikių 
namus atiduoti 67 pames
tinukai. O kiek tokių mažų 
nelaimėlių visoje Lietuvoje?

Skaudu, bet turime pripa
žinti, kad nemažos mūsų visuo
menės dalies tarpusavio santy
kiuose ir požiūryje j gyvenimo 
prasmę neliko nieko švento, - 
prarastas paprasčiausias pa 
reigos supratimas, savitvardos 
ir pagarbos artimui jausmas.

Daug nemąstydami, dėl ko 
mūsų visuomenes branduolys 
* šeimos taip sunkiai serga 
(kitaip kaip liga negatyvių 
reiškinių šeimose nepava
dinsime!), svarbiausiomis kalti
ninkėmis laikome sudėtingas 
laikmečio aplinkybes. Iš tikrųjų 
šiandien daug kas sunkiai verčiasi. 
Nedarbas ir jo padarinys - blogos 
materialinės sąlygos neigiamai veikia 
gHones, daro juos irzlius, lengvai 
^mušamus iš įprastinių vėžių ir 
o'jančius neaiškios rytdienos. Kodėl 
ne visos šeimos pergyvena krizę, 
norstaip pat sunkiai gyvena? Kodėl

vargingaisiais karo ir pokario metais 
šeimose nebuvo bent jau tokio 
masiško pakrikimo? Atsakymas 
vienas - daugelis dabartinių šeimų 
susikūrė ir gyvena jau nebe ant 
tradiciškai susiklosčiusių Ir iš kartos 
j karta perduodamų tvirtų pamatų.

Dabartinių šeimų tėvų daugumą 
sudaro tie, kurie prieš 15-35 metus 
buvo vaikai. Kaip žinome, tai 
laikotarpis, kada žmonių sąmonėse 
tiesiogiai ir netiesiogiai vyko dvasinių 
vertybių perkainojimas. Kaip visiems 
vaikams būdinga, to laikotarpio vaikai, 
savo prigimtimi būdami nepaprastai 
imlūs, dažnai patys to nenujausdami, 
dėjosi j savo mažas širdeles visa, 
kas juos supo Ir vyko aplinkui. Jie

suvokė, kad tai, ką skelbia tuometinė 
spauda, radijas ir kitos masines 
informacijos priemonės, taip pat ką 
per auklėjimo valandėles kalba 
mokytojai, darbdavių verčiami, o kai 
kurie ir savo noru, neatitinka tikrovės. 
Jie buvo liudininkai, kai tėtė ir mama 
kaip niekur nieko parsinešdavo iš 
darbovietės pavogtos produkcijos.

Jie stebėjo, kaip tėvai savo senus 
tėvus nukaršti atiduodavo j senelių 
namus arba palikdavo vienišus ato
kiame kaime. Jie matė ir vertino tėvų 
bei vyresniųjų šeimos narių toli gražu 
nesektinus tarpusavio santykius... O 
buvo tokių (ir nemažai!), kurie savo 
vaikystę praleido vaikų namuose, 
visiškai nepatyrę tėviškosios globos. 
Tad nesistebėkime, iš kur dabartinėse 
šeimose įsivyravo veidmainiavimas, 
sukčiavimas, nepagarba vyresnie
siems ir kitos negerovės. Juk, kaip 
sakoma, obuolys nuo obels netoli 
tenukrenta...

Niekaip iš atminties neišdyla prieš 
kurj laiką atsitiktinai i rankas 
patekusiame sename laikraštyje 
perskaitytažinutė iš teismo salės. Po 

nuosprendžio prieš nuteistąjį 
puola ant kelių senutė motina, 
bando apkabinti jo kojas, gailiai 
aimanuodama: “ Dovanok,
sūneli, nemokėjau tavęs 
auginti..." Šiandien tikriausiai 
ne vieną o šimtai mcrtinų turėtų 
prašyti savo vaikų atleidimo 
dėl to, kad šie nuėjo klystkeliais. 
Nežinia, ką turi jausti, kaip 
atgailauti ypač tos motinos, 
kurios atsisakė vos gimusių 
savo vaikų ir juos paliko likimo 
valiai. Ne paslaptis, kad iš 
pamestinukų dažnai užauga 
nusikaltėliai. Kaip skaudus 
pavyzdys - neseniai nuteistas 
mirti šešių šeimų žudikas, 
teisme prisipažinęs, jo g  
užaugo tarp svetimų, visiškai 
nepažindamas savo 
gimdytojų.

Lenk medį, kol jaunas, 
byloja žmonių išmintis. Taigi - 
vaikus auklėti šeimoje reikia 
nuolat ir nuo pat mažumės 
Paauglius, kai juos atitinkamai 

bus paveikusi negatyvi aplinka, jau 
sunku bepataisyti. įsidėmėtini poeto 
V. Rudoko žodžiai:

Žiūrėkime j žaidžiančius vaikus: 
Kas traiško sraigę, persmeigia 

drugelj, -
Iš tokio dar negreit išeis žmogus. 
Galvažudys išeiti gali!

"J m NEŽINO
MYBĖS 

LABIRINTAI
LNINKO M OU  

M EM ORANDUM AS
1977 metų spalio 31 Laisvosios 

informacijos įstatymo dėką tyrinėtojas 
Čarlzas Haferis sugebėjo iš gynybos 
- žvalgybos agentūros (DJA) gauti 
dalį apklausos dokumentų - vadina
mąjį trijų puslapių memorandumą. 
Susipažinus su memorandumo turi
niu, paaiškėjo, kaip susiklostė įvykiai.

1976 metų rugsėjo 19 dieną, maž
daug 0.30 val., priešlėktuvinės gyny
bos centras (ADOS) Mechrabade 
(civilinis ir karinis aerodromas arti 
Teherano) gavo pranešimą telefonu 
iš Irano karališkųjų oro pajėgų 11 
komandų posto. Buvo pranešama, 
jog, nepriklausomai vienas nuo kito, 
keturi piliečiai, gyvenantys Teherano 
miesto Šemirano sektoriuje, danguje 
pastebėjo nepaprastus objektus.

Pagal vienos moters pasakojimą, 
jie buvo "paukščių tipo". Kita pranešė, 
jog tai buvo "tarsi kažkokie malūns
parniai su šviesomis viršuje, kurie 
artėjo į mane ir dėl to man pasidarė 
baisu". Iš tikrųjų tuo metu malūns
parnių ore nebuvo. Brigados genero
las Džouzefi, telefonu priėmęs prane
šimą, pasitarė su Mechrabado kontro
lės postu ir po to, kai suprato, jog gy
nybos radaro ekrane nebuvo paste
bėtas joks objektas, nutarė stebėti 
pats. Greitosiomis apžvelgęs dangų, 
jis pastebėjo objektą panašų į žvaigž
dę. Nedelsdamas naikintuvo-gaudy- 
tojo "F-4", esančio Šachraki aerodro
me (apie 130 mylių j pietryčius nuo 
Teherano), pilotui įsakė pakilti ir ištirti, 
kas tai.

Naikintuvas-gaudytojas "F-4" 
pakilo ir pasuko į tašką, esantį už 75 
Kilometrų j šiaurę nuo Teherano. Ob
jektas žibėjo ir buvo gerai matomas. 
Atstumas tarp jo ir "F-4" buvo 130 ki
lometrų, bet kai jis sutrumpėjo Iki 45 
kilometrų, lėktuve sutriko ne tik išorės 
(aukšto dažnumo), bet ir vidaus ryšys. 
Nebegaudamas radijo signalų iš 
Šachroki Ir negalėdamas pats užmeg
zti ryšio, pilotas pasuko atgal ir ėmė 
nuo objekto tolti Kai tik jis taip padarė, 
aparatūra ėmė vėl normaliai

funkcionuoti.
1.40 val. j orą pakilo dar vienas"F- 

4". Lėktuvo radaras, užfiksavo talkinj, 
esantį maždaug už 50 kilometrų. 
Artėjimo prie objekto greitis siekė 
150 mylių per valandą. Kai atstumas 
iki objekto sutrumpėjo maždaug iki 
45 kilometrų, pastarasis stalgiai padi
dino greitį, išlaikydamas tą pačią dis
tanciją tarp savęs ir lėktuvo. Objekto 
dydis (pagal lėktuvo radaro paro
dymus) atitiko lainerio "Boing-707" 
išmatavimus. Iš akies objekto dydj 
buvo sunku nustatyti dėl jo stipraus 
švytėjimo, kuris buvo panašus j 
impulsinius žybsnius su besikei
čiančia spalva - nuo žydrai žalios iki 
raudonai oranžinės. Taip tęsėsi šis 
bevaisis persekiojimas į pietus nuo 
Teherano, kai staiga nuo objakto 
atsiskyrė kitas šviečiantis objektas 
(maždaug ketvirčio mėnulio disko 
dydžio) ir milžinišku greičiu pasileido 
persekiojusiojo lėktuvo link. Pilotas 
pabandė paleisti raketą AJM-9, 
vedamą infraraudonaisiais spinduliais, 
tačiau tuo pačiu momentu sutriko 
elektroninis raketos valdymo įrenginys 
ir nutrūko išorės bei vidaus ryšys. 
Tada pilotas nusprendė pasukti atgal, 
bandydamas pasprukti nuo perse
kiotojo. Kol jis darė posūkį, objektas 
sustojo maždaug už 5-7 kilometrų 
nuo lėktuvo, pasilikdamas lėktuvo 
posūkio kilpos viduje, o po to grįžo 
prie pagrindinio objekto ir susiliejo 
su juo.

Tuojau po susiliejimo viršum 
viršutinės pagrindinio objekto dalies 
iškilo ir greitai ėmė leistis naujas objek
tas. O tuo metu lėktuvo ekipažas pa
stebėjo, jog visa elektroninė aparatūrą 
esanti lėktuve, vėl veikia normaliai. 
Dabar pilotas visą dėmesį sutelkė j 
objektą, kuris artėjo prie žemės. Buvo 
laukiama didelio sprogimo, tačiau 
objektas atsargiai nusileido, 2-3 
kilometrus skleisdamas labai stiprią 
šviesą.

Nukelta (4  p.

AUŠROS ALĖJA



Atkelta Iš 3 p.
Lėktuvo ekipažas nutarė netgi 

nusileisti iš 8500 metrų aukščio iki 
5000 vien dėl to, kad galėtų geriau 
stebėti nusileidus] objektą.

Tenka pripažinti, jog, grjžus j bazę, 
lakūnams sunkiai sekėsi susigrąžinti 
regėjimą - taip stipriai jie buvo apakinti 
objekto stebėjimo metu!

Leisdamiesi j savo aerodromą, 
lakūnai pastebėjo už 18 kilometrų 
dar vieną cilindro formos objektą, 
savo dydžiu prilygstant] stambiam 
laineriui. Objektas stipriai švytėjo 
abiem galais. Dar vienas šviesos 
šaltinis buvo jo centre.

Rytą "F-4" ekipažas malūnsparniu 
nuvyko j tą vietą, kur buvo nusileidęs 
antrasis objektas, atsiskyręs nuo

PULKININKO MOU 
MEMORANDUMAS

pagrindinio. Perdžiūvusioje žemėje 
nepavyko aptikti kokių nors labiau 
apčiuopiamų žymių, tačiau, 
malūnsparniui skrendant virš šios 
vietos, buvo pagautas gana aiškus 
nutrūkstantis radijo signalas.

Vietos gyventojai pranešė, jog 
girdėjo stiprų ūžesį ir matė ryškią 
tarsi stiprios lempos šviesą.

Toliau Mou memorandume buvo 
sakoma, jog objekto nusileidimo 
vietoje iš "F-4" buvo atlikta radiacinė 
vietovės kontrolė. Memorandumo 
pabaigoje buvo frazė: "Kitos

pastabos, kurios buvo išsiųstos, dar 
negautos".

Dideliam apgailestavimui, "Kitos 
pastabos" pasimetė oficialiuose 
kanaluose. Egzistuoja užuominos 
apie dosjė dėl šio incidento, kuris 
saugomas Irano archyvuose ir yra 
ne mažiau kaip 4 centimetrų storio. 
Labai galimas dalykas, jog toks dosjė 
tikrai yra, tačiau labai jslaptintas.

parengė
Bronius KASPERAVIČIUS

KAS? KUR? KADA?

Dailės galerija (Vilniaus g. 245). 
G. Rudokas. Piešiniai. Grafika. Iš 
"Aušros" muziejaus fondų. M. 
Birgelienė. Grafika.

Dirba kasdien nuo 11 iki 18 val., 
išskyrus pirmadienj ir antndienj.

“Aušros” muziejaus I rūmai 
(Aušros ai. 47). Paroda skirta 
Lietuvos kariuomenės dienai

(Aštuntasis pėstininkų Kauno 
kunigaikščio Vaidoto pulkas 
Šiauliuose).

I rūmai dirba kasdien nuo 11 iki 
17.30 val., išskyrus pirmadienj ir 
antradienį.

Fotografijos muziejus (Vilniaus 
g. 140) Toshaki Ozava (Japonija). 
Kompiuterinė fotografija. R. 
Parafinavičius. Fotografija. A 
Šležas. Fotografija.

Dirba kasdien nuo 12 iki 18.30

val., išskyrus pirmadienj ir 
antradienj.

Dviračių skyrius (Vilniaus g. 
139). Nuolatinė dviračių ekspozicija. 
Tarptautinė karikatūrų paroda.

“Laiptų galerija (Žemaitės g 
83). R Navakauskas. Tapyba.

Dirba kasdien nuo 12 iki 18 val., 
iš s k y ru s  s e k m a d ie n i ir p irm a d ie n i

KAS? KUR? KADA?

- Pasakyk, vaikuti, ką pasakė tėvas 
nukritęs nuo laiptų?

- Negražius žodžius praleisti?
- Žinoma, vaikeli.
- Nieko.

Pradedančioji dainininkė klausia 
savo vyro:

- Kodėl tu 
visada išeini j 
balkoną kai aš 
imu dainuoti?

Kad
žmonės  ______
nepagalvotų, 
jog aš tave mušu!

- Na, matai! Ir gavai nuo senelės 
lupti! Ar labai skauda?

- Visai neskauda. Senelės ranka 
silpna.

- Tai ko taip šaukei?
- Nenorėjau senelės įžeisti,

- Mieloji, aš tau noriu suteikti nedideli 
malonumą. Taip sakant, pramogėlę 
Sutvarkyk kambarius, paruošk vaka
rienę, išlygink mano kostiumą, balti

nius, nubliz
gink batus. Ei
sime į teatrą.NUSISYPSOK,

ŽMOGAU Mokytojas 
k l a u s i a  
Mindaugo 

• Ką duoda
mums avys?

Mindaugas tyli
- Mindaugai, tada pasakyk man, 

iš ko padarytas tavo švarkas.
- Iš tėčio švarko, 

parinko Pranutė ŽUKAITYTĖ

TAIKINYS
Ketvirtadienis, 
gruodžio 1 d.
LTV
21.05 val.
Videospektaklis “ Kvartetas1 

Rež. A. Ilginis. Tai S. Mrožeko pjeses 
ekranizacija. "Kvartetas’ ’ 
groteskas apie visų laikų diktatorius. 
Vaidina A. Ilginis, A. Eiriikytė, V. 
Grigolis, R. Vilkaitis. 1989 m.

22.40 val.
"Grįžulo- Ratai" - publicistinė 

kultūros programa. Ką laidos 
autorės - D. Jokubeniene ir N. 
Jačėnienė • ketina rodyti laidoje? 

"Galaunių namą" Kaune 
interviu su J. Nekrošiumi - 

naujuoju kultūros ministru;
kaip laikosi Romuva ir kaip sekasi 

Lietuvoje UNESCO...
Penktadienis, 
gruodžio 2 d.
TELE3
21.30 val.
“Linksmosios dvasios"
Šio linksmo filmo herojus - 

pagyvenęs anglų aristokratas 
Peteris Pianketas. Jis nutaria šiek 
tiek užsidirbti ir savo seną pilj 
paverčia masalu turistams. Tačiau 
kokia gi anglų pilis be vaiduoklių? 
Senojo aristokrato pagalbininkai 
pasistengia, ir apkerpėjusiuose 
mūruose prisiveisia įvairiausių 
"dvasių". J pilj atvyksta amerikiečiai, 
ir prasideda linksmi nakties 
nuotykiai... Režisierius N. Jordanas, 
vaidina P. OToole, D. Hannah, S. 
Gutenbergas, B. D'Angelo, L. 
Neesonas, P. Gallagheris. 

Sekmadienis, 
gruodžio 4 d.
LTV
21.30 val.
‘'1984-leJi”
Garsiosios George Onvello antiu

topijos ekranizacija. Pasaulis pada
lytas j tris gigantiškas valstybes - 
monstrus, tarpusavyje be paliovos 
kariaujančius. Bet kokia logika ir 
sveikas protas praradę savo reikš
mę. Tiesa yra tik tai, ką teigia partija, 
kontroliuojanti viską: tiek žmonių 
gyvenimą, veiksmus, tiek mintis. 
Paprastas milžiniškos ministerijos 
tarnautojas VVinstonas pradeda 
abejoti esama santvarka. Jis randa 
bendramintę Julią. Jie pamilsta 
vienas kitą, tačiau yra iš anksto 
pasmerkti... Režisierius M 
Radfordas. Vaidina J. Hurtas, S. 
Hamitton. R. Burtonas (beje, tai 
paskutinis šio aktoriaus vaidmuo)

TELEVIZIJOS

PROGRAMA
Ketvirtadienis, gruodžio  1 d. 
LIETUVO S TV
7.45 Labas rytas. 8.25 TV anonsas 

8 .30 Vokieč ių  k. pam oka. 18.00 Ž in ios. 
18.10 P rogram a vaikam s. 18.50 Ž in ios. 
19.00 TV anonsas. 19 05 Vyriausybe 
nutarė... 19.20 Katalikų TV stud ija .19  50 
S ve ika ta . 20 .30  P ano ram a. 21 .05  
V ideospektak lis  "K varte tas". 22.35 TV 
anonsas. 22.40 Grįžulo ratai. 23.35 Vakaro 
žinios. 23 .50  F. "R ung tynės". 

LitPoiiinter TV
7.00 Ryto ratas 9 00 TV parduotuvė .

14.52 N aujienos. 15.00 M u ltitro lija  15 30 
Baliuje pas pelenę. 15.52 Naujienos. 16 00 
A k is  j akj. 16.20 F. "E len  ir va ik ina i".
16.52 Pasaulis š iandien. 17.00 . Iki 16- 
os ir vyresniem s. 17.30 R usijos baisai. 
17.40 D okum entai ir lik im a i 17.52 
N aujienos. 18.00 P iko  va landa. 18.25 F. 
"L a u k in e  rožė". 19.00 TV parduotuve .
19.05 M uzik ine  la ida  "V iska s !” 19.25 
An im acin is  f. 20.00 N aujienos. 2 0 4 0  
Maskva. Kremlius. 21.05 Loto "M ilijonas". 
21.35 Futbo las. Italijos "M ila n a s " - 
A rgentinos "Veles S arsfild ". 23 30 
š a c h m a tų  o l im p ia d o je .  2 3 .3 5  
Dokumentinio kino festivalis. 0.05 Spaudos 
ekspresas.

TELE-3
7.30 Ž in ios. 8.00 A n im ac in is  film as.

8.30 TV seria las "Santa Barbara” . 9.30 
V iskas ju o ku i, 12 d. 10.00 E uropa šou.
10.30 Vaidybinis filmas ‘Tam sos angelas".
12.05 A ng lų  k. pam okėlė.

12.10 V a idyb in is  film as  "S en i jaun i
žm ones". 13.30 M uzika. 15 00 Kelion ių  
žurnalas. 16.00 Kelionė su  Šekspyru . 7 
d . 17.00 V a idyb in is  film as  "Ž a idž iam e  
"zom bius". 18.30 Animacinis filmas. 18.55 
Ang lų  k. pam okėlė. 19 00 Ž in io s  (VESTI). 
19 20 Anonsai, m uzika. 19.30 TV seria las 
"Santa Barbara". 20.30 Anim acinis film«s.
21.00 Žinios. 21.15 Anonsai, m ie ika . 21.30 
Va idyb in is  film as "S am dom o žu d iko  
d ienoraštis". 23 .00Ž in ios. 23 .15  M uzika, 
00.15 Pabaiga.

Penkiadienis, gruodžio  2 d. 
LIETU V O S TV
7 45 Labas rytas. 8.25 TV anonsas.

8 30 še im os album as. 8.55 F, "S a lono  
ža id im as". 18 .00Ž in ios. 18 10 Program a 
vaikam s. 18.50Ž in ios. 19.00 TV anonsas.
19.05 VRS-666. 19.30 R eportaža i iš 
regiono, 19 50 Stilius. 20.30 Panoram a,
21.05 F. "S a lono  ža id im as". 22.05 TV 
anonsas. 22.10 Laisves alėja. 22.30 TV 
ža id im as "Sėkm es ke lia i". 23.30 Vakaro 
žinios. 23 45 F. "K las ta ” .

LitPoiiinter TV
7.00 Ryto ratas. 9 .00 TV parduotuvė .

9 05F. "L a u k in e ro že ". 14.52 N aujienos.
15.00 F. "N e p a lik " 2  s. 16.10 Tenisas. 
Rusija-Švedija. 17.02 Pasaulis š iandien. 
17.10Žm ogus ir įstatym as. 17.50 Kasyra  
kas. 17.52 Naujienos. 18.00 TV parduotuvė.
18.05 TV anonsai. 18.10 K ib ir to lo  v ib ir.
18.30 LKL čem pionatas. K la ipėdos 
"N e p tū n a s" - V iln iaus "S ta tyb a ". 20 00 
Naujienos. 20 35 F. "Ja u n o s io s  m otina". 
22 05 02 kronika. 22.52 M uzik ine  la ida  
V iska s !”  22.45 F. "V aikas nakty je ".

TELE-3
7.30 Ž in ios. 8 00 A n im ac in is  film as.

8.30 Meninis filmas "Santa Barbara". 9.30 
Gine6o Šou. 10.00 Muzika. 10.30 Vaidybinis 
film as "S am dom o žu d iko  d ie n o ra š t«

12.00 A nglų ka lbos pam okėle. 12.05 
Vaidybinis filmas "Žaidžiam e "zom bius".
13.30 M uzika. 15.00 Kelionių žurna las
16.30 M uzika. 16.45 Vokieč ių  ka lbos 
pamokėlė. 17.00 Vaidybinis film as "N ieK O  
švento". 18.30 A nim acin is film as. 18.55 
A nglų ka lbos pam okėlė. 19.00 Ž in ios  
(VESTI). 19.20 Anonsai, m uzika. 19.30 
TV seria las "Santa Barbara". 20.40 
A n im acin is  film as 21.00 Ž in ios. 21.15 
Anonsai, m uzika. 21,3 0V a idyb in is film as  
"Linksmosios dvasios". 23.06 Žinios. 23.20 
M uzika. 24.00 Pabaiga.

Šeštadienis, gruodžio 3  d. 
LIETUVOS TV
9.00  P rogram a. 9 .05 P ro g ra m a  

vaikam s. 10.00 Šarka. 10.30 Santarve. 
11.20 Mūsų kalba. 11.50 TV anonsas.
11.55 Sveika, Prancūzija 12.25 F. "Degrasi 
devynm etė". 12 55 L ie tuvos rank im u i - 
40 metų. 13.25 Pasaulio sportas. 13.55 
Koncertas. 14.20 TV spektaklis "Neby lys ".
15.30 B. D variono  uvertiūra s im fon in im  
orkestru i "P rie  g in taro kran to". 1 5 .4 5 TV 
filmas 'T u  kas esi?” 16.05 Vakaras Kauno 
muzikin iam e teatre. 16.35 Jūra. Trispalvė 
v irš  A tlanto. 17 00 R espub lik ine  ka im o 
kapelų švente "G rok, Jurge li-94 ". 18.00 
TV anonsas. 18.05 Žinios. 18.15 K ino 
klubas. 18.40 L ie tuvos krepšinis. "S avy "
- "T aupom asis  bankas". 20 .10  VRS 
kamera-94, 20.30 Panorama. 21 .05  F. 
"Bloga pabaiga" 22.05 TV anonsas. 22.10 
Po savo stogu. 22.55 Dainuoja E. Masyte. 
23.25 Vakaro žinios. 23.40 Roko legendos.

LitPoiiinter TV
9.00 "Ftyo ratas". 11.00 LietLoto. 11.05 

Anonsai. 11.10 Skonis. 11.25 F. "D id ys is  
ram in to jas". 13.20 D. K ry lovo  pastabos. 
13.52 N au jienos. 14.00 "D em okra tijos  
s u v o k im a s '. 14 55 G yvūnijos pasaulyje.
15.35 Anonsai. 15.40 F. "Lauk inė  rože".
16.55 V ienam gale kablys. 17.15 TV 
parduotuvė . 17 20 Salonas dv iem . 17.40 
Keturi ratai. 18.00 K ib ir te le  v io ir. 18.25 
A nonsai. 18 30 LK Lčem pionatas. Š ilutės 
"Š ilu te "  - P lungės “ O lim pas". 20.00 
N au jienos plius. 20.40 F. "H onkongas  
G e ltono ji ga tvė ". 21.30 Karaoke ir Kiti 
21.45 Knukodrom as. 22.30 F. "Žem es 
ange las"

TELE-3
9.00 A n im acin ia i film ai 10.30 

Vaidybinis film as "L inksm osios dvasios". 
12.00 TV seria las "G ražuo le ". 13.00 
Muzika. 14.00 Ke lion ių  žurnalas. 16.00 
VIVA Charts. 17.00 M uzika. 17.30 Viskas 
juokui, 13 d. 18.00 TV serialas "Okavango".
19 00 Ž in ios (VESTI). 19 20 Anonsai, 
muzika. 19 30 TV serialas "M aištin inkas".
20  30 A n im acin is  film as. 21.00 Žinios. 
21.15A nonsa i, m uzika. 21.30 V a idyb in is  
film as "P ražū tinga  iliu z ija ” . 23.00 Žinios. 
23 .1 5  V a id yb in is  fi lm a s  "L a u k in e  
o rch idė ja ". 00.45 Pabaiga.

Sekm adienis, gruodžio  4 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Liudykime Kristų.

9.35 F. "Iš Veimaro j Romą". 10.05 Svetimo 
skausm o nebūna. 11.05 Lie tuvia i svetur.
11.30 F. vaikams 'Tvistų šeimynėle". 11.55 
TV anonsas. 12.00 K repšin io  pasaulyje. 
12 45 Aukštas 18/17. 13 30 Azim utai. 
Graikiją. 14.00 Sveikinimai. 15.00 Miražas.
15.30 Šalia m ūsų. Ju rg ių  kaimas. 15.50 
F. "N eono -artelis". 16.40 Tarptautin is

kultūros žurnalas "A lice". 17.30 NAbCAR 
ir kitos autolenktynės. 18.05 Jaun im o 
banga. 18.45 TV anonsas. 18.50 Ž in ios. 
18.55 Gyvybės žalias medis. 19.25 Teatras. 
20.35 Panorama. 21.10 Pirmasi kanalas.
21.30 F. "1984-ie ji". 23.20 Jaun im o 
estrada-94.

LitPoiiinter TV
7.15 O lim p in is  rytas 7.50 Sportlo to .

8.00 Maratonas-15 .8 .X  Iš ryto, ankstėliau,
9 .00 Poligonas. 9.30 Kol visi nam uose.
10.00 Rytine žvaigždė. 10.50 Su ženk lu  
"P i” . 11.35 X tarptautinis liaudies kūrybos 
TV programų festivalis "Vaivorykšte". 11.55 
Animacinis f. 12.15 Ekonomika ir reformos.
12.45 "Špargalka". 13.00 Dok f. "K usto  
kom andos povanden inė  odisė ja ", 13.52 
Naujienos. 14 00 Dok serialas "Pergalės 
strategija". 14.55 Keliautojų klubas. 15.45 
Tenisas. Rusija-Švedija. 16 30 Langas j 
Europą. 17 00 TV parduotuve. 17.05 
Anonsai 17 10 Karaoke ir kiti. 17.25 
An im acin ia i! 18 20 Mažieji Rusijos miestui. 
Kaluga. 19 00 F. "G eras draugas - tai 
turtas". 20.55 Anonsai. 21.00 Horoskopas 
savaitei. 21.05 Tangom anija. 21.30 TV 
žaidim as "Taip. Ne" 22.20 Sekmadienis.

TELE-3
9.00 Anim acin ia i filmai. 10.10 Senojo 

kap itono  kajutėje 10.30 Langas j gam tą.
10.45 VaidyDinis filmas "N ieko  švento".
12.00 TV serialas "G ražuo le". 13.00 
M uzika 13 .X  POPTV. 14.00 Dokumentinis 
film as. 14 X  jdom üs žmones. 15.00 
Ke lion ių  žurnalas. 17 00 D eutsche W elle. 
18 00 TV serialas "W estgate II", 19.00 
Ž in ios (Vesti). 19.20 Anonsai, m uzika.
19.30 Gineso Šou. 20 00 Žvelkime atidžiau.
20.30 Anim acin is film as. 21.00 Europa 
šou. 21.30 Vaidybin is film as "L iu d in in ko  
ak im is ". 23 00 Pabaiga.

BALTIJOS TV
Penkiadienis, gruodžio 2 d.
7.30Sovijaus horoskopas. 7.35 F. 'Ta ip  

sukasi pasaulis". 8 .30F. "N akties r ib a ” .
9 .0 0  C N N  v a ia n d a . 1 0 .0 0 -1 0 .2 0  
Prospektas. 17.45 Baltijos naujienos. 17.50 
Tarp tau tine i AIDS dienai. 18.20 LKL 
apžvalga. 18.30 Lietuvos krepšin is. 
Klaipėdos "Neptūnas" - Vilniaus ‘Statyba".
20.00 Pasaulio naujienos. 20.15 B a ltijos 
naujienos. 20.20 F Ta ip  sukasi pasaulis".

21 15 F. Nakties riba", i.' ^5 B.i't.jos 
naujienos. 21.50 "La im inga  rankn1 
P e rtra u ko je -"L a iška i la iške lia i "2 2  50- 
0 .15  F. "P ersona".

Sekm adienis, gruodžio  4 d.
9.00 Program a. 9 .05 F. "Ta ip  sukau 

p a s a u lis " .  10.00 Ž in g s n ia i. 10.30 
S us itik im a i 11.00 Kelionė j gam tą. 11.30 
"R u tin a ". 12.15 Dešim t geriausių. 13 00 
Va ikų  savaitga lis. 14,30 Žem ės pulsus 
1 S.OOTft'roraotinei in va lid ų  oienei. 16 20 
F. "D id ie ji m edžia i". 17.50 VideoTiHMS 
"A rm ija  krajova. Po 50-ies m etų". 18.30 
N BA rungtynės. 19.30 NBA apžvalga. 
20 .00  Šim tas "P h ilip s " gyvav im o metų 
20.15 Baltijos naujienos. 20.20 F. "Taio 
sukasi pasau lis". 21.15 NBA: žvilgsnis iš 
v idaus ! 21.45 B a ltijos naujienos. 2" 50 
Ketvirtoji Sargio švente!

BALTIJOS TV IR ŠIAULIŲ  VT
Ketvirtadienis, gruodžio  1 d.
19.00 “Pirk, parduok, informuok ' 9  10 

Žin ios . 19.30 S paudos apžvalga. 19.35 
TV forumas. 20.10-22.30 Telekompamjos 
"A rgos" programa. 22.30 Kartojama "Pirk, 
parduok , in fo rm uok". Ž in ios.

P enkiadienis, gruodžio  2 d.
7.30-18.30 Baltijos TV programa. 

S ov ijaus horoskopas. 7.35 "Taip sukasi 
pasau lis ". 8.30 "N ak ties  riba". 9.00 CNN 
valanda. 10.00 Prospektas. 17.45 Baltijos 
naujienos. 17.50 Tarptautinei AIDS dienai. 
18.30 M uzika. 19.00 "Pirk, parduok, 
in fo rm uok". 19.10 Žinios. 19.30 Spaudos 
aožvalga. 19.35 Detektyvas 'Skandalas' 
20.35 M uzika. 20 .45  Kartojam a "Pirk 
parduok , in fo rm uok". Ž in ios. 21.15-0 15 
B a ltijos TV. 21.15 "N ak ties  riba". 21.45 
Baltijos naujienos. 21.50 Lam inga ranka" 
P ertraukoje - "La iška i la iške lia i". 22 50- 
0.15 F. "P e rsona".

KABELINĖ TV
Ketvirtad ienis, gruodžio  1 d.
19.00 F “ Ka lė jim o karštis". 20.25 p 

"Ža lias  žm o g u s". 22.10 F. "š ią  naktj
Penktadienis, gruodžio  2 d.
19 .00A n im ac.f. 19.20 F. "Apsaugs 

20.50 F. "M ano  naujas p is to le tas 22 30 
F. "T am si v isa ta".
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