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LAIKRAŠTIS ŠIAULIŲ MIESTO IR KRAŠTO ŽMONĖMS

Vilius BRAŽĖNAS
Būtų netikslu eikvoti popierių ir rašalą 

ir įrodinėti, remiantis gausiaisio paties 
pareiškimais, jog buvęs SŚSR KP 
gensekas", tuo pačiu krašto dikta

torius, Michailas Gorbačiovas 
"Gorbis" buvo ir tebėra marksistas- 
leninistas, atseit - komunistas. Jis ne 
kartą pabrėžtinai ir pasididžiuodamas 
yra pareiškęs niekad neatsisakęs 
komunizmo. Todėl turėtume su nemažu 
dėmesiu sekti spaudos pranešimus, 
jog Gorbio vadovaujama fundacija š.

irnybių tokių valstybių, kaip Lietu- 
?!.) "Prezidentas Clinton bus pavy-

somy 
va?!.'
kusiu (prezidentu), jeigu jis panaudos 
Amerikos įtaką tarptautinei atsako
mybei performuoti ir Jungtinių Tautų 
vaidmeniui padidinti... Jis bus didis 
prezidentas, jeigu galės padaryti 
Ameriką kūrėja naujos pasaulio sant
varkos, paremtos sutarimu ("con
sensus").

Tad štai kokj didelj uždavinį Prez. 
Bill Clinton gauna iš "globalinės 
civilizacijos" kūrėjo Gorbio, kurs,

padeda buvusio diktatoriaus Gorbio 
praėjusį rudenj paskelbtas rašinys 

Nauju pirmumų pasaulyje nusta
tymas . Be nusiginklavimo, turto 
padalijimo bei žmonijos prieauglio 
bei ekonominų kontrolių ekologiniais 
pagrindais klausimų. M. Gorbačiovas 
pasistatė konkurentu Popiežiui 
Pauliui Jonui II moraliniais klausimais. 
"Atėjo metas, kai mes turime palaikyti 
žmonijos dvasinius bei moralinius 
pagrindus", - jis rašė. Tam pasiekti 
reikėsią "griežtų jstatyminių kontrolių,

m. rugsėjo 27 d. - spalio 1 dienomis 
San Francisko mieste šaukia pasaulinio 
masto politinių, žinybos, meno bei 
biznio įžymybių sąskrydį "pirmos glo
balinės civilizacijos" užuomazgai 
padaryti. Sąskrydžio ar forumo pirmi
ninkavimu su šeimininku Gorbiu dalintis 
esą jau sutikę (Pripažintojas Nr. 37...) 
George Bush ir ( 'Ne taip greitai!" - 
Lietuvos nepriklausomybei) Margaret 
Thatcher. O dalyvių sąraše - juo 
"žalesnis", globalesnis ar raudonesnis, 
tuo geriau - iš viso pasaulio, čia  ne 
vieta juos visus minėti. Visos tos ylos 
išlįs iš maišo. Šiuomi norisi tik atkreipti 
dėmesj j užplanuotą simpoziumą, 
kuriame tikriausiai bus detaliau 

9 svarstoma, kaip ir kas tvarkys "Naują 
y  Pasaulio Santvarką".

Turėtina minty ir tai, jog "Gorbachev 
Foundation USA" pirmininku yra buvęs 
gal raudoniausias JAV senatorius (iš 
Kalifornijos) Alan Cranston. Žinia, kad 
buvusioje karinėje JAV bazėje Presidio 
įsikūrusi Gorbio fundacija sėdi ant 
globalistinių dolerių maišų. Ar, ir kiek, 
po jos kertiniais akmenimis pakasta 
slaptų KGB bankų sąskaitų aukso, 
belieka spėlioti.

Neteko pastebėti, kad didžioji, 
"pripažintoji" žinyba nuo N. Y. Times 
iki CBS TV ir 1.1. apie tai daug ar iš viso 
kalbėtų. Tačiau yla dažnai išlenda iš 
maišo nelauktose vietose. Tarp kitų, 
pagal dešiniosios spaudos prane
šimus, jau 1993 m. sausio 23 d. Ken- 
nedžių valstijos CAPE COD TIMES 
žiniomis, M. Gorbačiovas esą pareiš
kęs: "Ateičiai reikia... visų vardu veikian
čių tarptautinių institucijų. Reikia 
aukštesnės institucijos, kuri operuoja 
pagal sutarimą ("consensus") Jr toks 
atvejis susiaurintų nepriklausomybę, 
kuria, daugelio manymu, naudojasi 
Jungtinės Valstijos". (Jeigu tokia "ins
titucija" susiaurintų net JAV neprik
lausomybę, kas beliktų iš nepriklau-

GORBIS KURIA 
“GLOBALINĘ 

CIVILIZACIJĄ”
kaip matome , vis bando įtarian
čiuosius nuraminti, pabrėždamas, 
jog ta nauja santvarka bus pagrįsta 
sutarimu - "consensus". Tik nesako, 
kieno sutarimu - visų tautų, per refe
rendumus, ar diktatorių bei oligarchų, 
kurie daugiausia atstovauja JTO, 
"sutarimu". Tai primena bankininką 
globaiistą James Warburg, kurs buvo 
Prez. F. D. Roosevelto "smegenų 
tresto" nariu. Vėliau jis vienai Senato 
komisijai tiesiog padrožė: "Mes 
turėsime pasaulinę vyriausybę, ar 
jums tai patinka, ar ne - užkariavimu, 
ar pritarimu" (by conquest or 
consent).

Prez. F. Roosevelto dienų 
"smegenų trestas" nėra atgyvena. 
THE NEW AMERICAN žurnalo 1994 
m. lapkričio 14 d. laidoje užtinkama 
žinia, jog M. Gorbačiovas bebaigiąs 
planavimą minėtam 1995 m. rudens 
sąskrydžiui San Francisko mieste. 
Tada tai buvo pavadinta "State of 
The World Forum" (Pasaulio Padė
ties Forumu). Matyt, pavadinta pagal 
metinį JAV prezidentų "State of the 
Union" pranešimą kongresui. Ten 
pat sužinome, jog Gorbis ir iki šio 
forumo nesnaudė: 1994 m. spalio 
19 d. jis padarė pranešimus alobalistų 
klubui council on Foreign Relations4 
(CFR) apie kažkokį "Globalinio sau
gumo projektą". Esą prie to projekto 
yra prisidėjusi ir kita fundacija - "Rajiv 
Gandhi Foundation" iš kastų 
skirtumais "demokratinės" Indijos.

To paties THE NEW AMERICAN 
žurnalo reporteris turėjo pokalbi su 
M. Gorbachev Foundation USA 
atstovu, apie ką skaitome 1995 m. 
gegužės 29 d. laidoje. Ten sužinome, 
kad numatytas forumas būsiąs 
"Smegenų trestu", kuris "sukurs 
sutarimą (consensus)... vizijai 
pakeisti, žmonijos pažangai atsiekti.

Apie naują "viziją" susiprotėti

kurios pastatytų užtvaras prieš 
smurto ir nemoralumo kultą". Priedu 
jis siūlo jsteigti "išmintingų vyrų" 
(“wise men") nevalstybines komisijas 
masinės žinybos vaidmeniui nusta
tyti... " (Sovietų Sąjungoje spaudos, 
TV, knygų ir radijo "vaiamuo" buvo 
aiškus...) Intelektualiniams, dva
siniams, moksliniams bei religiniams 
klausimams koordinuoti sakė prisi
menąs pakartotinai jau prieš kurj 
laiką siūlęs sudaryti savosrūšies 
Jungtinių Tautu Vyresniųjų Tarybą 
("Council of Elders"), susidedančią 
iš pačių gerbiamiausių mokslininkų 
ir visuomenės vadų..." M. Gorba
čiovas nenurodo, kas nuspręs, kurie 
yra "patys geriausi, gerbiamiausi". 
Atrodo, joątoks "Council of Elders" 
bus jo sušauktas ateinantį rudenj 
San Francisko mieste.

Lietuviškais reikalais besirūpinant, 
kyla klausimas, ar šis M. Gorbačiovo 
simpoziumas “ Naujai pasaulio 
santvarkai" iš vietos pajudinti turės 
kokj nors atgarsj išeivijos veiksnių 
posėdžiuose, politiniuose simpo
ziumuose ir seminaruose. Neatrodo, 
kad tuo reikalu padaryti kelių prezi
dentų, prezidentinių kandidatų, žymių 
politikų bei JAV organizacijų vadų, 
ir net Popiežiaus (susirūpinimo), 
pareiškimai ligi šiol būtų mūsuose 
susilaukę atgarsio, ryšium su Lietu
vos Nepriklausomybės ir lietuvių 
tautos kultūros bei tradicijų išlaikymo 
siekiais. Tikėkimės, jog Michailo Gor
bačiovo entuziastingi bei viltingi 
pareiškimai pajudins šj klausimą iš 
mirties taško bent jau Amerikos išei
vijoje, kurios politinė veikla galėtų 
prisidėti prie globalistų naujo sam
dinio - marksisto - M. Gorbačiovo 
"vizijos" aptemdymo.

(Kalba netaisyta)
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Aries Power Equipment Ltd. 
dileris Lietuvoje UAB Brukąs

Tel./Faks: (8-22) 23 18 17

Varikliai, elektros generatoriai, vandens 
ir purvo siurbliai, vibroplokštės, betono 
pjovimo įranga, varikliai valtims
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NEPRIŽIŪRIMUS KAPUS
Šiaulių miesto valdyba gavo 8 

asmenų prašymą leisti laidoti 
neprižiūrimuose kapuose Donelaičio 
kapinėse. Meras A. Lankauskas 
pastebėjo, kad kartais prižiūrėti kapą 
neįmanomą jeigu, pavyzdžiui, giminės 
gyvena užsienyje. Vicemeras A. 
Sėjūnas sakėsi nenorjs pritarti, siūlė 
tai suderinti su bažnyčia. Valdybos 
narė K  Širšinaitienė pageidavo, kad 
naujai pastatytame paminkle būtų 
įrašyti duomenys apie anksčiau tame 
kape palaidotus asmenis. Valdybos 
narė B. M. Paplauskienė buvo 
kategoriškai prieš ir sakė, kad 
kiekvienas žmogus turi teisę turėti 
savo amžinojo poilsio vietą. Tačiau 
valdybos nariai turėjo atsižvelgti ir j 
tai, kad Ginkūnų kapinės po septynerių 
metų bus užpildytos, tad kiekviena 
laidojimo vieta yra brangi. Po ilgų 
diskusijų vis dėlto miesto valdyba 
nusprendė 6 asmenims leisti laidoti j 
neprižiūrimus kapus. Pagal šiuo metu 
galiojančias taisykles tai galima, jei 
nuo laidojimo praėjo daugiau nei 20 
metų. Komunalinio ūkio skyrius 
laikraščiuose "Šiaulių kraštas" ir 
"Lietuvos rytas", per vietinį radiją ir 
televiziją turės paskelbti apie laidojimą 
Donelaičio kapinių neprižiūrimuose 
kapuose. AB “ Šiaulių apželdinimas” 
leidimus laidoti galės išduoti praėjus 
3 mėnosiams po paskolbimo. Gal po 
šios informacijos kapų priežiūra bus 
susirūpinta.

SUDARYTA DAR VIENA 
EKSPERTŲ KOMISIJA
Miesto valdyba sudarė grąžinamų 

gyvenamųjų namų arba jų dalių remon
to ir rekonstrukcijos apimties nustaty
mo, pagerinimo išlaidų skaičiavimo 
ekspertų komisiją. Komisijos pirminin
kas - savivaldybės architektūros ir 
urbanistikos skyriaus statybos 
priežiūros viršininkas Z. Kavaliauskas; 
nariai: Benigda Buožienė, Romė 
Mikušienė, Leonas Ramoška, Aldona 
Rutkauskienė, Jonas Tamolevičius. 
Komisijoje bus privataus kapitalo 
įmonės atstovas bei gyvenamojo 
namo arba jo dalies savininkas.

NAUDOJAMOS 
TREČIOJO KETVIRČIO

VALDYBOJE
LĖŠOS

Miesto valdyba į antrąjį šių metų 
'(etvirtį perkėlė trečiajam ketvirčiui 
skirtas savivaldybės komunalinio ūkio 
infrastruktūros lėšas, kurios sudaro 
265 tūkst. litų, nes savivaldybės 
komunalinio ūkio skyrius pristigo lėšų.

TĖVŲ GLOBOS 
NETEKUSIAIS VAIKAIS 
RŪPINSIS VALSTYBĖ
Pirmadienį miesto valdyboje 

vykusiame posėdyje buvo 
sprendžiamas tėvų globos netekusių 
vaikų likimas. Priežastys, dėl kurių 
vaikai patenka į valdiškus namus, 
labai panašios: motinos amoralios, 
nesirūpina vaikais, palieka savo atžalas 
pas gimines, ligoninėje, vaikai tampa 
tragedijų, įvykusių šeimoje, aukomis 
(pav., motina nužudo tėvą ir atlieka 
bausmę).

į Šiaulių miesto kūdikių namus 
atiduoti trys kūdikiai, visi 1995-ųjų 
metų gimimo; penki vaikai perkelti iš 
vienų globos namų į kitus, keturi 8-12 
metų beglobiai atiduoti j Šiaulių ir 
Kuršėnų globos namus.

ASFALTUOJAMOS 
GATVĖS

Dabar Šiauliuose yra 70 km 
žvyruotų gatvių, kurioms asfaltuoti 
šiemet skirta 300 tūkst. litų, tačiau šių 
lėšų nepakanka. Komunalinio ūkio 
skyrius pirmiausia asfaltuoja tas 
gatves, kurių gyventojai surenka 50 
proc. darbams atlikti reikalingų lėšų. 
Pirmadienį valdybos posėdyje buvo 
svarstomas Geležinkelio gatvės 
gyventojų prašymas asfaltuoti šią 
gatvę, gyventojams kompensuojant 
tik 25 proc. visų reikalingų lėšų. 
Valdyba nutarė patenkinti šį prašymą 
nes Geležinkelio gatvėje tarp Birutės 
ir Sodo gatvių gyvenamieji namai yra 
tik vienoje pusėje, o kitoje tęsiasi 
geležinkelio pylimas.

Valdybos posėdyje buvo 
pastebėta, kad aplinkinės įmonės, 
nors gyventojų ir buvo prašytos, 
neskiria lėšų gatvėms asfaltuoti, o 
krovininiai automobiliai, priklausantys 
šioms įmonėms, neabejotinai važinės 
naujai išasfaltuotomis gatvėmis.

I. B.

“Nieko nėra brangesnio už tą atminimų lobyną, už 
tas drauge išgyventas sunkias valandas, už tas 
sklidinas širdis. Yra tik viena tikra vertybė - tai 
žmogaus ryšys su žmogumi" (A. Egziuperi).

Šiauliuose liepos 8 d. 12 val. 
į susitikimą šv. Petro ir Povilo 

bažnyčioje kviečiami 
IRKUTSKO SRITYJE 

ALZAMAJAUS RAJONE 
GYVENUSIEJI TREMTINIAI.
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Lietuvos Nepriklausomybės 5-errų metų sukakties 
renginiai Raseinių rajone 1995 m. liepos 6-8 d.

V TRADICINĖ VISOS 
LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
GYNĖJŲ ŠVENTĖ 

ARIOGALOJE 
1995 07 07

Dalyvauja politiniai kaliniai, tremtiniai, ryšininkai, partizanai, Sausio 
13-osios dalyviai, priverstiniai emigrantai.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS GYNĖJŲ SUSITIKIMAS 
SU SAVO LIKIMO BROLIAIS IR SESERIMIS (.Ariogalos 
bažnyčios šventoriuje).
ŠV. MIŠIOS UŽ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS GYNĖJUS 
(Ariogalos bažnyčioje).
NEPRIKLAUSOMYBĖS GYNĖJŲ iR PUČIAMŲJŲ ORKESTRŲ 
EISENA ĮARIOGAL OS KAPINES (gėlių, vainikų padai imas, 
žvakučių uždegimas), ŽUVUSIŲJŲ PAGERBIMAS TYLOS 
MINUTE, MALDA IR SALIUTU.
NEPRIKLAUSOMYBĖS GYNĖJŲ EISENA (nuo kapinių)
I DUBYSOS SLĖNI, JŲ PAGERBIMAS.
KONCERTAS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS GYNĖJAMS 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO Šerių METŲ 
SUKAKTIES PROGA (Organizacinio komiteto pirmininko, 
Raseinių savivaldybes mero, svečių sveikinimai). 
PRISIMINIMŲ VAKARAS IR VAIŠĖS A TSĮVEŽTAIS 
SUMUŠTINIAIS BEI SALDUMYNAIS.
GEGUŽINĖ.
SALIUTAS.

Šventės režisierius Ir meno vadovas 
ANTANAS VIZBARAS

Renginio metu vyks loterija ir žaidimai.
Organizatoriai prašo Nepriklausomybės gynėjus turėti šventės žetonus, 

žvakučių, gėlių ir krepšelių su gėlėmis.
Organizacinis komitetas

11-00-13.00

13.00-14.00

14.00-14.30

14.40-14.55

15.00-17.30

17.30-23.30

22.00-03.00
24.00-00.05

JĖGOS MINISTRAI 
NUSPRENDĖ 

ATSISTATYDINTI
Kai kurie Rusijos vyriausybės nariai 

nusprendė atsistatydinti. Prezidento 
B. Jelcino spaudos atstovas patvirtino 
tokius praneSimus, tačiau negalėjo 
pasakyti, kurie ministrai nusprendė 
pasitraukti iš pareigų. Pasak Dūmos 
pirmininko J. Rybkino, atsistatydinti 
ketina gynybos ministras P. 
Gračiovas, vidaus reikalų ministras 
V. Jerinas, federalinės saugumo 
tarybos direktorius S. Stepašinas, 
saugumo tarybos sekretorius O. 
Lobovas, m inistro pirmininko 
pavaduotojas N. Jegorovas.

DERYBOS TĘSIASI
Rusijos valdžios atstovai teigia, 

jog kituose Čečėnijos taikos derybų 
ratuose galbūt dalyvaus ir ministras 
pirmininkas V. Černomyrdinas. Galbūt 
derybos iš Grozno bus perkeltos j 
Maskvą. Tokią nuomonę išsakė 
Rusijos derybų delegacijos narys A. 
Volskis, šiuo metuGrozne aptariami 
politiniai klausimai: galimybės surengti 
rinkimus, Čečėnijos prezidento Dž. 
Dudajevo siekiai dalyvauti politikoje. 
Maskva Dž. Dudajevo niekada 
nepripažino teisėtu Čečėnijos vadovu.

Trečiadienio naktį netoli Grozno 
rusų daliniai apšaudėčečėnų karius. 
Trys čečėnai nukauti, o vienas paimtas 
j nelaisvę. Rusai teigia, kad čečėnai 
pirmieji pradėjo šaudyti.

PRITARĖ ALBANIJOS 
ĮSTOJI M UI Į ET

Europos Tarybos parlamentinė

ITUOSE
Kr a š t u o s e

asamblėja pritarė Albanijos priėmimui 
j šią organizaciją. Galutinį sprendimą 
dėl Albanijos narystės padarys ET 
ministrų kabinetas, kurio posėdžiai 
turėtų vykti liepos viduryje. Albanijos 
priėmimas j tarybą vis buvo 
atidėliojamas: abejota, ar šioje 
komunistų valdytoje šalyje paisoma 
demokratijos normų. ET parlamentinė 
asamblėja nurodė Tiranai per trejus 
metus panaikinti mirties bausmę ir 
sustabdyti iki šiol paskelbtų mirties 
bausmių vykdymą.

SUSIJUNGIMAS
KOSMOSE

Ketvirtadienj sėkmingai susijungė 
amerikiečių erdvėlaivis "Atlantic”  ir 
rusų kosminė stotis "Mir". įgulos 
susitiko. Kosmonautai ir astronautai 
paspaudė vieni kitiems rankas, 
pasikeitė dovanomis. Bendras 
dešimties kosmonautų ir astronautų 
skrydis truks penkias dienas. Su 
astronautų erdvėlaiviu j stotj atskrido 
nauja kosmonautų pamaina.

SUGRIUVO
PARDUOTUVĖ

Pietų Korėjos sostinėje Seule 
sugriuvo viena didžiausių miesto 
parduotuvių. Žuvo mažiausiai aštuoni 
žmonės ir 190 asmenų sužeista. 
Nelaimė jvyko penkių aukštų pastate 
tuo metu, kai buvo didžiausias pirkėjų 
antplūdis. Nelaimės priežastys 
neaiškios. Kai kurie liudininkai teigia 
girdėję sprogimą. Nors nelaimę 
tiriantys specialistai sako, jei būtų 
buvęs sprogimas, tai būtų kilęs ir 
gaisras.

{STATYMAS PRIIMTAS. 
REZULTATŲ LAUKSIME VĖLIAU

Trečiadienį Seime buvo priimtas 
ilgai svarstytas Laisvųjų ekonominių 
zonų pagrindų įstatymas. Pagal jj 
bus galima steigti prekybos, gamybos 
ir eksporto, laisvojo verslo, bendri- 
ninkystės zonas, tačiau jose bus 
draudžiama gaminti ginklus, šaudm
enis, alkoholinius gėrimus, tabako, 
narkotikų gaminius, azartinių lošimų 
namus, rengti loterijas, spausdinti 
pinigus. Zonoje įregistruotos ir veikian
čios įmonės j valstybės biudžetą 
mokės perpus mažesnj žemės nuo

mos mokestj. Užsienio investitoriai, 
norintys jsigyti ne mažiau kaip 30 
procentų zonoje veikiančios įmonės 
akcijų, j šj verslą turės investuoti ne 
mažiau kaip 2 milijonus dolerių. Lais
voje ekonominėje zonoje veikiančios 
įmonės trejus metus nuo pelno 
gavimo pradžios nemokės pelno 
mokesčio. Vėliau tokia jmonė mokės 
perpus sumažintą pelno mokestj, 
užsienio investuotojų gauti dividendai 
nebus apmokestinami, nereikės mo
kėti pridėtinės vertės mokesčio. Eko

nominių zonų įmonėse galės laikinai 
dirbti užsieniečiai ir asmenys be 
pilietybės, kurie neturi teisės nuolat 
gyventi Lietuvoje, Ekonominėse 
zonose bus draudžiama politinė ir 
visuomeninė veikla 

Šiauliuose šio jstatymo laukta ilgai, 
tačiau, norint jkurti Laisvą ekonominę 
zoną Zokniuose, reikės laukti dar ne 
vieno Vyriausybės ir Seimo poįst
atyminio akto konkrečių nutarimų.

GRASINO SUDEGINTI
Praėjusį savaitgalį policijoje gautas 

pranešimas, jog 1 valandą nakties 
Tilžės g. 43 namo kieme neblaivus R, 
K, gimęs 1972 m., apipylė save ir 
merginą benzinu ir grasino ją padegti.

Jis sulaikytas. Mergina papasakojo, 
jog ji tą vakarą atėjusi pas draugę ir 
čia susitikusi R. K. Tarp jų jvyko 
konfliktas. Jiems išėjus, kieme R. K. 
apšlakstė ją degiu skysčiu, kurio jau 
iš anksto turėjo, sau apipylė kojas ir 
žolę. Ją ir buvo padegęs, bet nuo 
liepsnos nevienas nenukentėjo.

NUSKENDO 
BERNIUKAS

Birželio 25 d. apie 15val. 30 min. 
Rėkyvos ežere jachtklubo teritorijoje 
nuskendo mažametis Aurimas 
Skeivys (gimęs 1990 m.) Jis vandens 
motociklu "Jamaha" dideliu greičiu 
įsirėžė j netoliese stovėjusią jachtą 
"Rasa". Jos korpuse buvo išdaužta 
45x80 cm skylė. Vokietijos pilietis V. 
U. paaiškino, kad pasistatė savo 
vandens motociklą ant kranto ir nuėjo 
pavalgyti. Išgirdęs, kad veikia 
"Jamahos" variklis, puolė prie ežero, 
tačiau sulaikyti berniuko nespėjo. 
Ugniagesiai lavonėlio ieškojo apie 3 
valandas. Dabar ieškoma žmonių,

KAM REIKALINGA 
SKAT?

Stasys PUŠČIUS
Šių dienų didžioji aukščiausiosios 

valdžios dalis nemyli SKAT. Visokiais 
būdais stengiamasi ją juodinti, niekinti, 
kaltinti, Matyt, tai daroma 
apskaičiuotai, mūsų priešams, 
neseniai trypusiems gimtąją Lietuvos 
žemelę, pageidaujant. Stengiamasi, 
kad visuomenė imtų manyti, jog SKAT 
■ ne krašto apsaugos tarnybos 
savanoriai, o kažkokių "nusikaltėlių", 
"fašistų”  būriai. Žodžiu, stengiamasi 
pasiekti, kad būtų galima SKAT 
likviduoti.

Dar pirmomis šios karinės 
struktūros gyvavimo dienomis vienas 
užsilikęs Rusijos kariškis kalbėjo, kad 
ji esanti labai pavojinga. Aš buvau 
apsirengęs civiliai, - kitaip jis nebūtų 
savo nuomonės atvirai išreiškęs. Jis 
tada sakė, k ad tokia organizacija yra 
visai nereikalinga, nes, atsikuriant 
sovietų valdžiai, labai daug ir ilgai 
teks kovoti. Tada aš jo paklausiau, 
kaip jam atrodo mūsų reguliarioji 
kariuomenė. Jis ištiesė kairjjj delną, 
o dešiniosios rankos nykščiu 
pademonstravo, kaip traiškomos 
utėlės. Paklaustas, kodėl taip galvoją 
jis pašaipiai nužvelgė manelr nuėjo. 
Tada aš pamaniau, kad šimtus kartų 
teisūs tie, kurie sukūrė mūsų 
kariuomenę. Aišku, buvusiems 
kagėbislams, stribams, komunistams 
ji lyg kaulas gerklėje. Todėl irpuolaiš 
visų kampų.

Nuo pat pirmųjų dienų aš 
priklausau SKAT. Pradžioje buvo 
išduotos juodos uniformos. 
Prisimenu, su ja pradėjau tarnybą 
Pakruojo pasienio užkardoje, kurios 
štabas buvo apipuvusiame paslate 
Žeimelyje. Paskui atėjau j 611 kuopos 
61 batalioną. Tada batalionui 
vadovavo Ir dabar vadovau|a 
kapitonas Pekarskis. Šio bataliono 
savanoriai saugo įvairius objektus. 
Žodžiu, jmonių, gamyklų vadovai 
prašo savanorių pagalbos. Ir aš 
manau, kad tai garbė SKAT 
savanoriams. Labai gaila, kad dalis 
atėjusių j šią struktūrą nesuprato SKAT 
paskidies. Dėl bataliono vado 
neapsižiūrėjimo j batalioną patekdavo 
nedrausmingi, o gai ir specialiai KGB 
Struktūrų siunčiami, instruktuojami 
žmonės, kad SKAT kompromituotų

visuomenės akyse. Nuolatiniai 
išgėrimai išugdydavo neatskingumo 
jausmą Todėl gana neretai kai kurie 
savanoriai padarydavo vieną ar kitą 
pražangą Tokius išvalydavo j rezervą 
t. y. atimdavo teisę kuriam laikui 
tarnauti ir gauti atlyginimą. Taip 
daroma ir dabar. Kas keisčiausia, 
vieną ar kitą nusikaltėlį "pasičiupdavo 
j savo glėbį" "Šiaulių kraštas", "Šiaulių 
nuajienos". Na, ir pradėdavo 
didelėmis antraštėmis: štai kokia 
SKAT: ten visi - nusikaltėliai. Tą patį 
daro ir dabar. Man neteko matyti 
kairiųjų spaudoje nė vieno 
paaiškinimo, kokiems tikslams yra 
įkurta SKAT. Tie keli prasižengimai 
nėra SKAT veiklos pagrindas. Tiesiog 
sąmoningai stengiamasi pateikti 
visuomenei kuo blogesnj jvaizdj apie 
šią struktūrą. Niekada nemačiau šių 
laikraščių puslapiuose nieko garo. 
Nė karto nebuvo aprašomą kokiose 
sąlygose gyvena mūsų savanoriai, 
kokias patalpas turi, kokią ginkluotę, 
kokiąaprangą. Savanoris ■ tai karys, 
einantis savo garbingas pareigas be 
atlyginimo. Ir jeigu savanoriai saugo 
kokj objektą, tai tik finansiškai 
palengvina savo buitj. Tokia maža 
valstybė, kaip Lietuvą jau vien 
biudžetiniais sumetimais negali 
patikėti valstybės gynimo funkcijų 
vienai kariuomenei, Būtina turėti 
savanorišką karinę organizaciją, 
esančią nuolatinėje parengtyje, kuri 
padėtų kariuomenei, kritiškam 
momentui atėjus. Štai kam yra 
reikalinga SKAT. Tai yra kariuomenė, 
kurios pagrindinis kovos būdas - 
partizaninis. Šiandien, kaippavyzdj, 
turime Čečėniją. Tokia maža tautelė 
nesiduoda paklupdoma milžiniškam 
rusiškajam nacizmui. Visuomenė turi 
išmokti suprasti, kad jei nenorės 
išlaikyti bei visokeriopai remti savo 
kariuomenės, bus priversta remti 
svetimą. O svetimos kariuomenės 
buvimo pasekmės labai aiškios, - 
visokeriopas krašto niokojimas šiai 
mes turime užterštą milžinišką Zoknių 
zoną, o kur dar sunaikinti ir užteršti 
miškai? Ir kad tai nepasfcartotų. turime 
visi remti ir puoselėti savo karius. 
Mums niekas laisvės neatneš, jei jos 
patys nesieksime ir už ją nekovosime.

AUSROS ALĖį-A

mačiusių šj jvykj.

NUŠOVĖ 
GĄSDINDAMAS

Antradienį baigta nagrinėti Sauliaus 
Misiūno nužudymo byla Kaltinamasis 
• Saulius Remeiką gimęs 1976 metais, 
baigęs 7 klases, niekur nedirbantis, 
gyvenantis Pakruojo rajone, Plento 
kaime, teistas. Jis buvo kaltinamas 
pagal Lietuvos BK150 str. 8 p. (tyčinis 
nužudymas sunkinančiomis 
aplinkybėmis dėl savanaudiškų 
pąskatų) ir 234 str. 1 d. (šaunamojo 
ginklo, šaudmenų ar sprogstamųjų 
medžiagų grobimas). Tardymometu 
S. Remeika kaltas prisipažino iš dalies. 
Jis paaiškino, kad iš savo pasigaminto 
nupjautavamzdžio medžioklinio 
šautuvo nušovė S. Misiūną ir pasiėmė 
jo 235 dolerius, 200 Lt bei piniginę su 
vairuotojo pažymėjimu. Tačiau taip 
pasielgęs netyčia, gąsdindamas jj, 
kad šis grąžintų pinigus už anksčiau 
supirktą var|. Kaltinamojon 
atsakomybėn patrauktas Arūnas 
Dočkus, gimęs 1971 metais, baigęs 
8 klases, nevedęs, niekur nedirbantis, 
neteistas, gyvena Pakruojo rajono 
Linkuvos ap. Muratovo k. Parengtinio 
tardymo metu A. Dočkus kaltas 
prisipažino ir nurodė, kad neteisėtai 
Įsigydavo iš nepažjstamų asmenų 
jvairių šaudmenų ir juos laikė namuose, 
neturėdamas tam leidimo.
Kaltinamasis neneigė, kad 1994 m. 
spalio 13 dieną apie 15 val., būdamas 
Pakarojo raj. Varonėių k. prie Linkuvos 
ŽŪB trąšų sandėlio, matė, kaip S. 
Remeika nušovė S. Misiūną, 
taikydamas j galvą bet apie šj 
nusikaltimą nepranešė teisėsaugos 
organams. Teismas paskelbė 
nuosprendį: S. Remeika nuteistas 15 
metų laisvės atėmimo su turto 
konfiskavimu. Bausmę atliks kalėjime. 
A. Dočkus nuleistas 3 metams laisvės 
atėmimo. Bausmės vykdymas atidėtas 
dviem metams.

IŠNEŠĖ 2000 
AUDIOKASEČIŲ

Nuo vagišių praėjusj antradienj 
labiausiai nukentėjo UAB “ Svaja". 
Išlaužę pastato stogo dangtj, vagys 
išnešė 2000 audiokasečių, 
kainuojančių 6246 Lt. Apvogtas butas 
Rasos g. 20 name. Grjžusi šeimininkė 
pastebėjo, kad nebėra dviejų 
televizorių, videoplejerio, kitų daiktų. 
Nuostofs - 2780 U Zokniuose iš seno 
žmogaus daržo vagys pavogė 
metalinę tvorą. Iš rusų vidurinės 
mokyklos šiluminio mazgo pavogtas 
šilumos apskaitos skaitiklis. AB 
"Venta" sargybos viršininkas S. J., 
glmęs1961 m,, IšV. V. Išreikalavo 50 
litų užtai, kad šis j teritoriją įsinešė du 
butelius alkoholinio gėrimo. | darbą 
nėra ko nešiotis svaigalus, bet 
išreikalautus pinigus jis vis tiek turės 
grąžinti.

TRYS VYRAI 
VIENĄ MOTERĮ MUŠĖ
Nusikaltimų suvestinėje 

užregistruoti du atvejai, kai moterj 
mušė trys vyrai. Birželio 25 d. 20.30 
val. Sodo-Basanavičiaus gatvių 
kampe V. K  sumušė trys girti 
chuliganai. Nukentėjusiajai sumušta 
galva, sutrenkti smegenys, ji gydoma 
ligoninėje neurochirurgijos skyriuje. 
Šio skyriaus medikų pagalbos prireikė 
ir D. J., kurią pirmadienį 20 val. Aido 
g. prie prekybos centro sumušė trys 
chuliganai. Merginai skilo stuburo 
slankstelis, sutrenktos smegenys. 

Parengė Vida MISIŪNAITĖ



TEN, KUR 
RYMO 

ŽMOGAUS 
VILTIS
Aleksas BIČKUS

Vieną penktadienio vidudienj 
Aukštėlkės pensionato gyventojai 
išsiruošė j Kryžių kalną. Nors rytas 
nežadėjo lietaus ir skaisčiai švietė 
saulė, bet apie 16 valandą mus 
išprausė šiltos vasaros ašaros. Toks 
jau tas mūsų birželis šiemet.

Rūkdamas varvančiais skvernais 
namo, autobuse perkralinėjau mintyse 
perskaitytus užrašus ant kryžių. Kiek 
vilties, dėkingumo ir begalinės 
žmogaus kančios palikta šiame kalne! 
Vėjas šliaužoja mediniais kamienais, 
ir supasi rožančių karoliai, sugėrę 
skaudančios širdies gėlą ir neviltį. 
Gal ir ramiau pasidaro žmogui, 
virpančia silpna ranka padėjusiam 
savo auką - nedidelj medinį kryželį 
galingųjų kryžių papėdėje.

Prie kalno lyg prie stebuklo 
atvažiuojama iš tolimiausių kraštų. 
Žiūrėjau ir aš, užvertęs gaivą, j žydrą 
dangų parėmusius žmogaus rankų 
kūrinius ir tarsi kalbėjausi su tais, 
kurie čia buvo atėję anksčiau už mane
- kažko prašyti, už kažką padėkoti, o 
galbūt paverkti, nes atsigręžti nebėra 
kur, nes už nesėkmių sulamdytų pečių
- tik minčių raizgalynė ir nebepakeliama 
būtis... Žmogus nuėjo, bet liko jo 
sielvartas, iškėlęs į dangų rankas. Ir 
liko viltis, - gal trapiomis gėlelėmis 
pražydusi prie tako arba rožančių 
karolėliais besisupanti, vėjų košiamais 
dieną naktj

Man atrodo, kad Kryžių kalno 
laimingieji nelanko. O, beje, ar daug 
tų laimingųjų mūsų žemėje? Ne 
skurdas yra visų didžiausia nelaimė. 
Netgi ne vienatvė ir net ne užmarštis. 
Tai kas gi? Turbūt kiekvienam - savo...

O ar laimingi pavogę, apgavę, 
nuskriaudę, nužudę?.. Bet šitie tai 
tikrai prie šio kalno neateina ir po 
kryžiumi nesuklumpa...

Keista, bet ir čia visada kryžiavosi 
žmonių aistros, pykčiai... Vieni kalną

RASO
“AUŠROS 
ALĖJAI”

buldozeriais niokojo, kiti jį saugojo. 
Vieni leido Čia užaugti medžiams, 
kiti juos iškirto - kad nepūdytų kryžių, 
kad neužgožtų dabar jau iš tolo 
matomo jų ažūro. Kurie buvo teisūs?

O kada kalnas buvo pripažintas 
šventu?..

...Grjžtant širdis kuždėjo, kad gal 
kiek stipresni ir sveikesni būsime jj 
aplankę. Juk tos sveikatos ir jėgų 
mums labiausiai šiandieną ir pritrūko.

Kalno papėdėje palikome savo 
sugiedotąją "Marija Marija". Kažin, 
ar ji girdėjo negarsius, duslėjančius 
balsus, bet mūsų viltj tikrai turėjo 
pajusti: žemiausiai giesmės gaidai, 
rodos, pritarė pati žemė, nes giedojo 
jau ne lūpos, bet mūsų susidė
vėjusios, skaudančios krūtinės...

Be galo esu dėkingas (ir, manau, 
ne aš vienas) pensionato direktoriui 
Albertui špokui už surengtą išvyką 
ir už širdj, kurios trupinėlis

ir vėl paaukotas 
mums, kad prisiliestume prie šios 
šventos, stebuklu alsuojančios že
mės. Juk be direktoriaus pastangų 
nevienas nebūtume išgirdęs, ką ža
da viltis, kai j Kryžių kalną ją vienintelę 
visų užmirštas žmogus ir beatsineša

Krykštauja aplink vaikai 
Ir  elgias jie  p a ika i - 
Plaka širdis kam inkrėčio  
Sulaukus tokio  laikmečio!

Bažnyčia aukšta, aukšta!
M eldžias mergelė jo je  nekalta:
-  A čiū  tau, Dieve, u i  taiką pasauly, 
Už laimę širdy!

Ž m o n ės turtingi.
V isi dirba, kas  netingi 
Daug rūbų ir žaislų turi vaikai,
Su  ja is  tėveliai Žaidžia m iela i

Kaminkrėtys kates glosto 
J  r  brangų tabaką uosto,
A kys  jo  laimingos spindi -  

Piktas blogis kertėse lind i

Parduotuvės pilnos prekių visokių, 
D aiktų šiokių ir tokių.
Ž m onės restoranuose pietauja,
O  sekm adieniais  -  puotauja f

Širdžiai gera kam inkrėčio  
Sulaukus tokio laikmečio!

LABAI ĮDOMI 
PASKAITA

Fizikas Artūras Etingenas (1836- 
1920) skaitė viešą paskaitą Klausytojų 
tarpe buvo Ir miesto burmistras. Po 
paskaitos jis padėkojo mokslininkui 
ir tarė:

- Paskaita buvo labai jdoml, tačiau 
aš prašau jus, pone profesoriau, 
pakartoti savo samprotavimus, nes 
jūsų mintys buvo mums per daug 
nesuprantamos.

GREITAI 
SUSILYGINSIME

Vokiečių matematikas Feliksas 
Kleinas (1849-1925) karią pasakė, 
kad kūrybinių jėgų suklestėjimo 
žmogus sulaukia, būdamas 
trisdešimties metų, vėliau, sendamas, 
jis pradeda kvailėti. Fizikas ir chemikas 
Valteris Nernstas (1864-1941)

paprieštaravo:
- O man atrodo, kad aš kiekvieną 

dieną darausi protingesnis.
- Jūs taip manote? - šaltai j jj 

pasižiūrėjo F. Kleinas. - Tokiu atveju 
mudu greitai susilyginsime.

MOKSLININKO 
KAUKOLĖ

Kažkas paleido gandą, kad 
pasimirė nusenęs Aleksandras 
Humboltas (1769-1859). Vienas 
gamtininkas raštu paprašė A. 
Humbolto bičiulio leisti jam Išmatuoti 
mokslininko kaukolę. Laiškas pateko 
IA  Humbolto rankas, r šis asmeniškai 
atsakė smalsiam tyrinėtojui:

- Labai apgailestauju, kad kol kas 
negaliu jums duoti savo kaukolės, 
nes kurj laiką ji dar bus man pačiam 
reikalinga. Tačiau ateityje mano 
kaukolė - jūsų paslaugoms.

O TEMPÓRA, O MORES!
(KAS PER LAIKAI, KAS PER PAPROČIAI)

Aldona ČEPULIENĖ
Miesto centru susiėmę už rankų 

eina du gražūs jaunuoliai. Mergina 
(ar žmona) meiliai kreipiasi j vyrą:

- Davai, aš tau ant petelnės

pakepsiu bulvių, o dar, mačiau, ir 
šiapiankos yra...

Ir taip lietuvių porelė nuėjo namo 
ant "petelnės" pasikepti "šiapiankos”. 
Nu, davai...

JA U N Ų JŲ  KŪRYBA

Viktoras SIDARAVIČIUS  
Lleporlų vid. m-kla

LYG IR APIE  
KAMINKRĖTĮ

Rimanto PETRIKO nuotr.

Saulė jau  n u o  ryto šviečia  
Ir  ju o ktis  visus kviečia!

Kaminkrėtys stovi didingai 
Ir  pasauliui šypsosi laim ingai 
Skam ba erdvė visur!
Juokias žm onės  -  kur?!

SIAURĖS LIETUVOJE
PRAMONĖ

PRIVATIZUOTA 
PASKUTINĖ ĮMONĖ
AKMENĖ. Vakar už investicinius 

čekius privatizuotas paskutinis 
objektas rajone - Naujosios 
Akmenės valstybinė autcrtransporto 
jmonė. Dar 1992 metų birželio 
mėnesį paskelbtame pirmajame 
jos privatizavimo etape neatsirado 
nevieno pirkėjo, o paskutiniajame 
penktajame likusius beveik visus 
383 tūkstančius akcijų po 2 litus 19 
centų nupirko kelių asmenų grupė. 
Kaip informavo rajono Privatizavimo 
tarnybos vadovė V. Grudinskaja, 
tarnyba dar dirbs, nes kai kurie 
objektai turėtų būti siūlomi 
privatizuoti už grynus pinigus. 

NAUJA 
TELEFONO LINIJA

TELŠIAI. Sunku jsivesti telefoną 
nes stokoja abonentų numerių ir 
linijų. Ši problema turės būti 
išspręsta miesto centre pastačius 
naują skaitmeninę telefono stotį. 
Kaip papasakojo Rajono teleko
munikacijų tarnybos viršininkas 
Kostas Mineikis, numatoma 
ateinančiais metais įrengti 300 
abonentų modernią ATS. Kartu bus 
atvesta j Telšius optinio ryšio linijos 
PanevėŽys-Š iauliai-K Iaipėda 
atšaka. Klaipėdos ryšininkai S. 
Daukanto gatve jau kloja vamzdžius 
optiniam kabeliui, kurj j vamzdyną 
jves norvegų specialistai. 
Trečiadienj jie lankėsi Telšiuose ir 
apžiūrėjo busimųjų darbų barą.

ŽEMĖS ŪKIS

kainos). Kitu laiku autobusas bus 
nuomojamas komerciniais tikslais - 
turistinės firmos galės samdyti jj 
kėlionėms po Europą.

Autobusui -10 metų, jame 50 vietų, 
puikiai įrengtas salonas, du televizoriai, 
miegamasis vienam žmogui su 
telefonu (pasikalbėti su vairuotojais), 
baras, kuriame verdamos dešrelės ir 
kava, didžiulės bagažinės ir tualetas. 
Visa tai įvertins pirmieji keleiviai - 20 
žemės ūkio mokyklos moksleivių. 
Jie jau išvyko j Vokietiją, j Ablas miestelį 
(50 km už Leipcigo) 35 dienų praktikai 
- skinti braškių.

NUSIKALTIMAI

PASIDŽIAUGĖ VAIKU
TELŠIAI. Duseikių kaimo gyventoja 

Ona Mažeikienė policijai parašė 
pareiškimą, kad birželio 19 dieną, 
apie 16 valandą, pas ją atėjo Kristina 
Žibaitė. Moteris, jai palikusi savo 9 
mėnesių kūdikį, pati kažkur išėjo. 
Grįžusi neberado nei Kristinos 
ŽibaHės, nei savo vaiko. Persigandusi 
apie kūdikio dingimą pranešė policijai. 
Tačiau didelio kriminalo neįvyko. Šiek 
tiek pasidžiaugusi vaiku, Kristina 
Žibaitė birželio 21 dieną pati jį atnešė 
motinai.

Per Velykas dingusi šešiametė 
Kristina Katalinaitė iki šiol nesurasta. 
Mergaitės nuotrauka ‘,apkeliavo,, 
televizijos ekranus, laikraščių 
puslapius.

KULTURA

NUSIPIRKTI 
AUTOBUSĄ PADĖJO 

BIČIULIAI
JONIŠKIS. Daugiau kaip prieš 

dvi savaites žemės ūkio mokykla 
keltu parsiplukdė modernų, 
šiuolaikišką autobusą SIETRA. Jj 
nusipirkti padėjo bičiuliai Vimerbyje.

Pusę pinigų (150 tūkstančių litų) 
skyrė Žemės ūkio ministerija, kitus 
žemės ūkio mokykla ėmė kreditan 
iš bankų. Kodėl būtent Joniškio 
žemės ūkio mokyklai tokia puiki 
dovana? Todėl, jog joniškiečiai 
vairuotojai Vaclovas ir Vytautas 
Mažeikos jau turi didelę kelionių 
po užsienį patirtį. Ministerijos skirti 
pinigai buvo paimti iš skirtųjų 52 
žemės ūkio mokykloms finansuoti, 
todėl jos galės visada išsinuomoti 
šj autobusą savikaina (puse

“MASTIS” - 
TREČIAS

TELŠIAI. Daug metų futbolo 
mėgėjai laukė ir vis neprarado vilties 
išvysti savo reprezentacinę ko
mandą pajėgiausių šalies kolek
tyvų būryje. Pagaliau jų lūkesčiai 
išsipildė - “ Mastis” iškopė j pirmąją 
Lietuvos futbolo lygą. Žaidėjai ir 
treneriai įrodė, ko verti žemaičių 
sostinės futbolininkai. Tikslas 
pasiektas likus trims paroms iki 
pirmenybių pabaigos. Po netikėto 
pralaimėjimo Alytuje telšiškiai 
namuose žaidėsu Vilniaus "Loko
motyvu” , realiai pretenduojančiu j 
antrąją vietą lygoje, ir pasiekė 
lygiąsias. Po to žaista išvykoje su 
"Tauro-KarŠuvos" komanda, 
užimančia penktąją vietą turnyrinėje 
lentelėje. Pralaimėta 3:4. Bent jau 
telšiškiams rezultatas neturėjo 
įtakos pirmenybių baigčiai. Tas pats 
buvo ir praėjusj sekmadienį, kai 
Telšiuose "Mastis" susitiko su 
Vilniaus "Žalgiriu BSV-2". Abiems 
komandoms rungtynių baigtis nieko 
nelėmė: vilniškiai jau buvo užsitikrinę 
pirmąją, o  telšiškiai trečiąją vietas 
lygos pirmenybėse.

KITI (VYKIAI

TELŠIAI. Praėjusj ketvirtadienj j 
tarptautinį vaikų folkloro festivalj 
"Daigelis" išw ko  vaikų folkloro 
ansambliai "Ciučiuruks" ir "Že- 
maitoks". Festivalis vyko Vilkijoje, 
Kaune bei aplinkiniuose miesteliuose 
ir kaimuose. Jis truko keturias dienas. 
Telšiškiai su savo žemaitišku reper
tuaru festivalyje atstovavo Žemaitijai. 
Dalyvavo svečiai iš užsienio Šalių - 
latvių, gruzinų, estų ir čekų folkloro 
ansambliai. Festivalio dalyviai ne tik 
koncertavo, bet ir mokė kitus savo 
liaudies šokių ratelių, dainų. Taip pat 
mokėsi senųjų liaudies amatų - pinti 
rangus, iŠ vytelių, iš šiaudų, gaminti 
liaudies muzikos instrumentus.

LANKĖSI VYSKUPAS
PAKRUOJIS. Naujosios apaštalų 

bažnyčios atstovas vyskupas Horst 
Simon susitiko su mere M. Šeriene, 
kuriai papasakojo apie jų bažnyčias 
Vokietijoje ir prašė įregistruoti 
bendruomenę kaip juridinj asmenj.

SPORTAS j

RADIJO STOTIS M1 - 
ŽEMAITIJOJE

TELŠIAI. Praėjusį artradienj, apie 
19 valandą, radiorelinėje stotyje 
pradėjo veikti radijo stoties M1 
siųstuvas.

Jau buvo rašyta, jog dėl jo 
bylinėtasi apie dvejus metus. 
Siųstuvas itališkas, 1 kw gaJingumo, 
veikia FM 106 mhz dažniu. Kol kas 
dirba ne visu galingumu, tačiau 
radijo stoties M1 vyriausiasis 
inžinierius Linas Baltrušaitis pasakė, 
kad, užbaigus smulkius techninius 
darbus, siųstuvas dirbs visą parą 
ir muzika pasieks ne tik Telšių, bet 
ir Mažeikių melomanus.

NUSTEBINO
NAUJOJI AKMENĖ. Turgelį 

birželio 21-osios pavakaryje pus
lankiu apjuosė "Tikėjimo žodžio" 
bažnyčios aktyvistai. Mergina 
proverksmiu ragino išpažinti nuo
dėmes ir atrasti Dievą. Paskui visi 
užgiedojo... Kaip reagavo prekiau
tojai ir praeiviai? Vieni susikrovė 
mantą ir tyliai pasišalino. Kiti didžiai 
nustebę stebėjo šias apeigas. Viena 
praeivė užjautė pamokslautojus, 
kad sunki jų duona.

Paruošė  
Vida SIM ONAITIENĖ

IS ĮŽYMIŲJŲ 
GYVENIMO

AUS ROS ALĖJA



TELEVIZIJOS PROGRAMA LIEPOS 3 - 9 D.
Pirmadienis, liepos 3 d. 
LIETUVOS TV
8.00-17.00 TV techninė profi

laktika 18.00 Žinios. 18.10 Programa 
vaikams. 18.50 Žinios. 19.00 TV 
anonsas. 19.05 Amerikiečių TV 
serialas "Lėlių slėnis". 19.30 Baltaru
sių programa. 19.40 Ekonomikos 
žurnalas. 20.00 01, 02, 03. 20.30 
Panorama. 21.00 Sportas. 21.10 
Studijoje - Lietuvos Respublikos 
prezidentas A. Brazauskas. 21.30 
Vaid. f. “Samdomas rašytojas".
23.10 TV anonsas. 23.15 Vakaro 
žinios.

LNK TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV par

duotuvė. 9.05 "Be namų negerai..." 
16.55 Programa 17.00 Laikas. 17.20 
Monitorius. 18.10 Animac. f. 18.35 
"Be namų negerai..." 19.30 Dok. f. 
"Povandeninės kelionės". 20.00 
Laikas. 20.40 TV parduotuvė. 21.00 
Amerikiečių serialas "Dar vienas 
šansas". 21.50 Tangomanija. 22.20 
168 biznio valandos. 23.10 
Australiečių humoro serialas "Tegu 
kraujas liejasi laisvai!".

TELE-3
7.30 Žinios. e.OOAnimac. f. 8.30 

TV serialas "Santa Barbara". 9.30 
Vaid. f. "Žmogus iš Jutos". 10.30 
Vaid. f. "Faunų kvapas". 12.05 
"Ekonominio stebuklo popieriai".
12.35 Muzikos grupė. 13.30 TV 
tekstas, 13.55 Anglų k. pamokėlė.
14.00 Kelionių žurnalas. 16.00 
Laukiniai Pietūs. 16.30 POP TV.
17.00 Dalyviai liudija... 18.00Didieji 
automobiliai. 18.30 Anlmac. f. 18.55 
Anglų k. pamokėlė. 19.00 Žinios.
19.20 100 proc. 19.30 TV serialas 
"Santa Barbara". 20.30 Ammac. f.
20.55 Anglų k. pamokėlė. 21.00 
Žinios. 21.15 Sporto naujienos.
21.30 Vaid. f. "San Andželo varpai".
23.00 Žinios. 23.15 Sporto 
naujienos. 23.30 Muzika.

Antradienis, liepos 4 d. 
LIETUVOS TV
18.00 Žinios. 18.10 Programa 

vaikams. 18.50 Žinios. 18.55 TV 
anonsas. 19.00 Laida lenkų k. 19.25 
JAV nepriklausomybės dienai. 20.10 
Nėra to blogo. 20.30 Panorama.
21.00 Sportas. 21.10 Vaid. f. 
"Basterio miegamasis". 22.50 TV 
anonsas. 22.55 Brydė. Poezija por 
naktį. 23.25 Vakaro žinios.

LNK TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV parduo

tuvė. 9.05 "Be namų negerai..."
16.55 Programa 17.00 Laikas. 17.20

TV žaidimas "Taip. Ne". 18.10 Animac. 
serialas. 18.35 "Be namų negerai.,."
19.30 Dok. serialas. 20.00 Laikas. 
20.40 TV parduotuvė. 21.00 Policinis 
serialas "Žmogžudysčių skyrius".
21.50 "Trys su puse". 22.25 Detekty
vinis serialas "Dangiški migdolai".
23.15 Anglų humoro serialas "Folčio 
viešbutis".

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animac. f 8.30 

TV serialas "Santa Barbara". 9.30TV 
serialas "Marija Celeste". 10.30 Vaid. 
f. "San Andželo varpai". 12.00 "Skait
meninės iliuzijos". 12.35 Muzikos 
grupė "Rem" 13.30 TV tekstas. 13.55 
Anglų k. pamokėlė. 14.00 Kelionių 
žurnalas. 16 00 Pasaulio sportas.
16.30 Naujienos. Nuomonės. 17.00 
Viskas dėl juoko. 17.30 TV serialas 
"Wostgate". 18.30 Animac. f. 18.55 
Anglų k. pamokėlė. 19.00 Żnios. 19.20 
100 proc. 19.30 TV serialas "Santa 
Barbara". 20 30 Animac. f. 20.55 Anglų 
k. pamokėlė. 21.00 Žinios. 21.15 
Sporto naujienos. 21.30 Vaid. f. "Upės 
Sandersas". 23.00 Žinios. 23.15 
Sporto naujienos. 23.30 Muzika.

Trečiadienis, liepos 5 d. 
LIETUVOS TV
18.00 Žinios. 18.10 Programa 

vaikams. 18.50 Žinios. 19.00 TV 
anonsas. 19.05 Krikščionio žodis.
19.15 Sodų kraitė. 19.35 9 amatai.
20.30 Panorama 21.00 Sportas. 21.10 
Loterija "Perlas". 21.15 Baleto salė.
22.10 TV anonsas. 22.15 Kino novelių 
ciklas. 23.15 Vakaro žinios.

LNK
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV parduo

tuvė. 9 05 "Be namų negerai..." 16.55 
Programa. 17.00 Laikas. 17.20 "Vie
nam gale kablys..." 17.40 "Šou bulva
ras". 18.10 Animac. f. 18.35 "Be namų 
negerai..." 19.30 Dok. f. "Paslaptingas 
Artūro Klarko pasaulis". 20.00 Laikas.
20.40 TV parduotuvė, anonsai. 21.00 
JAV vaid. f. "Nenatūralios priežastys".
22.45 Australiečių policinis serialas 
"Golbėjimo būrys".

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

TV serialas "Santa Barbara". 9.30TV 
serialas "Marija Celeste". 10.30 Vaid. 
f. "Upės Sandersas” . 12.00 "Tikras 
draugas". 12.35 Muzikos grupė. 13.30 
TVtokstas. 13.55Anglųk. pamokėlė.
14.00 Kelionių žurnalas. 16.00 Rinka.
17.00 TV serialas. 17.30 TV serialas.
18.35 Animac. f. 18.55 Anglų k. 
pamokėlė. 19 00 Žinios. 19.20 100 
proc. 19.30 TV serialas "Santa Barba
ra". 20.30 Animac. f. 20.55 Anglų k.

pamokėlė. 21.00 Žinios. 21.15 Sporto 
naujienos. 21.30 TELE-3 informacija
21.40 TV serialas "Kalnietis". 22.30 
Muzika. 23.00 Žinios. 23.15 Sporto 
naujienos. 23.30 Muzika.

Ketvirtadienis, liepos 6 d.
LIETUVOS TV
9.00 Programa 9.05 TV f. "Vilniaus 

bažnyčios". 9.45 Šiaulių kultūros 
centro vaikų vokalo studijos "Ro-ko- 
ko"200-asis koncertas. 10.55 Anglų 
kalbos mokomoji laida vaikams. 11.10 
Renomé. 11.55 Koncertas. 12.30 
Lietuvos kino studijos filmai. 14.50 
Programa vaikams. 15.50 Skambėkit, 
mūsų dainos. 16.45 TV dok. f. 17.45 
TV anonsas. 17.50 Žinios. 18.00 
Valstybės dienos iškilmingo minėjimo 
transliacija iŠ Menininkų rūmų. 19.20 
Mes ir Europa. 20.00 Koncertas 
"Tautos diena". 20.30 Panorama.
21.00 Sportas. 21.10 "Mindaugas" 
vidoofilmo premjera. 22.55 TV 
anonsas. 23.00 Vakaro žinios.

LNK TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV par

duotuvė. 9.05 "Be namų negerai..."
16.55 Programa. 17.00 Laikas. 17.20 
Karaoke ir kiti. 17.50 Muzikinė laida 
"Viskas!" 18.10 Animac. f. 1835 
Serialas šeimai "Be namų negerai...".
19.30 "Vienam galo kablys..." 20,00 
Laikas. 20.40 TV parduotuvė. Anonsai.
21.00 Anglų detektyvinių filmų ciklas 
"Frosto prisilietimas". 22.45 TV 
žurnalas "Vasara". 23.05 Detektyvinių 
filmų ciklas "Šiurpuliai".

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

TV serialas "Santa Barbara". 9.30 
Vokietijos miestai. 10.30 Vaid. f. 12.00 
"Vidaus pranešimas". 12.35 Muzikos 
grupė. 13.30 TV tekstas. 13.55 Anglų 
k. pamokėlė. 14.00 Kelionių žurnalas.
16.00 Muzika ir žodis. 16.30Europos 
kaleidoskopas. 17.00 TV serialas 
"Okavango". 17.30 TV serialas 
‘Westgate". 18.30 Animac. f. 18.55 
Anglų k. pamokėlė. 19.00 Žinios. 19.20 
100 proc. 19.30 TV serialas "Santa 
Barbara". 20.30 Animac. f. 20.55 Anglų 
k. pamokėlė. 21.00 Žinios. 21.15 
Sporto naujienos. 21.30 vaid. f. "Grifas 
- kantrus paukštis". 23.00 Žinios. 23.15 
Sporto naujienos. 23.30 Muzika.

Penktadienis, liepos 7 d.
LIETUVOS TV
18.00 Žinios. 18.10 Programa vai

kams 18.50 Žinios. 19.00 TV anonsas.
19.05 6 kontinentai. 19.35 Reportažai 
iš regiono. 19.55 Madų vidoožurnalas.
20.30 Panorama 21.00 Sportas. 21.10

BALTIJOS TV IR ŠIAULIŲ TV VII. 1 - 7 D.
Šeštadienis, liepos 1 d.
8.30-13,00 BTV. 8.30 Programa

8.35 "Taip sukasi pasaulis". 9.30 
"Nakties riba". 10.00 Prospektas. 
Apie laimę pajūryje. 10.20 Muzika.
10.30 Vaikų savaitgalis. Animaciniai 
filmai 11.00 Danų serialas "Karaliaus 
maištininkai". 11.30 NBA: žvilgsnis 
iš arčiau. 12.00 "Už kampo..." 12.30 
Juoda-balta. Led Zeppelin. 19.00-
19.45 ŠTV, Sveikinimų koncertas. 
19.45-21.00 BTV. Futbolas. Vilniaus 
"Panerys" - Stairo "Vorwarts".
21.00-1,00 ŠTV.21.00ŠTV, 'Mana- 
mana". 21.30 RokijadaVAU. 22.00 
Alternatyvaus meno studija. 22.30 
"įsijunkite TV". 23.00-1.00 "Vakaro 
spindulio" programa.

Sekmadienis, liepos 2 d.
8.30-10.40 Baltijos TV. 8.30 

Programa. 8t35 "Taip sukasi pa
saulis". 9.30 Žingsniai. Sutvirtinimo 
sakramentas. 10.00 Susitikimai. 
Dailininkas Zenonas šteinys. 10.30 
Vaikų savaitgalis. 18.00-22.00 BTV.
18.00 Animaciniai filmai. 18.30 Rytų 
kovos menas - BUSHIDO. 19.30 
LKL apžvalga. 20.00 NBA apžvalga
20.30 "Laukinė rožė". 21.00 Baltijos 
naujienos. 21.05 "Taip sukasi 
pasaulis".

Pirmadienis, liepos 3 d.
7.30-9.00 BTV. 7.30 Programa.

7.35 "Taip sukasi pasaulis'. 8.25

"Laukinė rožė". 19 00-19.30 ŠTV. 
Laida "Taip yra..." 19.30-22.00 BTV.
19.30 LKL apžvalga. 20.00 NBA 
apžvalga 20.30 "Nakties riba". 21.00 
Baltijos naujienos. 21.05 "Taip sukasi 
pasaulis” . 22.00-22.30 ŠTV. Mozaika. 
Spaudos apžvalga. 22.30-0.10 BTV. 
Kinas - mano meile. "Slaptoji Kanzaso 
byla".

Antradienis, liepos 4 d.
7 30-9.00 Baltijos TV, 7.30 Pro

grama. 7.35 "Taip sukasi pasaulis". 
8 25 "Nakties riba". 19.00-20.00 ŠTV.
19.00 Pirk, parduok, informuok. 19.10 
Žinios. 19 30 Spaudos apžvalga 19.35 
"Sodžius". 20 00-22.00 Baltijos TV.
20.00 "Prospektas" Kuršių Neijoje...
20.20 Ekrane - Čarlis Čaplinas. "Ma- 
belės diena pilna rūpesčių". 20.30 
"Laukinė rožė". 21.00 Baltijos nau
jienos. 21 05 "Taip sukasi pasaulis".
22.00-0.10 ŠTV. 22.00 Kartojama "Pirk, 
parduok, informuok". Žinios. 22.30- 
0.10 Vaidybinis filmas "Pelenė".

Trečiadienis, liepos 5 d.
7.30-9.00 Baltijos TV. 7.30 

Programa. 7.35 "Taip sukasi pa
saulis". 8.25 "Laukine rožė". 19,00-
20.00 ŠTV. 19.0Q "Pirk, parduok, 
informuok". 19.10Zinios. 19.30 Spau
dos apžvęlga. 19.35 Teležaidimas 
vaikams "Žvejys". 20.00-22.00 BTV.
20.00 "Mudu abudu ir kiti..." 20.30 
"Nakties riba". 21.00 Baltijos naujie

nos. 21.05 "Taip sukasi pasaulis".
22.00-0.10 ŠXV. kart. "Pirk, parduok, 
informuok". Žinios. 22.30-0.10 Vaid. 
filmas "Pelenė".

Ketvirtadienis, liepos 6 d.
7.30-9.00 Baltijos TV. 7.30 Pro

grama. 7.35 "Taip sukasi pasaulis". 
8 25 "Nakties riba". 19.00-20.00 ŠTV. 
19.00v"Pirk, parduok, informuok".
19.10 Žinios. 19.30 Spaudos apžvalga
19.35 Laida, skirta Valstybės dienai. 
"Mūsų praeities beieškant..." 20.00-
22.00 Baltiios TV. 20.00 NBA. žvilgsnis 
iš arčiau. 20.30 Laukinė rožė". 21.00 
Baltijos naujienos. 21.05 "Taip sukasi 
pašauto". 22.00-24.00 ŠVT. Kart "Pilk, 
parduok, informuok". Žinios. 22.30-
24.00 Rodo "ARGOS". 

Penktadienis, liepos 7 d.
7.30-9.00 Baltijos TV. 7.30 Pro-

§rama. 7.35 "Taip sukasi pasaulis". 
.25 "Laukinė rožė". 19.00-20.00 ŠTV.

19.00 "Pirk, parduok, informuok".
19.10 Žinios. 19.30 Spaudos apžvalga
19.35 "Metalo paviliotas: metalo 
raižytojas St. Vyšniauskas". 20.00-
22.00 BTV. 20.00 "Mudu abudu ir 
kiti..." 28 d. premjera. 20.30 "Nakties 
riba". 21.00 Baltijos naujienos. 21.05 
"Taip sukasi pasaulis". 22.00-22.30 
$TV. Kart. "Pirk, parduok, informuok". 
Žinios. 22.30-0.40 BTV. Vaidybinis 
filmas "Zuikio bėgimas laukais” .

Australų TV serialas "Motina ir sūnus".
21.40 Laisvės alėja 22.00 TV anonsas.
22.05 Prancūzų vaid. f. "Neištikima 
žmona". Pertraukoje - 23.15 Vakaro 
žinios.

LNK TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV parduo

tuvė. 9.05 Australiečių policinis serialas 
"Gelbėjimo būrys". 16.55 Programa.
17.00 Laikas. 17.20 Keturi ratai. 17.40 
Tangomanija. 18.10 Animac. f. 18.35 
Anglų serialas "Gyvenimo smulkme
nos". 19.30 Kriminalinė kronika 20.00 
Laikas. 20.40 TV parduotuvė. Anonsai.
21.00 TV žaidimas "Taip. Ne". 21.55 
Muzikinė laida ‘Viskas!" 2220 Austral
iečių trileris "Didžioji aukso afera".

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

TV serialas "Santa Barbara". 9.30 
Gineso šou. 10.00 "Pats sau reži
sierius". 10.30 Vaid. f. "Grifas - kantrus 
paukštis". 12.00 “ Bendradarbiavi
mas". 12.35 Muzikos grupė. 13.30 
TV tekstas. 13.55 Anglų k. pamokėlė.
14.00 Kelionių žurnalas. 16.00 Svei
katos apsaugos reforma. 16.25 Lan
gas j gamtą. 16.40 Kelionė su Šeks
pyru. 17.40 TV serialas "Westgate".
18.30 Animac. f. 18.55 Anglų k. pamo
kėlė. 19.00 Žinios. 19.20 100 proc.
19.30 TV serialas "Santa Barbara".
20.30 Animac. f. 20.55 Anglų k. pa
mokėlė. 21.00 Žinios. 21.15 Sporto 
naujienos. 21.30 TV serialas "Kal
nietis". 22.30 Muzika. 23.00 Žinios.
23.15 Sporto naujienos. 23.35 Vaid. 
f. "Gyvūnų gynėjai".

Šeštadienis, liepos 8 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Programa 

vaikams. 10.00 Šarka 10.30 TV artele.
11.20 Mūsų kalba. 11.50 TV anonsas.
11.55 Sveika, Prancūzija 12.25 Kelias.
12.55 Kanadiečių serialas "Degrasi 
gimnazija". 13.25 Pasaulio sportas.
14.10 Graži mūsų šeimynėlė. 14.40 
Vaid. f. "Marius". 1-2 s. 16.55 Animac. 
f. 17.15 TV anonsas. 17.20 Žinios.
17.30 Kino pasaulyje. 18.00 Vaid. f.
' 'Marius" 1 -2 s. 20.X Panorama 21.00 
Sportas. 21.05 Loterija "Perlas". 21.10 
Po savo stogu. Provincija. 21.50 Italų 
detektyvinis serialas "Storulis". "Bu
merangas". 23.25 TV anonsas. 23 30 
Vakaro žinios. 23.45 Gitaros legendos.

LNK TV
9.00 Ryto ratas. 11.00 Programa.

11.05 Anglų serialas "Meilė žeidžia".
12.00 Detektyvinis serialas "Dangiški 
migdolai". 12.50 Policinis serialas 
"Žmogžudysčių skyrius". 13.45 "Vie
nam gale kablys..." 14.05 Informacinė 
laida. 14.35 Tangomanija 15.05 Dok. 
f. "Paslaptingas Artūro Klarko pa
saulis". 15.30 Muzikinė laida "Viskas!"
15.50 Dok. f. "Povandeninės kelio
nės". 16.40 Kibír tele vibir. 18.00 Au
straliečių serialas "Nesibaigianti

popietė". 18.55 Keturi ratai. 19.25 
Karaoke ir kiti. 20.00 Laikas. 20.40 
Anglų humoro serialas "Folčio 
viešbutis". 21.05 Šeštadienio pokal
biai. 21.40 Australiečių humoro 
serialas "Tegu kraujas liejasi laisvai!"
22.05 Humoristinė laida "Zuzana ir 
Ko". 22.40 JAV nuotykių f. "Klaidingi 
skaičiai".

TELE-3
9.00 Animac. f. 10.30 Vaid. f.

12.00 TV spektaklis "Meilė - ne seilė" 
12.30TVserialas "Kalnietis” . 13.30 
D. Britanijoje. 14.00 KeSonių žurnalas.
16.00 Muzika. 16.30 Vokietijos 
miestai. 17. X  Žurnalas. 18.00 Dok. 
f. 18.X TV serialas "Marija Celeste". 
19.25 Lietloto. 19.XDok. f. "Colo- 
res". 20.X  Laukiniai Pietūs. 20.X 
Animac. f. 21X  Žinios 21.15 Muzfca 
21X  Vaid. f. "Ledinis karštis". 23.X 
Žinios. 23.15 Muzika 23.30 Vaid. f. 
"Daktaras Mordridas".

Sekmadienis, liepos 9 d. 
LIETUVOS TV
8.35 Programa. 8.40 Liudykime 

Kristų. 9 .X  Sveikata. 10.15 B. Cal- 
zono dainos. 10.X Anglų serialas 
"Nuotykių ieškotojas". 11.20 Septy- 
niosKauno dienos. 12.20TV anon
sas. 12.25 Krepšinio pasaulyje. 13.10 
Aukštas. 13.55 Štai taip. 14.35 Azi
mutai. 15 .X  Sveikinimų koncertas. 
15.X Kanadiečių serialas "Neono 
raitelis". 16.35 Katalikų TV studija.
17.05 Laida automėgėjams. 17.X 
Žinios. 18.X TV anonsas. 18.05 
Gyvybės žalias medis. 18.X Vingio 
parke koncertuoja "Foje". 19.25 
Mūsų miesteliai. 20.X  Panorama. 
21 .X  Sportas. 21.10 Pirmasis kan
alas. 21 ,X  Italų serialas1 'Geležiniai 
vyrukai". 22.45 TV anonsas. 22.X 
TV vaid. f. "Marius". 3-4 s Pertraukoje 
- 23.X  Vakaro žinios.

LNK TV
9.X  Animac. f. 11.00 Šeštadienio 

pokalbiai. 11.35 TV žaidimas "Taip. 
Ne". 12 .X  Karaoke ir kiti. 13 .X  Se
rialas "Nesibaigianti popietė". 13.55 
JAV serialas "Dar vienas Šansas".
14.45 Keturi ratai. 15.15 "Zuzana ir 
Ко". 15.X Kibirteie vibir. "Lobių 
sala". 17.20 JAV vaid. f. "Širdžių 
liepsna". 18.X Animacinis serialas.
19.X Anglų serialas "Meilė žeidžia".
20.15 "Monitorius". 21 .X  "Savaitės 
horoskopas". 21.05 JAV vaid. f. 
"Pirštai” . 22.40 Sekmadienis.

TELE-3
9.X  Animac. f. 10.15 Langas J 

gamtą. 10.X Vaid. f. "Ledinis karš
tis” . 12.X Muzika 12.X TV serialas 
"Kalnietis". 13.X Pop TV. 14.X 
Kelionių žurnalas. 16.X Muzika ir 
žodis. 16.X Vaid. f. "Vakarų pa
sienis". 17.X  Europos kaleidos
kopas. 18.X Įdomūs žmonės. 18.30 
TV serialas "Marija Celeste". 19.X 
Gineso šou. 20.X Pasaulio sportas.
20.X Animac. f. "Piteris Penas". 
21X  Žvelkime atidžiau. 21.X  vaid. 
f. "Bravo, lėlyte!"
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