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Jonas VA IŠNORAS
Liepos 6-osios giedras rytas 

rado mus susirinkusius prie Laisvės 
(Vyčio) paminklo. Čia ir Kuršėnų 
seniūnijos atstovai: seniūnas p. 
Jakutis  su pavaduoto ju , 
aktyvesnieji miestelio gyventojai, 
na, ir žinoma, nuo latin is įvairių 
Kuršėnų iškilmių “kontingentas” - 
politiniai kaliniai ir tremtiniai.

Iš garsiakalbio sklinda muzika - 
juk tai viena iš smagiausių 
valstybės švenčių!

Dešim tą va landą į 
vaiskų dangų kyla mūsų 
trispalvė, palydima Tautos 
giesmės posmų. Kalba 
nau josios Kuršėnų 
administracijos atstovas 
p. Z. S tundžia, 
apibūdindamas pirmojo ir 
pasku tin io jo  L ie tuvos karaliaus 
M indaugo karūnavimosi istorinę 
reikšmę.

Dalyvaujančiųjų tarpe mokinių 
nesim ato - jiem s atostogos!.. . 
Nesim ato ir buvus ios  Kuršėnų 
merijos atstovų. Argi ši diena jiems 

ne va lstybinė šventė? 
Prisiminkime, su kokiu patosu ir 
reklama jie šventė Kuršėnų miesto

dieną! Tada, m atote, jie  buvo 
valdžioje... Na, o dabar...

Vakare šv. Jono  Krikštyto jo  
bažnyčioje buvo aukojamos šv. 
Mišios už tuos, kurie žuvo nelygioje 
kovoje su raudonaisiais okupantais 
už Lietuvos laisvę. Po pamaldų 
ėjome į Kultūros namus “Venta", 
kur vyko šventin is koncertas. 
Pasirodė Kuršėnų kultūros namų 
mišrus choras (vad. R. Šukienė) bei

VALSTYBES DIENA 
KURŠĖNUOSE IR... 
KAINŲ ŠUOLIS!

kaimiškosios muzikos kapela (vad. 
A. Bičias).

Savo m intis  742-jų Lietuvos 
karaliaus M indaugo karūnavimo 
m etinių proga išsam iai išdėstė 
buvęs trem tinys m okyto jas R. 
Fabijonavičius.

O tada... nuoširdž ių  ir ilgų  
plojimų susilaukė Lietuvos politinių 
ka lin ių  ir trem tin ių  są jungos

Kuršėnų skyriaus choras (vad. B. 
Jorušienė). A tliktos partizanų ir 
trem ties dainos savo tematika 
nuostabiai derinosi su karaliaus 
M indaugo epochoje vykusių 
Lietuvos žemių suvienijimo kovų 
epopėja!

...Vakarinėje televizijos laidoje 
stebėjom e, kaip Prezidentas 
dosniai da lijo  ordinus 
“nusipelniusiem s" Lietuvai 

žmonėms. Tik
apdovanotųjų tarpe 
nematėme genocido 
aukų. Tai, anot Bernatonio 
ir A lbertyno, antros 
kategorijos žmonės! 
Jiems ir “dovanoe" 
kitokios?!. Šios šventės 
proga buvo padidintos 
maisto produktų kainos, 

pav., cukrus, kainavęs 2,60-2,70 Lt/ 
kg, dabar- 4,10 Lt/kg. Fantastika!..

Š ios “dovanos" puikia i 
įsikomponuoja j LDDP vyriausybės 
vykdom ą ekonominę
“stabilizacijos" politiką!..

Tik kada išseks kainų didinimo 
programa? Ar ne kartu su 
dabartinio Seimo kadencija?

KĄ GALIMA PIRKTI 
UŽ INVESTICINIUS ČEKIUS?

Birželio 1 d ieną priim tas 
įstatymas Nr. 1916 “ Dėl valstybės 
vienkartinių išmokų bei kitų tikslinių 
kompensacijų panaudojimo".

š j įstatymą paprašėme pako
mentuoti Šiaulių miesto savivaldy
bės privatizavimo tarnybos viršinin
ką J. Sadauską.

K o resp . Baigėsi pare iškim ų 
privatizuoti nuomojamą gyvenamąjį 
p lotą pardavimo bei va lstybin io  
tu do privatizavimo už investicinius 
čekius terminai, š iuo metu vyksta 
paskutin ia i investic in ių  čekių 
aukcionai. Ar dar bus galim a 
panaudoti investicinius čekius?

J. Sartauskas. Dabar priimtas 
tik įstatymas, po jo turi pasirodyti 
Lietuvos Vyriausybės nutarimas, 
nustatantis term iną, iki kurio 
pabaigos dar bus galim a įsigyti 
tu rtą  už investic in ius čekiue. 
Oficialiai nėra paskelbta, bet mano
ma, kad investicinius čekius dar

bus galima panaudoti iki 1997 m. 
sausio 1 d. Investiciniai čekiai bus 
deponuo jam i (suskaič iuo jam i, 
vedama apskaita), ir gyventoja i 
galės už juos pirkti: nuomojamas 
gyvenamąsias patalpas, gyvena
mąsias patalpas, kurios suteiktos 
nuomininkams, iškeltiems iš savi
ninkams grąžinamų gyvenamųjų 
namų, taip pat žemės sklypus, bet 
ne daugiau kaip 80 ha, kuriais buvo 
leista naudotis asmenims pagal LR 
valstiečio ūkio įstatymą, tačiau tos 
žemės sute ik im as nebuvo 
nustatytu laiku įfo rm in tas, 
asmeniniam ūkiui naudojamą žemę 
- 2-3 ha, sodininkų bendrijų narių 
sodų sklypelius, kurių naudojimas 
dokum enta is įte is in tas  iki šio 
įsta tym o įs iga lio jim o  d ienos, 
period in ių  le id in ių  le idyk lų  bei 
period in ių  le id in ių  redakcijų  
užimamas patalpas.

Koresp. Ačiū už pokalbį.

MIESTO PRIVATIZAVIMO 
TARNYBA INFORMUOJA

Tuos, kurie nieko nežada pirkti 
už investicinius čekius, informuo
jame, kad liepos 19 d. 12 val. įvyks 
paskutinis jų aukcionas. Investicinių 
čekių pardavėjus, kurių lėšų pri
vatizavimo tarnyba dar nepardavė, 
kviečiame persiregistruoti ir daly
vauti paskutiniame aukcione. Jeigu 
norite gauti Išsamesnę Informa
ciją, paskambinkite tel. 436233.

Miesto p riva tizavim o tarnyba 
praneša, kad už laisvai konvertuo
jamą valiutą (ne už čekius!) parduo
dami šių įmonių kontroliniai akcijų 
paketai:

1. Valstybinės akcinės spaustu
vės “Titnagas" (Vasario 16-osios g. 
52) 70,49 proc. akcijų  paketas, 
kurio pradinė pardavimo kaina - 
1100 tūkst. do le rių . Aukcionas 
skelb iam as septin tą  kartą; 
aukciono data - 1995.08.19. 10 va!.

2. V isuom enin io  m aitin im o 
kom plekso “ Baltija” (Vilniaus g.

166) 72,59 proc. akcijų paketas, 
kurio pradinė pardavimo kaina - 
500 tūkst. do le rių . Aukcionas 
skelb iam as v ienuo lik tą  kartą; 
aukciono data - 1995.08.19. 9 val.

Aukcionų dalyviai registruojami 
Privatizavimo tarnyboje (Dvaro g. 
77, te le f . 420525) nuo š. m. 
rugpjūčio 7 iki 18 d. 15 val.

★ *  *
Nuo rugpjūčio 14 d. iki rugsėjo 

12 d. uždarųjų akcinių bendrovių 
“ Lyroe" vaistinė" (Lyros g. 13) ir 
“Jautros" vaistinė" (Višinskio g. 14) 
darbuotojams ir akcininkams siūlo
ma prikti atitinkamai 44 proc. bei 45 
proc. valstybei priklausančių akcijų. 
Numatoma parduo ti 968 UAB 
“ Lyros” va istinė" akcijas, kurių 
nominali vertė - 10 Lt, o pardavimo 
kaina - 45 Lt. UAB “Ja u tra ” 
numatoma parduoti 540 akelių, 
kurių nom inali vertė  - 10 Lt, 
pardavimo kaina - 20 Lt. Akcijos 
parduodamos už grynus pinigus.

TOLI 
GYVENANT 

GERIAU 
GIRDĖTI

K an ad o s lie tu v ių  fo n d o  
taryba atsiliepė į redaktoriaus 
p rašy m ą p a rem ti s u n k io je  
finansinėje padėtyje atsidūrusią 
"A ušros a lė ją ” . S k irs ty m o  
komisijai pasiūlius, redakcijai 
buvo perduota 750 K anados 
dolerių. 15 K anados dolerių 
(41,25 Lt) grąžinta šios sumos 
pervežimo išlaidoms padengti. 
Taryba pageidauja, kad lėšos 
bū tų  panaudotos dėl pinigų 
trū k u m o  n e g a l in č ių jų  
u ž s ip re n u m e ru o t i  m ū sų  
laikraščio prenum eratai remti. 
Tam jas ir žadame paskirti.

Redakcija nuoširdžiai dėkoja 
Kanados lietuviams už šį kilnų 
g es tą . Kol y ra  to k ių  gerų , 
d o sn ių  žm o n ių , la ik r a š t is  
gyvens.

Redakcija

“VIRŠŪNĖS” 
SUSITINKA SU 
“APAČIOMIS”

šių metų liepos 18 d. 18 val. 
miesto savivaldybės salėje (I a.) 
įvyks tarybos ir valdybos narių, 
skyrių vadovų susitikimas su 
visuom ene. J susitik im ą bus 
pakviesti ir kitų įmonių bei įstaigų 
atsakingi darbuotojai. Jei turite 
k lausim ų ir susitikim e 
norėtumėte išgirsti atsakymus, 
prašome savo problem as 
išsakyti tel. 426611.

Miesto valdyba

MIESTO.

LEIDO SKELBTI 
NUO M O S KONKURSUS

Šiaulių m iesto va ldyba leido 
Sporto medicinos centrui skelbti 
18,22 kv. m p lo to  patalpų S. 
Daukanto g. 90, kurių paskirtis -

-VALDYBOJE

ortopedinių  įtvarų p latin im as 
sportin inkam s ir lig 
konkursą.

ligoniam s,

S. Daukanto pagrindinė 
mokykla galės skelbti 144 kv. m 
ploto patalpų S. Daukanto g. 71, 
kurių paskirtis bus smulkus verslas 
arba sandėliavimas, Aukštabalio 
vidurinė mokykla - 20 kv. m ploto 
patalpų Tiesos g. 1, kurių paskirtis 
- maisto gam in im as mokyklos 
nedarbo metu, savivaldybės 
švietimo skyrius - 15,8 kv. m ploto 
patalpų Jaunųjų technikų stotyje 
Gum binės g. 18, skirtų 
stom ato log ijos {rengimams 
remontuoti, aptarnauti bei prekiauti 
s tom ato log ijos medžiagom is, 
nuomos konkursą. S. Šalkauskio 
vidurinei mokyklai priklausančias

t48,6 kv. m p loto patalpas S. 
a lkauskio g. 3 buvo leista be 

konkurso nuomoti Vandos 
Dudinienės aukštesniajai verslo 
vadybos mokyklai. Verslo vadybos 
m okykla patalpas nuomos 
pasiba igus užsiėmimams
vidurinėje mokykloje.

RUOŠIAMASI ŠILDYMO  
SEZONUI

Miesto valdyba savivaldybės 
skyrių vadovus įpareigojo iki šių 
metų liepos 15 dienos patvirtinti 
pavaldžių jmonių ir organizacijų 
pasirengimo 1995-96 metų šildymo 
sezonui planus. Savivaldybės 
nekilnojamojo turto eksploatavimo 
ir švietim o skyrių  vedėjai buvo 
jpare igoti kontro liuoti jiem s 
pavaldžias įsta igas, kurios iki 
rugsėjo 30 dienos turi sukaupti 
reikiamas kuro atsargas vietinėse 
katilinėse ir paskirti atsakingus 
asmenis už saugų ka tilin ių  
eksploatavimą. Pavaldžios jmonės 
ir organizacijos įpareigotos iki 
šildymo sezono pradžios įsirengti 
šilum inės energ ijos apskaitos 
prietaisus.

Šiaulių šilumos tinklai rūpinsis 
gyvenamųjų namų šildymu mieste. 
Dabar katilų  ir kranų rem ontui 
išleista 3,5 milijono litų. Iki šildymo 
sezono pradžios bus sukaupta 34 
tūkst. tonų kuro.

LĖŠŲ SURINKTA  
DAUGIAU NEI PERNAI
Šiaulių m iesto savivaldybės 

finansų skyriaus vedėja K. 
Daujotienė informavo, kad per šių 
m etų p irm ąjį pusm etj m iesto 
biudžetas negavo 1 milijono 880 
tūkst. litų planuotų lėšų. Pernai per 
tą patį laikotarpį j miesto biudžetą 
nepateko 5 milijonai litų planuotų 
lėšų. Lėšų styg ius b iudžete 
pirmiausia “atsiliepia" biudžetinėms 
organizacijom s; pavyzdžiui, 
švietimo įstaigos liko įsiskolinusios

šilumos tinklam s už patalpų 
šildymą.

ŠIAULIŲ AEROUOSTO  
PASLAUGOS ATPIGS
Šiaulių m iesto valdyba,

atsižvelgdama į dabartinę UAB 
“Šiaulių aerouostas" būklę, kol vyks 
rekonstrukcija, įgaliojo aerouosto 
kainodaros kom isiją  nustatyti 
rinkliavų už teikiamas paslaugas 
Lietuvos Respublikos oro erdvėje 
nuolaidų ta ikym o tvarką ir ją 
suderinti su savivaldybes
ekonomikos skyrium i. Mažinant
paslaugų kainas, siekiama
pritraukti daugiau klientų.

Valdybos posėdyje buvo 
sprehdziamas dar vienas su UAB 
“Šiaulių aerouostas" susijęs 
reikalas. Nuspręsta atidėti 45 tūkst. 
litų iš infrastruktūrai plėtoti gautų 
lėšų skyrim ą UAB “ Šiaulių
aerouostas" paruošiam iesiem s 
projektavimo darbams finansuoti. 
Tai dar nebuvo apsvarstyta miesto 
tarybos biudžeto, finansų ir vietos 
ūkio plėtojimo bei Zoknių plėtros 
kom itetuose. UAB “Šiaulių
aerouosto” direktorius teisinosi dėl 
tokio  skubotum o tuo, kad jau 
nebegali a tidė lio ti svarbių
paruošiam ųjų darbų, nes reikia 
vykdyti eutartį su “ Philips"; be to, 
palyg in ti su šios kom panijos 
investuojamais milijonais, tie 45 
tūkst. yra tik  menka dalelė. 
Nuodugniai apsvarstyta tarybos 
kom itetuose ši problem a bus 
sprendžiam a kitame va ldybos 
posėdyje.

PASKIRTAS KREDITAS 
BUTAMS PIRKTI

Miesto valdyba patvirtino šių 
metų trečiojo ketvirčio lengvatinio 
kredito butams pirkti paskirstymą 
asmenims, įrašytiems į 1995 metų 
pirmąją eilę. Kredito dydis - 300 
tūkst. litų. Eilėje įrašyta 5500 
gyventojų, o paskirstyto kredito 
užteks tik 11. Lengvatinis kreditas 
skiriam as 20 metų su 5 proc. 
metinėmis palūkanomis. Šiuo metu 
patvirtinta 1 kv. m ploto kaina - 480 
litų , tačiau, šoktelė jus butų 
kainoms, gaunantiem s kreditą 
šiauliečiams teks paieškoti pigesnių 
butų. Nepaisant to, kaip sakė 
skyriaus vedėja A. Jankauskienė, 
kelis metus stovėjusi vietoje, eilė 
pajudėjo.

NUOSAVYBĖS TEISIŲ | 
ŽEM Ę ATKŪRIMU  

RŪPINSIS APSKRITIES  
STRUKTŪROS

Valdybos posėdyje nuosavybės 
teisė j Žemę buvo atkurta keturiems 
asmenims, kurie neatlyginamai 
gavo jos sklypus. Tai paskutinis 
kartas, kai teisės į žemę atkūrimu 
rūpinosi Miesto valdyba. Nuo šiol 
šiuos reikalus spręs apskrities 
tarnybos.

NEBIJOKITE PASISKŲSTI
Gerbiamieji šiauliečiai, jeigu 

Jūs susidūrėte su savivaldybės 
tarnautojų biurokratizmu, p ik t
naudžiavimu tarnybine padėtimi, 
neetišku e lgesiu, jei tu rite  
nusiskundim ų dėl va ld in inkų  
darbo savivaldybės įmonėse ir 
įsta igose, Jūs galite  apie tai 
informuoti Kontrolieriaus tarnybą,

kuri nagrinės Jūsų pareiškimus.
Tokius atsiliepimus ar skundus 

Jūs galite įmesti į dėžutę, kuri yra 
savivaldybės I aukšte, prie 70 
kabineto, arba pateikti asmeniškai 
Kontrolieriaus pavaduotojui (III a., 
46 kab., tel. 437366).

Savivaldybės kontrolierius



KREIPIMASIS I MIESTO
GYVENTOJUS

Savivaldybė, spręsdama miesto problemas, siekia glaudesnio 
bendradarbiavimo su piliečiais. Tuo tikslu buvo jkurta Ryšių su visuomene 
tarnyba.

Kitas svarbus žingsnis bendradarbiavimo link yra Piliečių komisijų steigimas. 
Piliečių komisijų nuostatai patvirtinti miesto tarybos 1995 m. birželio 8 d. 
sprendimu. Vadovaudamasis šiais nuostatais, meras išleido potvarki, kuriame 
nuspręsta:

1. Sudaryti tris Piliečių komisijas, kurios atliktų paslaugų tarifų analizę ir 
pateiktų pasiūlymus dėl tarifų dydžių bei jų nustatymo metodikos tobulinimo 
šiose bendrovėse:

1. UAB ‘Šiaulių vandenys’;
2. UAB ‘Šiaulių autobusų parkas*;
3. Namų ūkio ekspaloatavimo bendrovėse.

2. Paskelbti šj potvarkį masinėse informacijos priemonėse.
3. Pavesti Ryšių su visuomene sektoriui surinkti iš piliečių pasiūlymus dėl 

komisijų narių kandidatūrų ir paruošti mero potvarkį dėl komisijų sudarymo.
Gerbiamieji miesto gyventojai, Jūs turite galimybę aktyviai dalyvauti 

sprendžiant šiuos reikalus PagaJ Jūsų siūlymus sudarytos Piliečių komisijos
turės išanalizuoti paslaugų tarifų dydžius ir jų nustatymo metodiką Šiaulių 
vandentiekio jmoneje, Autobusų parke ir Namų ūkio eksploatavimo bendrovėse
Komisijos turės nustatyti, kas jeina j paslaugų kainų sudėtj, ar pagrįstai jos
buvo padidintos.

Kandidatus į Piliečių komisiją gali siūlyti bet kuris savivaldybės teritorijos 
nuolatinis gyventojas. Siūlymai pateikiami tik raštu. Juose reikia nurodyti 
kandidato vardą, pavardę, išsilavinimą bei kvalifikaciją, adresą, telefono numerj 
ir j kokią komisiją, iš minėtųjų trijų, siūloma.

Piliečių pasiūlymai priimami nuo š. m. liepos 10 d. iki rugpjūčio 1 d. 
savivaldybėje (I a., 70 kab.)

Mieste yra daug kvalifikuotų specialistų, kurie tikrai būtų kompetentingi šioms 
problemoms spręsti. Tokių žmonių ir tikimės sulautosteigiant Piliečių komisijas.

Šiaulių miesto valdyba

“JUBILIEJINIO” SODO 
JUBILIEJINIAI METAI

Leonija MALAKAUSKIENĖ
Kažkurio tarybinio jubiliejaus metais

įkurtas kolektyvinis sodas tuoj pat už 
Kuršėnų fj pervažos gyvuoja jau 25 metai. 
Jis išaugo pelkėtoje buvusio šiukšlyno 
vietoje, ir tik jo senbuviai žino, kiek jėgų 
reikėjo šiam žemės gabalėliui 
sukultūrinti. Dalis šeimininkų per tuos 
metus pasikeitė (kiti ir amžino poilsio 
atgulė), bet yra dar tokių, kurie 
prisimena pirmuosius žingsnius. 
Pavargusiųjų vieton stoję naujakuriai 
kartais išjudina ir kaimynus: drąsiau geni 
medžius, keičia pasenusius 
vaiskrūmius, atkakliau stengiasi išravėti 
visus pašalius.

Neseniai įvykusiame šio sodo 
susirinkime buvo aptarti bendri 
rūpesčiai! Jo pirmininkas p. Żardinskas 
paragino rūpestingai šienauti pakeles, 
o žolę drauge su kitomis atliekomis 
kompostuoti nuošalesniame sodo 
kampelyje; kvietė sodininkus nevengti 
užkalbinti nepažįstamą žmogų sode, 
pasiteirauti, ką jis čia veikia; įspėjo, kad 
neprižiūrimų sodų šeimininkai (yra 
keletas tokių!) įstatymų nustatyta tvarka 
gali būti išvaryti iš bendrijos.

O dėl ko ta kalba apie neprižiūrimus 
sodus?

Dar 1988 metų pradžioje Šiaulių 
miesto LDT Vykdomasis komitetas 
nusprendė šj ir gretimą "Vijolės* sodą 
‘ ryšium su transporto mazgo su viaduku 
Šiaulių-Kuršėnų kelyje statyba* 
panaikinti.

Kitų metų gegužės mėnesi sodai 
buvo įkainoti, o sodininkams išdalinti 
želdinių ir kito turto įkainojimo aktai. 
Pageidaujantiems buvo suteikti sklypai 
naujai kuriamuose soduose. Tačiau per 
7 metus kelio rekonstrukcija nepradėta. 
Nežinia, ar iš viso dabar ji reikalinga. 
Sodininkams pinigų niekas 
nesumokėjo, įkainojimai, aišku, paseno, 
ir žmonės tebėra teisėti savo sklypelių 
šeimi ni nkai.

Dėl tų nejvykdylų valdžios ketinimų 
atsirado problemų. Kai kurių sodininkų 
ūpas kaip krito, taip ir nebeprisikėlė: jie 
apleido savo sklypelius, nebedalyvauja 
budėjimuose, susirinkimuose ir talkose. 
Mieste pasklido gandas apie 'niekieno* 
sodus. Esu prie sodo vartų susitikusi 
porą malonių senučių su visiškai nauju, 
tik iš parduotuvės kastuvėliu. Jos 
teiravosi, ar aš nežinanti, kur galima rasti 
"živakasto* (vaistinio augalo * taukės). 
Ilgokai teko gražiai įtikinėti jas. kad šitie 
sodai nepanaikinti: kaip atrodys, jeigu 
jos vaikščios ar kasinės po dirbamus ir 
šiaip taip prižiūrimus sklypelius? 
Patariau sugrįžti j miestą ir Darbininkų 
gatve išeiti j jau tikrai panaikintus ir 
nuniokotus buvusius ‘Ventos* ir 
‘Šviesos* sodus..

Minėtas gandas ir miesto artumas 
daro savo: sodai sulaukia gana daug 
lankytojų, kurių ketinimai anaiptol ne 
tokie kuklūs, kaip anų senučių. Pernai 
buvo įjunkęs tai vienoje, tai kitoje 
pavėsinėje nakvoti valkata, sako, dar ir 
su pana; nepaisant budėtojų pastangų, 
vagišiai nurauna svogūnus, česnakus, 
nukasa bulves. Jau ir šiemet vos 
pražydusias bulveles išmėgino. Laimei, 
nieko po keru nerado...

Susirinkime nutarta, kad, be 
jprastinių budėjimų, turgadienių rytą 
arba jų išvakarėse vyrai organizuos

vagių gaudymą, o pagavę - vietoje 
nuteis. Linkiu gero teismo ir geros 
bausmės, ypač prisimindama pernykštį 
mielo sodo kaimyno, naujakurio 
ukrainiečio, apmaudą. Radęs 
nežmoniškai apiplėštą savo šiltnamį, 
žmogus žadėjo nebesistengti daugiau, 
nebesiplėšyti, bet saujoje tebelaikė 
ankštpipirio žiedsostj su sėklynu, - tiek 
jam teliko, nes sėklai brandintą ankštį 
vagis nuplėšė, - ir vis abejojo: ar prinoks 
sėklos? Šiemet jis pasistatė dar vieną 
šiltnami ir visą užsipleškino pipirui

Sodininkui reikia turėti ne tik 
atkaklumo, kantrybės, bet ir išminties ■ 
žinoti, kad dalį derliaus pasiims amarai, 
kirminai ir kiti parazitai, bet šis tas liks ir 
tau.

Neaiškus sodo likimas sodininkų
gyvenimą sunkina ir kitais atžvilgiais. 
Pavyzdžiui,Pavyzdžiui, nežinia, ar verta jdėti lėšų 
rekonstruojant nebeveikianti 
vandentiekį. O gal kastis naujų šulinių? 
Daugelis sodininku įsiveisė sodelius 
naujai paskirtuose sklypuose ir plėšosi 
iš paskutinės sveikatos, kadangi negali 
apsispręsti, kurio sodo atsisakyti: naujo, 
daug žadančio, bet toliau esančio, ar 
šito, gal net labiau numylėto, esančio 
prie pat miesto autobuso paskutinės 
stotelės. Tačiau jis naikintas* 
nesunaikintas...

Dauguma sodininkų norėtų šio sodo 
sklypus, kaip dabar daroma kituose 
soduose, įsigyti. Jei keliai nebus 
rekonstruojami, tai kitam reikalui 
panaudoti šią žemę, esančią tarp dviejų 
geležinkelio šakų, o iš trečiosios pusės 
ribojamą Kuršėnų plento, tiesiog 
neįmanoma. Nėra abejonės, kad to 
paties norėtų ir ‘Vijolės* sodininkai. Šie 
du susiliejantys plotai žalumos miesto 
prieigose - tai gurkšnis gryno oro, 
lengviau pasiekiama sauja uogų, 
krepšelis daržovių jo gyventojams. 
Sodininkai tikisi, kad jiems bus leista 
įstatymų nustatyta tvarka įforminti šių 
sklypų nuosavybę.

;  « I t r y
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BIJOK GINKLUOTO 
KVAILIO

Birželio 10 d. 11.30 val. 
Šiauliuose, Tilžės g. 65-ojo namo 
laiptinėje, buvo rasti ir dėl kairiųjų
kojų šautų žaizdų j Respublikinę 

" i  šiauliečiaiŠiaulių ligoninę nuvežti 
Modestas Varanavičius ir Virmantas 
Žulys. Birželio 13 d. atsitiktinai buvo 
sulaikytas dar vienas sužeistasis - 
Aurimas Grinkevičius, kuriam irgi 
buvo peršauta kairė koja, bet jis iš 
įvykio vietos pasišalino. Policijos 
pareigūnus kraujo pėdsakai atvedė
j Tilžės g. 65-oio namo 36-ąjį butą, 

lietis Dariuscuriame gyvena šiaulietis 
Mačys. Bute atlikus kratą paaiškėjo, 
kad šaudyta buvo šio buto virtuvėje, 
tačiau buto savininko policijai 
surasti kol kas nepavyko. Visi 
asmenys - ir sužeistieji, ir įtariamasis 
- policijai gerai žinomi. Darius
Mačys (pravarde “Dariulis"), gimęs 

buvo teistas už eismo1972 m. 
saugumo pažeidimus, 
chuliganizmą, šaunamųjų ginklų 
grobimą ir nešiojimą. M. 
Varanavičius (pravarde “Dizas"), 
gimęs 1971 m., buvo teistas už 
eismo saugumo pažeidimus. V. 
Žulys, gimęs 1969 m., teistas už 
plėsimą ir automobilio vagystę. 
Nustatyta, kad jis vartoja 
narkotikus. A. Grinkevičius buvo 
teistas už vagystę. Nukentėjusieji 
pretenzijas del jų sužalojimo kelti 
atsisakė. Spėjama, kad konfliktas
Tilžės g. 65-ojo namo 36-ajame 
bute kilo dėl negrąžintų skc'(olų.

D. Mačio merginos A. D. 
bute policija padarė kratą ir rado 
maišelį, kuriame buvo kelių policijos 
patrulio lazdelė, žiūronai, dveji 
policininko uniformos marškiniai, 
du švarkai su antsiuvais, policininko 
diržo imitacija, policininko kepurė ir 
radijo imtuvas-siųstuvas su antena, 
kuris gali būti naudojamas ir kitų 
operatyvinių tarnybų bangomis.

Paties D. Mačio bute kratos metu 
pareigūnai rado šiauliečb Agniaus 
Menaelio, gimusio 1976 metais, 
piliečio pasą, vairuotojo 
pažymėjimą bei jo  automobilio 
dokumentus. Kadangi D. Mačio 
bute pareigūnai ginklo nerado, yra
pagrindo manyti, jog įtariamasis yra 
ginkluotas. Kad D. Mačys nebijo
naudotis ginklu,rodo ne tik birželio 
10-osios įvykiai: 1992 m. jis šaudė 
“Magijos" parduotuvėje, už tai buvo 
teistas ir jau atliko bausmę.

JAUNOJI 
“REKETININKE”

Olga, gyvenanti Žemaitės g., 
prieš mėnesį susipažino su 
Modesta. Ši po kurio laiko savo 
dukrai Kotrynai pasakė, kad Olgai 
davusi 200 litų, o ji jų negrąžina. 
Ryžtingoji Kotryna ėmėsi

"išmušinėti" pinigus. Olga skolą 
atidavė. Tačiau po kelių dienų 
Kotryna pareiškė, kad Olgai per 
lengvai atleido, ėmė iš jos reikalauti 
jau didesnės sumos, grasindama 
susprogdinti darbo vietoje. Olga 
kreipėsi j teismą. Kotryna iš Olgos 
atėmė pinigų, aukso dirbinių, 
papuošalų maždaug už 2000 litų - 
ir nori dar. Pati “ reketininke" 
neneigia ėmusi pinigus, bet mano,
kad elgėsi teisingai.

ŽMONĖS-ŽIURKĖS
Į Krymo g. gyventojo A. R butą, 

išlaužę duris, įsibrovė du 
nepažįstami vyriškiai. Buto 
šeimininkas atkreipė dėmesį, kad 
ant veido jie buvo užsidėję... baltos 
medžiagos kaukes. Incidento metu 
vienas iš jų buto savininkui 
metaliniu strypu sužalojo kairiąją 
ranką. Nusikaltėliai pabėgo, spėję 
pačiupti telefoną, daug įvairių 
vertingų daiktų. Nuostoliai - apie 
3500 I itų.

SAVIVALDYBĖS BUTE
- VALKATŲ 

PRIEGLOBSTIS
Praėjusj trečiadienį ugniagesiai 

skubėjo į Žalgirio g. 2, Kaimynai 
pranešė, kad dega 185 butas. 
Ugnis bute sunaikino vos ne viską. 
Tiesa, patalpos buvo beveik 
tuščios. Sudegė senas šaldytuvas, 
kėdė. Gaisrininkai važiuoja čia jau 
nebe pirmą kartą, - bute dažnai 
girtaujama, dažni gaisrai. 
Sudegusiame būste pastaruosius 
dvejus metus niekas nebegyveno. 
Jo šeimininkas, buvęs sovietinės 
armijos kariškis, iš čia išvyko prieš 
porą metų. Patalpos priklauso 
savivaldybei. Niekieno butą 
pamėgo valkatos. Gali būti, kad 
butas padegtas tyčia.

MIRE LIGONINĖJE
Praėjusį sekmadienj netoli 

“Šiaulių viešbučio" buvo rastas 
girtas, be sąmonės vyriškis. Prie jo 
buvo daug vaikų, kurie pasakojo, 
kad jis iš pradžių atsisėdo ant žolės, 
po to atsigulė. Žmogus buvo 
pristatytas j blaivyklą, bet pasijuto 
blogai, ir jj nuvežė j Respublikinę 
ligoninę. Apie 16.30 val. 
reanimacijos skyriuje žmogus mirė. 
Jo asmenybė dar nenustatyta.

RASTA 17 NEGYVŲ 
ŽMONIŲ

Praėjusį šeštadienį Radviliškio g. 
garažų teritorijo je rytą rastas 
neatpažinto vyriškio lavonas be 
smurto žymių. Taip pat šeštadienį 
apie 10 val. savo namuose Dariaus 
ir Girėno g. buvo rastas L. Šukienės, 
gimusios 1930 m., lavonas. Smurto 
žymių nerasta. Per dvi pastarąsias 
savaites Šiauliuose aptikta 17 
negyvų žmonių; keli iš jų su smurto 
žymėmis.

PRIRAKINO PRIE 
VAMZDŽIO

Praėjusį sekmadienį j policiją 
paskambino vaikai iš pietinio miesto 
rajono. Jie teigė, kad viename iš 
daugiaaukščio rūsių vyriškis 
šaukiasi pagalbos, j įvykio vietą 
atskubėję policininkai išvydo rūsyje 
prie vamzdžių prirakintą Algirdą K., 
gimusj 1959 m. Jis papasakojo, kad 
sutiko kažkokius vaikinus, kurie 
besišnekant ėmė reikalauti pinigų. 
Po to prirakino prie vamzdžio. Iš jo

PORA KELEIVIO ŽODŽIŲ TAKSISTUI
Leonlja MALAKAUSKIENĖ išlipame, pasiryžę daugiau taip nedaryti.

Nuosavų taksi atsiradimas - vienas Išgilinkime j porą pavyzdbų. Moteriškė
lųjų naujųjų privačios iniciatyvos |S turgaus sėda j pirmutinį iš eilės taksi ir
[dvelktelėjimų. Smagu buvo žiūrėti Pr,a^° nuvežti j autobusų stotį. Tačiau

taksistas atsisakė ją vežti: esąs pirmutinis 
eilėje, stovėjęs valandą ar dvi, todėl 
laukiąs kliento bent j pietinį rajoną.
Moteriškė bandė derėtis, kad iš stoties

laikų dvelktelėjimų. Smagu buvo žiūrėti 
i sparčiai mažėjančią eilutę prie teatro 
šventadienio vakarą: keleiviai vienas 
po kito sėda j mašinas; neilga laukus, 
atsiranda kitas taksi... Kada tai buvo? 
Berods, važinėjome dar už rublius.

Dabar vaizdas ne toks džiugus.
jis gausiąs kitą keleivį, tačiau veltui. 
Užgauta ir supykusi ji sėda j kaip tik

krūveles ir nuorūkas po bedarbių 
taksistų langais. Kiti skaito laikraščius, 
romanus. Prie to paties teatro, prie 
turgaus, kur toks žmonių judėjimas, 
prie ligoninės, kur savo eiles laukia dar 
ir mikroautobusai.

Ar mažiau skubančių j traukinius, 
vėluojančių j pasimatymus, su 
kūdikiais ant rankų, su nešuliais, 
norinčių pasiekti namus atokiose 
gatvelėse ar apskritai miesto 
nepažįstančių, todėl norinčių 
pasinaudoti taksi paslaugomis? Tikrai 
ne. Tik litų mūsų kišenėse mažiau ir jie 
ne tokie skalsus. Sėdame j taksi tik 
būtiniausio reikalo priversti. Ir neretai

privažiavusį pirmąjį autobusą. Autobusas
perpildytas, iki pat stoties ji nesugeba 

................... mėliupasiekti savo rankinės su talonėTiu ir 
atvažiuoja j stotį už d^ką.

Kita moteriškė • žilagalvė močiutė. 
Kartą per pusę metų išsirengusi j 
bažnyčią, išlipdama iš autobuso
pasitempia ranką ir grįžti nusprendžia 

>i, kad m

t. Tačiau ir taksistui turėtų būti apytikriai 
žinoma, kiek pinigų yra jo klientų 
kišenėje; taip pat ir tai, kad ponai 
važinėjasi savo mašinomis, elgetos 
sėdi prie bažnyčios, pensininkai 
stengiasi pasinaudoti autobusų 
lengvatomis. Kitų vidutinio sluoksnio, 
vidutinio amžiaus žmonių pajamos • irgi 
vidutinės.

Siūlyčiau apie tai pagalvoti 
gliaudant saulėgrąžas bedarbių eilutėje 
prie teatro, prie turgaus ir kitur. Man 
atrodo, kad pelningiau važiuoti penkis 
ar dešimt kartų už du tris litus, negu 
stovėti nežinia kokio uždarbio laukiant 
Minėtų pavyzdžių taksistai, mano 
supratimu, elgėsi ne tik nekultürinqai

taksi. Buvo girdėjusi, kad nuo autobusų 
stoties iki namų (prie 'Žemaičio* 
restorano, netoli Kuršėnų pervažos) 
mokama 2-3 litus. Tačiau iš jos taksistas 
paima keturis.

Kiekvienam (ir tai namų šeimininkei, 
ir tai močiutei) aišku, kad ne visa paimtoji 
suma yra taksisto pelnas: jis moka už 
licenciją, benziną, mašinos remontą ir t.

. . . . „  nekultūringai,
bet tiesiog neišmintingai, atbaidydami 
klientus.

Mikroautobusų vairuotojams, užuot 
virtinėmis stovėjus prie 'Nuklono' ar 
ligoninės, patarčiau už prieinamą kainą 
vežioti j sodus, j miškus uogauti,
grybauti, o sekmadieniais - j Kryžių
kaina i tu rn u s i atlaiku ekainą, j turgus, j atlaidus aplinkinėse 
parapijose. Pagaliau ir mieste galima 
paieškoti naujų maršrutų.

atėmė 10 litų, cigaretes, šio 
žmogaus ieškojo ir policija už 
vengimą mokėti alimentus.

NUŽUDĖ MOTINĄ
Pirmadienį Šiaulių apygardos 

teisme baigta nagrinėti 
žmogžudystės byla. 1995 m. kovo 
15 d. apie 24 val. Pagėgių g. savo 
name buvo nužudyta Stefanija 
Domeikienė. Ją tyčia nužudė girtas 
sūnus Dainius Domeikis, gimęs 
1974 m Medikai ekspertai nustatė, 
jog auka mirė uždususi. Pateikus 
kaltinimą, D. Domeikis kaltu 
neprisipažino, sakė motinos 
nenužudęs. Tyrimo metu motinos ir 
sūnaus veiduose rasta 
nubrozdinimų. Tai liudija, kad tarp 
jų vyko grumtynės. Beje, 
teisiamasis jau anksčiau teistas už 
tyčinį nužudymą. Šiaulių apygardos 
teismas D. Domeikį pripažino kaltu 
ir nuteisė jj 15 metų kalėti; 5 iš jų 
toks praleisti griežto režimo darbų 
kolonijoje.

NEI PINIGŲ, NEI 
SKOLININKĖS

Ne kartą rašyta apie buvusios 
miesto centrinio pašto direktorės 
Laimos Budvytienes skolas. Už tai, 
kad ji, pasinaudodama valdiškais 
pinigais, nupirko JAV gamybos 
aspirino tablečių “Jork", kurios nėra 
įtrauktos į Lietuvoje platinamų 
vaistų sąrašą, buvo iškelta 
baudžiamoji byla. Buvusi pašto 
direktorė kaltinama ir 
piktnaudžiavimu tarnybine 
padėtimi. Byla atsidūrė teisme, bet 
šiuo metu ji sustabdyta. Kaltinamoji 
L. Būdvytienė pasislėpė. Visai 
neseniai į miesto apylinkės 
prokuratūrą kreipėsi “Barden 
Finanse LTD" kompanijos atstovas, 
kad L. Būdvytienei 1993-ųjų metų 
gruodžio 7 dieną buvo suteiktas 
12000 dolerių kreditas. Tų pačių 
metų gruodžio 28 d. Ši moteris iš 
kompanijos gavo dar 6749 dolerius. 
Buvo sutarta, kad L. Būdvytienė 
kreditoriui mokės 187 proc. metinių 
palūkanų. Bet skolininkė slapstosi.
Ji skolinga firmai "Barden Finanse 
LTD" 438707 Lt. Procentai irgi auga.

AR GALIMA IŠJUNGTI 
ŠVIESOFORUS

Savaitgaliais išjungiami 
šviesoforai pridaro daug bėdų. 
Aišku, šeimininkai gali sakyti, kad 
reikia taupyti, vairuotojai 
nedrausmingi, daug kur taip 
daroma. Žmonės, gyvenantys arti 
sankryžų, pastebėjo: vos tik 
išjungiami šviesoforai, prasideda 
žviegiančių stabdžių koncertai 
Praėjusj savaitgalį matėsi apdaužyti 1 
automobiliai Daukanto-Aušros ai. 
nereguliuojamoje sankryžoje. Prie 
gerokai apdaužyto "Opelio" stovėjo 
susijaudinusi moteris, atvykusi iš 
kito miesto ligonio lankyti, o 
šviesoforas jai monotoniškai 
mirksėjo geltona akute.

UŽ IŠPRIEVARTAVIMĄ 
- DEVYNERI METAI

Antradienį Šiaulių apygardos 
teismas uždarame posėdyje 
nagrinėjo išžaginimo bylą. 
Parengtinio tardymo metu buvo 
nustatyta, kad šių metų kovo 
mėnesį iš 25 į 26 naktį Mažeikiuose 
Z. Švažas išžagino nepilnametę S., 
gimusią 1983 m. Pateikus kaltinimą.
Z. Švažas kaltu neprisipažino. 
Apygardos teismas teisiamąjį 
pripažino kaltu ir nuteisė jj 9 metus 
kalėti, bausmę atliekant sustiprinto 
režimo ko lon ijo je. Apygardos 
teismo nuosprendis gali būti 
apskųstas aukštesnei instancijai.

VAGIAMA BE 
PALIOVOS

Ir toliau vagiami automobiliai: du 
pavogti, penki apip lėšti. S. R. 
automobilis "VW Golf" buvo 
pavogtas iŠ M. Valančiaus g. kieme 
esančio garažo. | garažą patekta 
išlaužus duris. Vagystė įvyko 
praėjusį sekTnadienj. Tą pačią 
dieną savo automobilio “Audi-80 
neteko V. R., gyvenanti Žemaitės g. 
Automobilis stovėjo namo kieme. 
Nuostoliai - 5450 Ll.

Daug nuostolių vagys padarė R.
P, gyvenančiam Varpo g. Anot 
nukentėjusiojo, nuo jo  "Opel 
Kadet“, kuris stovėjo namo kieme, 
buvo pavogti visi keturi ratai, o iš 
salono - audiom agnetofonas 
“Sony", audiokasetės. Nuostoliai ■ 
apie 2000 Lt.

Apvogti 6 butai. Apie du 
apiplėšimus nukentė jusie ji, ko 
gero, dar nežino, nes išvažiavę.

Parengė Vida M ISIŪNAITĖ



Smėlio žilti kauburėliai,
Šeimyninių antkapių plytos,
Saulė pro tankius kryžius

tarp erškėtrožių plyksčioja, 
Kaimo senų kapinaičių m edinėj koplyčioj

Šventas sparnuotas Vincentas (...)
J. Vaičiūnaitė “Sereikiai”

A U Š R O S  ALEl-A

SER E IK IA I Robertas JURGAITIS

apie 300 
pavardžių. Kažkada 
pasipriešinę carinės 
v a l d ž i o s  
priespaudai, kai 
1866 m. Sereikių : 
kaime 8 vyrai 
išlaisvino 2 brolius, 
suimtus už tai, kad 
slapstėsi per 1865 
m. rekrūtų ėmimą, 
sereikiškiai pokario 
metais aktyviai 
dalyvavo “Audros" 
partizanų būrio 
veiklo je. Už
Tėvynės laisvę savo 
gyvybes paaukojo 
16 vietinių vyrų. Tai 
Pranas ir Antanas 
Šulmos, Kazys 
Žvigaitis, Jonas 
Juozaitis, 4 sūnūs ir 
tėvas Padervinskai, 
Juozas ir Antanas 
Petraičiai (Antanas 
buvo būrio vadas), 
Pranas, Laurynas ir 
Vincas Valančiai iš 
Jackonių kaimo ir 
daugelis kitų, kurių 
net žūties vietos, 
kapai iki šiol 
nežinomi. Ryšius su 
partizanais palaikė sereikietis 

J o k im a s  
Žviga itis . 
1994 m. 
la p k r ič io  
19 d. 
G ervėm ) 
m i š k e  
žuvusiems

a t m i n t i  
pastatytas 
paminklinis 
a k m u o .  
P o k a r io  
m e t a is  
S e re ik ių  
k a i m o  
gyventojų 
sumažėjo. 
1923 m. 
čia buvo 
70
sodybų ir 

375 gyventoja i; 1959 m. - 255 
gyventojai. Sovietmečiu nugriautos 
net 45 sodybos, š iuo  metu 
Sereikiuose yra 39 sodybos ir 122 
gyventojai - tai trečdaliu mažiau nei 
prieš 70 metų.

Šiaulių rajono pakraštyje esantis 
Sereikių kaimas anaiptol nenutolęs 
nuo kultūrinio gyvenimo. 1865 m. 
jste igta pradžios 
mokykla, veikusi iki 
1980 m. XIX a. 
statytas mokyklos 
p a s t a t a s ,  
i š s i s k i r i a n t i s  
m e d i n ė m i s  
kolonomis, yra pats 
seniausias Sereikių 
kaime, šią mokyklą 
lankė poetas 
Zigmas Gėlė- 
Gaidamavičius, nes 
Naisių m okym o 
įstaiga įsteigta tik 
1906 m. Kai poetas 
jau mokėsi
Šiauliuose, Sereikių 
mokykloje 1912 m. 
yra m okytojavęs 
Antanas Vineliūnas.
Kelerius metus 
m okytojavo ir 
rašytojas Antanas 
Skripkauskas, čia 
parašęs savo 
pirmąjį romaną “Jis 
ir m oteris" (1931 
m.) Antano
S k r i p k a u  s k o  
likimas susiklostė 
taip, kaip ir daugelio 
to metų inteligentų.
Jis sovie tin io

saugum o apkaltintas Tėvynės 
išdavimu ir 1941 m. gruodžio men. 
Gorkyje buvo sušaudytas. 1976 m. 
įste igus Zigmo Gėlės- 
Gaidam avičiaus literatūrinę 
premiją, tapo tradicija laureatams 
šalia Sereikių kapinių, kur 
pala idotas poetas, kasmet 
pasodinti po medelį - liepą ar 
ąžuoliuką. 1977 m. pirmąją liepą 
pasodino rašytoja Vidmantė 
Jasukaitytė, o šiemet ąžuoliuką - V. 
Kirkutis. Šioje alėjoje žaliuoja jau 19 
medelių. Praeičiai prisiminti, susitikti 
su buvusiais kaimynais ir pabūti 
kartu liepos 15 d. suvažiuos 
daugelis sereikiečių, išsibarsčiusių 
po įvairias Lietuvos vietoves. 
Koplyčioje Šv. Mišios bus 
aukojam os 12 val., o po jų  - 
pašventinąs koplyčios pastatymo 
jubiliejui skirtas kryžius.

A u to ria u s  nuo trau ko se : 1. 
Sereikių koplyčia, pastatyta 1795 
m. 2. P am inklas so v ie tm e č io  
aukoms atm inti. 3. Seniausias 
Sereikių kaimo pastatas • buvusi 
mokykla. 4-5. Sereikių koplyčios 
altoriai.

Prieš 200 metų pastatyta 
Sereikių koplyčia šiemet sulaukė 
gražaus jubiliejaus, kuris visiems, 
tiek iš čia kilusiem s, tiek čia 
gyvenantiems, sereikiečiams yra 
didelė šventė. Mažai žinome apie 
Sereikių kaimo (Šiaulių raj.) praeitį. 
D idesniosios dalies taip ir 
nesužinosime, - ji su šio kaimo 
gyventojais nukeliavo į šaltuosius 
kapelius, kuriuose kiekvienas 
paminklinis įrašas virto praeities 
liudininku.

Sereikių kaimas, nusidriekęs 
palei Naisių-Lygumų plentą, kartu 
apėmė ir Šiladiškius. Šiladiškiais 
buvo vadinam os prie Š iladėlio 
upelio kairėje vieškelio pusėje nuo 
J. Žvigaičio Lygumų link 
išsibarsčiusios sodybos. Ar tai buvo 
tik  žmonių nuoroda apie 
gyvenančius to paties kaimo 
ūkininkus prie šiladŽio, ar tai buvo 
atskiras kaimas, šiuo metu sunku 
pasakyti. Dabar toje vietoje nebėra 
nė vienos sodybos. Pokario 
represijų aktuose ir kituose 
archyviniuose dokumentuose šių 
sodybų gyventojai nurodomi kaip 
sereikiečiai.

Carinės va ldžios laikais 
Sereikiuose buvęs valsčiaus 
centras. Valsčiaus administracijos 
pastatas stovėjo antro je kelio 
pusėje prieš kapines, visiškai šalia 
mokyklos, bet iki šių dienų neišliko. 
Tik prie pat buvusios mokyklos

pastato tebestūkso 
daboklės rūsys. 
Разак seniausio šio 
kaim o gyventojo 
Antano Jurgelio  
(gim. 1913 m.), 
daboklė buvusi iki 
1921-1922 m. Tais 
m etais perkėlus 
valsčiaus centrą į 
Lygumus, daboklės 
pastatas taip pat 
nugabentas tenai, o 
Sereikiuose liko tik 
r ūsys. XX a. 
pradžioje periodinė 
spauda apie 
sereikiečius taip 

rašė: “Sereikių sodžius susideda iš 
27 kiemų, yra valsčiaus raštinė ir 
pradinė m okykla. Raštininkas 
rusas, o m okytojas - lietuvis. 
Ūkininkai gyvena vidutiniškai. Apie 
Naujuosius 
metus jie 
p ra d e d a  
cfaryti alų, 
d a r o  
daug, o 
a l u s  
g a rd u s .
Pasidarę 
p ra d e d a  
g e r t i ,  
geria visi - 
ir maži, ir 
d ide li, ir 
vyrai, ir 
m o te rys.
Reikia dar 
p r im in t ,  
kad jie visi 

b la i
v in in k a i, 
deg tin ė s  
n e g e r ia , 
pakanka ir alučio. Apšvietimas visai 
menkas. Laikraščių niekas 
neišsirašo - ateina tik dvejetas į 
raštinę bei mokyklą“ . (“ Lietuvos 
ūkininkas”. 1911 m. Nr. 2). Dažnai 
buvo primenama, kad sereikiečiai 
yra dideli a laus mėgėjai: 
“Lygumiečiai, taigi ir sereikiečiai, 

labai mėgsta 
nam inį alų.
Ypatingai daug 
geria per atlaidus. 
Tuomet baliai po 
visą kaimą esti per 
3-4 dienas. 
Menkas ūkininkas 
ir tai pasidaro iš 2- 
3 pūrų alaus. Kiti 
daro iš 5-6 pūrų. 
K i e k v i e n a s  
stengiasi daryti 
kuo stipresnį, kad 
nuo 2-3 stiklų akys 
p a ž a l i u o t ų ” 
( “ L i e t u v o s  
ūk in inkas” . 1912 
m. Nr. 19). Tačiau, 
nežiūrin t to, 
sereikiečiai garsėjo 
kaip darbštūs, 
pam aldūs ir 
susipratę žmonės.

K a i m o  
puošmena ir 
s e r e i k i e č i ų  
pasididžiavimas - 
rudai dažyta 
kapinių koplyčia, 
kurią  kai каз 
tiesiog  vadina - 
bažnytėle. Joje 
vietiniai gyventojai

susirenka pasimelsti švenčių metu, 
į paskutinę kelionę palydėti 
artim uosius, bet daugiausiai 
žmonių pritraukia Saldžiausio 
Jėzaus Vardo ir švento Vincento 
Ferrari atlaidai. Sereikiškio
Juozapato Stanislovaičio lėšomis 
1795 m. pastatyta medinė koplyčia 
daug kartų remontuota ir 
atnaujinta, todėl šiandien pakeitusi 
savo pirminę išvaizdą. Iš koplytėlės, 
stovėjusios ant Kryžių kalno, 1936 
m. prie Sereikių koplyčios pristatyta 
zakristija, o 1938 m., užmiršus 
užgesinti smilkytuvą, kilo gaisras ir 
koplyčia smarkiai apdegė. 
Nuostoliai buvo apie 11Q00 Irtų. Dar 
prieš Antrąjį pasaulinį karą 
sereikiškiai norėjo, kad Šv. Mišias 
aukotų vietoje gyvenantis kunigas. 
Mat Sereikiai prfklausė Lygumų 
parapijai, ir kunigas važinėdavo iš 
Lygumų. Šiam sumanymui

įgyvendinti Normantas žadėjo 
atiduoti savo žemę (apie 33 ha), 
tačiau ji buvo kiek tolėliau nuo 
koplyčios. Jurgeliams, turėjusiems 
prie pat koplyčios apie 22 ha 
žemės, Normantas siūlęs susikeisti 
sklypais. Tačiau šie užmojai liko 
neįgyvendinti. Sovietmečiu, 
prasidėjus masiniam bažnyčių 
uždarinėjimui, koplyčia 1961 m. 
buvo uždaryta. Lygumų klebono 
kun. Prospero Bubnio dėka iš 
koplyčios buvo paimti ir išsaugoti 
altorių paveikslai, kurie restauruoti, 
o prasidėjus Atgimimui, grąžinti. 
1989 m. spalio 8 d. koplyčia vėl 
atidaryta ir Šiaulių dekano Kleopo 
Jakaičio pašventinta.

Ypač skaudžiai Sereikių ir 
aplinkinių kaimų žmonės nukentėjo 
pokario metais. Birutės 
Stumbrienės paskaičiavimais, iš 
Sereikių represuota, įkalinta ir 
ištremta apie 102, tremtyje mirė 14 
žmonių. 1948 m. buvo ištremti 
stambūs ūkin inkai, koplyčios 
statytojo palikuonys Stanislovaičiai. 
Visiems jiems atminti 1991 m. šalia 
Sereikių kapinių iš lauko akmenų 
pastatytas ir 1992 m. rugsėjo 19 d. 
pašventintas paminklas.
Paminklinėje lentoje įrašyti 15 
nukentėjusių kaimų pavadinimai: 
Adomiškės, Gibaičiai, Kirmėlynė, 
M išeikiai, Perkulpis, Sereikiai, 
Skėčiūnai, Bagdongiris, Dakčiai, 
Daunorai, Edaukis, Naisiai, 
Norkūnai, Stalgiškės, Žačiai ir 
gražūs žodžiai:. “Tavyje, Dieve, ir 
mūsų ainiuose liks gyva mūsų 
laimės ir vargų žemė". Paminklo 
viduje įmūryta kapsulė su šių kaimų 
represuotų žmonių sąrašu, kuriame



NUSIKALTIMAI

ĮSPEKIME VAIKUS
AKMENĖ. Daugybę kartų sakyta 

ir rašyta apie pavojus, kurie vaikams 
gresia Šiais iškrypėlių ir žudikų 
antplūdžio laikais, bet mūsų valkų 
patiklumas dar beribis. Praeitą 
pirmadienį einančią ganyklon 
gyvulių perkelti devynerių metų 
mergaitę pasivi|o .ir sustabdė 
automobiliu važiavęs vyriškis. 
Pasisiūlęs padėti, jis prikalbino 
mergaitę sėstis j mašiną, po to 
nusivežė j miškeli netoli Palnosų ir 
ten niekieno netrukdomas ją mušė, 
tvirkino. Kuomet mergaitė apsimetė 
negyva, vyriškis uždengė ją 
šakomis Ir nuvažiavo. Nuo šoko ir 
sumušimų mergaitę gydo medikai, 
o nusikaltėlį policija jau surado. 
Tai Akmenėje, Liepų 6, gyvenantis, 
niekur nedirbantis Rimantas 
Pranulis, gimęs 1948 m., šiemet 
atlikęs 10 metų bausmę už panašų 
nusikaltimą. |spėkime valkus 
neslšnekėtl Ir nepasikliauti 
nepažjstamais!

RASTAS KŪDIKIO 
LAVONĖLIS

TELŠIAI. Telšiuose, Vilniaus 
gatvės 22-ojo gyvenamojo namo 
43-ajame bute, apie7valandąryto 
rastas Gebamo Karsoko, gimusio 
1995 metų gegužės 20-ąją, 
lavonėlis.

Prokuratūros darbuotojams 
motina pasakojo, kad tą rytą 
atsibudusi pamatė kartu miegojusi 
sūnų nebegyvą, (kritusį tarp dviejų 
pagalvių. Manoma, jog berniukas 
užduso. Tikslią mirties priežastj 
nustatys ekspertą!.

PABĖGO Iš 
LIGONINĖS

AKMENĖ. Naktj iš penktadienio 
J šeštadienį greitoji medicinos 
pagalba buvo iškviesta gelbėti itin 
stipriais vaistai apsinuodijus) 
Naujosios Akmenės gyventoją 
Eugenijų Rėzg|. Jis paguldytas į 
Centrinės ligoninės vidaus ligų 
skyrių, medikai ligonj gaivino visą 
naktj. Atgavęs sąmonę ir, kogero, 
nusprendęs, jog gydytis neverta, 
šeštadienio rytą šis keturiasdešimt 
vienerių metų vyriškis slapta 
pabėgo iš ligoninės. Medicinos 
seserys telefonu susirado paciento 
namiškius, pranešė apie jvykj, bet 
E. Rėzgj pavyko prikalbinti ne grįžti, 
o bent grąžinti ligoninės pižamą ir 
šlepetes.

ISTORIJA

LIEPOS 6-OJI 
GELEŽINKELIO 

ISTORIJOJE
RADVILIŠKIS. Geležinkelis 

Uetuvosteritorijoįe veikia daugiau 
kaip 130 metų. I860 metų rugsėjo 
B dieną pirmasis traukinys atvažiavo 
j Lietuvą. Pirmoji Peterburgo- 
Varšuvos linijos atšaka per Kauną 
iš Kybartų atidaryta 1861 metais. 
Nuo Dūkšto Iki Varėnos per Vilnių 
linija baigta tiesti 1862 m. Po kelių 
ar keliolikos metų nutiestos linijos 
nuo Mažeikių Iki Kaišiadorių per 
Šiaulius, Radviliškį, Kėdainius Ir 
kitos.

Ypač reikšminga Lietuvos 
geležinkelių istorijoje 1919 metų 
liepos 6-oji, kai iš Kaišiadorių stoties 
j Radviliškį pajudėjo pirmasis 
Nepriklausomos Lietuvos 
traukinys. Tai buvo iš vokiečių 
išnuomotas garvežys. Patys 
vokiečiai, perleidęlieluviamskelis 
gan/ežius ir keliasdešimt vagonų, 
sakė, kad Lietuvos geležinkelis 
nepajėgsiąs savarankiškai 
egzistuoti ir turėsiąs prisijungti prie 
jų arba prie rusų. Bet, nors daug 
sunkumų buvę, geležinkelio 
transportas stiprėjo. Po 1919 metų 
liepos 6-osios lietuvių traukiniai 
pradėjo kursuoti tarp Kaišiadorių 
ir Kauno (liepos 8 d.), tarp 
Radviliškio ir Panevėžio (liepos 9 
d.), tarp Kauno ir Vilkaviškio (liepos 
12 d.), tarp Alytaus ir Virbaliu

ŠIAURĖS LIETUVOJE
(rugsėjo 5 d.). Geležinkelių dirbtuvės 
Kaune iš vokiečių buvo perimtos 1919 
m. kovo 25 dieną. Tiesa, iš pradžių 
jos neveikė, nes nebuvo riedmenų, 
kuro. Po truputį buvo perimamos Iš 
vokiečių geležinkelio linijos, tiesiami 
nauji keliai, rekonstruojami seni.

1919 melų pabaigoje Lietuvos 
geležinkelių valdybos žinioje jau buvo 
1390 kilometrų geležinkelių, Iš jų - 
965 kilometrai plačios vėžės.

1940-ųjų rugpjūčio 14 dieną, po 
Lietuvos aneksijos, paskelbiamas 
okupantų jsakymas apie Lietuvos 
geležinkelių įjungimą j TSRS 
geležinkelių tinklą. Po 51 metų, 1991 
m. rugsėjo 4 dieną, Lietuvos 
Respublikos susisiekimo ministro 
Įsakymu atkurti Nepriklausomos 
Lietuvos geležinkeliai. 1992-ųjų sausio 
2 dieną geležinkelio valdyba 
reorganizuota j valstybinę |monę 
"Lietuvos geležinkeliai".

NEVARĖNAMS - 400 
METŲ

TELŠIAI. Šiemet, rugpjūčio 6 dieną. 
Nevarėnams sukanka 400 metų. Tai 
bus linksmybės diena, o kartu ir 
Atsimainymo atlaidai. Svečių 
atvažiuos, o ir patys nevarėniškial 
neliks abejkigi savo miestelio jubiliejui, 
šventės organizatoriai, bent jau slaptą 
tikisi, kad Nevarėnų400-mečiui savo 
širdis bei pinigines atvers buvę ar 
esami miestelio gyventojai. Ne kam 
nors kitam, o šiam jubiliejui atšvęsti ir 
gražiai pasipuošti.

Kas dabartie Nevarėnal? Miestelis, 
turintis apie pusę tūkstančio gyventojų. 
Buvo kaimelis, kuriame 1602 m. grafas 
Zabiela pastatė medinę Nuktyžiuoiojo 
Jėzaus vardu pavadintą koplyčią. 
Nevarėnų bažnyčia, statyta 1785 
metais, išliko iki šių dienų. Kaip Ir 
varpinė.

Miestelyje smuklės pradėjo steigtis 
1569, turgai - 1721 metais, tačiau 
pirmoji parapinė mokykla duris atvėrė 
tik 1814 m., o valdinė -1865 m. XVIII 
amžiuje Nevarėnal smarkiai nukentėjo 
nuo karų. Tačiau ne mažiau juos

palietė ir sovietinė okupacija. 1940 
m. Nevarėnal jau turėjo 550 gyventojų, 
paštą, policijos nuovadą sveikatos 
punktą, kelias krautuves, mokyklą, 
nemažai amatų dirbtuvių. Miestelis 
nuo XX amžiaus pradžios iki 1950 
metų buvo valsčiaus, vėliau ар/linkės 
centru.

ŽEMĖS ŪKIS

KULTURA

PARODOJE - 
TRADICINIAI LIAUDIES 

INSTRUMENTAI
TELŠIAI.Tarptautinio festivalio "Ėr 

paauga žalė lėipa”  proga Parodų 
salėje buvo atidaryta Egidijaus 
Virbašiaus tradicinių liaudies 
instrumentų paroda.

E. Virbašius baigęs Lietuvos muzi
kos akademiją. Nuo 1982 metų dirba 
Muzikos akademijos eksperimentinėje 
liaudies instrumentų laboratorijoje 
meistru restauratoriumi Ir liaudies 
instrumentų katedroje dėsto grojimą 
etniniais muzikos instrumentais. Jis 
yra vienas iš tradicinės ir 
katalikiškosios etnomuzikos 
ansamblio "Ūla" vadovų.

Liaudies Instrumentų gamyba E. 
Virbašius susidomėjo dar 
bestudijuodamas Muzikos 
akademijoje. Nagingo meistro Zigmo 
Armono paskatintas, jis pradėjo 
gaminti patobulintus etninius muzikos 
instrumentus. Yra padaręs apie 2000 
lumzdelių, 200 birbynių, apie 1000 
skudučių vamzdelių, 400 kanklių, 25 
mediniųragų komplektus IrS daudyčių 
rinkinius, apie 200 įvairiausių tarškynių 
barškynių, apie 20 ožragių, 8 švilpas, 
6 dūdmaišius, 4 pūslines. Jo 
pagamintais instrumentais groja 
dauguma Lietuvos folkloro ansamblių. 
E. Virbašius yra mokslinio Instrumentų 
rekonstravimo Lietuvoje pradininkas.

UOGŲ NEDAUG
JONIŠKIS. Praėjus] trečiadienj 

prasidėjo darbymetis ir AB "Joniškio 
sodai" šešių hektarų serbentyne. 
Juoduosius serbentus skina ir vietiniai 
žmonės, ir darbo biržos siųsti 
bedarbiai. Už kiogramą nuskintų uogų 
jie gauna vieną Są Tačiau uogų derlius 
gana mažas, nes uogynas labai senas 
Be to, serbentynui pakenkė pavasario 
šalnos. Kaip minėjo bendrovės 
direktorė A. Miežienė, išvlsolikimasl 
surinkti tik apie 300 kilogramų uogų. 
Jos daugiausia bus parduodamos 
Šiaulių turguje.

TURGAUS KAINOS
JONIŠKIS. Veršelis (vnt.) -150 U, 

paršelis (vnt.) - 60-85 Lt, vištos 
skerdiena (vnt.) - 18Lt, rūkyti lašiniai 
(kg) - 7,50-8 Lt, varškė - 3,50 Lt, 
sviestas (0,5 kg) -5 Lt, grietinė (11) - 
7 Ц  naminis sūris (vnt.) ■ 3 Lt, kiaulinal 
taukai (kg) - 3,50 Lt, medus - 8 Lt, 
cukrus - 4 Lt, vištos kiaušiniai (10 
vnt.) - 2 Lt, švieži kopūstai (kg) -1,50 
Lt, morkos (pund.) -1 Lt, svogūnai 
(kg) -3 Lt, miežiai (cnt) -17 Lt, bulvės 
(kg) - 2 Lt, šviežios - 3 Lt, raudonieji 
burokėliai -0,70 Lt, obuoliai - 2,20 Lt, 
agurkai - 1,80-2 Lt, pomidorai - 6-
6.50 U, mielės (100 g) -1 Ц  majonezas 
(200 g) -1,75 Lt, actas (0,51) -1,70 Lt, 
Atlanto silkė (kg) - 4-4,50 Lt, importinis 
aliejus (1 I) - 4,90-5 U, importinis 
margarinas (0,5 kg) - 3,20 Lt, pomidorų 
padažas (0,51) - 2,60 Lt, konservuoti 
žalieji žirneliai (0.51) - 2,30 Lt, žirniai 
(kg) -1,50 Lt, ryžiai - 2,70 Lt, grikiai -
2.50 Lt, batonai (vnt.) -1 Lt, pynutės 
su aguonomis - 1 Lt, batonai su 
razinomis -1 Lt, šventinė duona (kep.)
- 2 Lt, apelsinai (kg) - 4,50 Lt, citrinos
- 4,50 Lt, bananai - 3-3,50 Lt, kon
densuotas pienas su cukrumi - 2,80 
Lt, makaronai (0,5 kg) -1,70 Lt, razinos 
(kg) - 7 Lt, braškės (1 I) - 3,50 Lt, 
avietės - 3 Lt, ž. riešutai (kg) - 7,50 Lt,

SPORTAS PIRMASIS NAKTINIS MARATONAS LIETUVOJE

TELŠIAI. Birželio 24 dieną prie 
Džiugo kalno, ties Žemaitijos sostinės 
riba, startavo pirmojo Lietuvoje 
naktinio maratono "Paparčio žiedas" 
dalyviai. Maratoną įveikė keturiolika 
bėgikų. Bėgti reikėjo 42 kilometrus 
195 metrus - penkis ratus po aštuonis 
su puse kilometro. Pirmąjj ratą 
maratonininkus palydėjo Donatas 
Zaveckas ir keliolika jo vadovaujamo 
Sveikos gyvensenos klubo narių.

Telšiškis bibliotekininkas 
Gediminas Petrulis sakė maratono 
bėgti nemanęs, tačiau, nubėgęs 
pirmąjj ratą, Jautėsi stiprus ir ryžosi

bėgti dar vieną. Paskui trečią... Nors 
jis ir nebuvo oficialia! užsiregistravęs, 
tapo būtent tuo laimingiausiuoju 
dalyviu, pajėgusiu įveikti šią ilgą 
distanciją Iki tol G  Petrulis daugiausia 
buvo nubėgęs 16 kilometrų. Pirmą 
kartą olimpinę distanciją nubėgo net 
penki telšiškiai - tarp jų moksleivė iš 
Ubiškės Rasa Perskaudaitė, trasą 
įveikusi per 5:01,16 val. Ji buvo 
vienintelė merginą taip pat jauniausia 
"Paparčio žiedo" dalyvė.

Greičiausiai maratoną nubėgo 
sportininkas iš Kudirkos Naumiesčio 
Gediminas Dovydaitis. Jis distancijoje 
sugaišo 3:10,15 val.

jdomu tai, kad maratoną praktSkai 
surengė vienas žmogus - bėgimo 
mėgėjas J, K. Petrulis. Šis telšiškis 
buvo šeštas. Maratonas "Paparčio 
žiedas" pateks j Lietuvos sporto istorją 
- tai pirmasis naklinis maratonas 
Lietuvoje.

J. K. Petrulis ir vėl organizuoja 
naktinj maratoną "Viktorija" 1995 metų 
gruodžio 23 dieną. Šis maratonas 
skirtas tik moterims. Jo maršrutas - 
"Lokys" - Ilgės ežeras - Siraičiai - 
"Lokys". Dalyvės bus regstruojamos 
1995 m. gruodžio 23 dieną 21 -22 val. 
autobuso Nr. 1 stotelėje.

LIETUVOS NAKTINIO MARATONO KLUBO NARIŲ 
S Ą R A Š A S

Rezultatai maratone
Eit. Nr. Vardas, pavardė Gimimo data Miestas naktiniame

Telšių
dieniniame
anksčiau

1. (13) Gediminas Dovydaitis 1952.03.07. Kud. Naumiestis 3:10,15
2. (5) Dainius Kepenis 1952.08.18. Palanga 3:45,00
3. (15) Ramūnas Dzimidas 1964.05.01. Palanga 3:54,05
4. (14) Pranas Kontrimas 1956.01.11. Telšiai 4:03,11
5. (8) Albertas Zubė 1962.01.25. Šiauliai 4:14,21
6. (7) Jonas Petrulis 1940.03.15. Telšiai 4:16,03
7. Romas Jauneika 1959.04.09, Telšiai 4:17,22
8. Algirdas Perskaudas 1975.06.23. Telšiai 4:40,51
9. Jonas Sereika 1948.09.28. Klaipėda 4:40,58
10. (10) Bronius Lukošius 1949.02.08. Telšiai 4:56,30
11. Rasa Perskaudaitė 1978.07.23. Telšiai 5:01,16
12. Gediminas Petrulis 1961.04.21. Telšiai 5:02,09
13. (12) Jonas Laurinavičius 1939.06.15. Klaipėda 5:53,19
14. (11) Ignas Meškauskas 1929.12,13. Palanga 6:24,01
15. (9) Eligijus Razmus 1967.09.11. Palanga nebaigė

P. S. Starte įteiktos sportinės aprangos numeriai (skliausteliuose)

2:39,00
2:53,59
nebėgo
3:18,00
2:49,15
4:01,32
nebėgo
nebėgo
3:45,00
nebėgo
nebėgo
nebėgo
3:18,00
4:36,11
nebėgo

Organizatorius K. Petrulis

PASIRAŠĖ SUTARTĮ
TELŠIAI. "Žemaitijos pieno" 

akcinė bendrovė už3milijonus 120 
tūkstančių litų nusipirko "Klaipėdos 
pieno" valstyblnėsakcinės jmonės 
kontrolinj akcijų paketą.

Pirkimo-pardavimo sutartj 
pasirašė buvęs ekonomikos 
ministras Aleksandras Vasiliauskas 
Ir "Žemariijos pieno" generalinis 
direktorius Algirdas Pažemeckas.

KITI [VYKIAI

IŠDAVĖ TALONUS 
MAISTUI

AKMENĖ. Kaip tik tokių darbų 
ėmėsi Naujosios Akmenės seniūniją 
Vienišiems pensininkams ir invali
dams Išdavė 18 talonų maistui pirkti. 
Didelis darbas laukia tvarkant van
denvietes, ypač ten, kur nebėra tie
sioginių šeimininkų. Tvarkomi miške
liai. Pareiškimus parašę gavo žemės 
daržams. Ji atmatuota Suginčiuose, 
apie 10 ha gavo 80 žmonių. Seniū
nijos globos ir rūpybos darbuotojai 
aplankė kaimus Ir vokiečių atvežtą 
labdarą nuvežė 15 invalidų.

BRANGSTA 
VAŽIAVIMAS 
AUTOBUSAIS

PAKRUOJIS. Rajono tarybos 
sprendimu patvirtinti nauji kainų tarifai 
maršrutiniams autobusams.

Iki šiol keleiviai už pravažiuotą 
kilometrą mokė|o 6 centus, o 
trūkstamą faktinių preivežimų Išlaidų 
kiekj, kuris nuo paskutinio įkainio 
pakėlimo padidėjo 1,5 karto, dengė 
savivaldybė. Nuo liepos 10 dienos 
už pravažiuotą kilometrą keleiviai 
mokės 8 centus.

Tačiau, pasak autobusų parko 
direktoriaus V. Bruzgulio, kasdien 
važiuojantieji rajono autobusais turi 
galimybę sumažinti kelionių išlaidas, 
Įsigydami nuolatinio važiavimo 
bilietus, kurie kainuoja perpus pigiau. 
Tačiau praėjusi mėnesį nuolatiniais 
važiavimo bilietais pasinaudojo vos 
keletas keleivių.

AUTOBUSŲ BILIETAI 
- BRANGESNI

RADVILIŠKIS. Radviliškio valsty
biniam autobusų parkui priklausan
čiais priemiestiniais autobusais 
važiuojantys keleiviai už bilietus 
mokės šiek tiek daugiau: už vieną 
nuvažiuotą kilometrą-0,07 Lt. Tokie 
tarifai patvirtinti (vykusiame rajono 
valdybos posėdyje. Vaidybos nariai 
atsižvelgė j valstybinio autobusų 
parko administracijos motyvus - 
pabrangusį kurą, elektros energiją, 
padidėjusias kitas išlaidas.

PRENUMERATA
MAŽĖJA

AKMENĖ. Nuo liepos pradžios 
vėl palengvėjo laiškanešių krepšiai. 
Stokodami lėšų pragyvenimui, rajo
no gyventojai antrajam šių metų 
pusmečiui paštuose užsisakė beveik 
1100 egz. šalies laikraščių mažiau, 
žurnalų prenumerata sumažėjo 700 
egzempliorių. Ypač prastėja dienraš
čių, kurių prenumerata brangiausią 
pozicijos. "Lietuvos aido" prenume
ratorių rajono paštuose nuo 116 su
mažėjo iki 88, "Lietuvos ryto" - nuo 
298 iki 184, "Respublikos" - nuo 
183 iki 116. Per 350 skaitytojų prarado 
kaime populiarus "Valstiečių 
laikraštis

SAULĖ,O NE 
LAIKRAŠČIAI

KELMĖ. Nors vis daugiau redak
cijų steigia savo platinimo ir prista
tymo tarnybas, atsisako brangių 
pašto paslaugų, vis dėlto daugausia 
leidinių dar skaitysime, užsiprenu
meravę rajono pašte ir kaimo 
paštuose. Karšta saulė, vieniems - 
atostogos, kitiems • darbymetis 
matyt, lėmė, kad laiškininkų krepšiai, 
kaip Ir kiekvieną vasarą, kiek 
palengvėjo, šiek tiek padįdėjo tik 
Valstiečių laikraščio, "Ūkininko 

patarėjo", "Akistatos" prenumerata 
Daugiausia žmonių vėl skaitys 
ąčiulj" - 4653. "Šiaulių kraštą" pašile 

užsiprenumeravo 1224, "Moterį” - 
282, 399 vaikai lauks "Naminuko". 
oumažejo ir "Lietuvos ryto" (liko 
417), "Respublikos" (240), "Lietuvos 
aido (83) skaitytojų,

R,aįono pašto duomenimis, 
laiškininkai prenumeratoriams liepos 
menesi atneš daugiau kaip 13,5 
tūkstančio laikraščių ir 2258 žurnalus 
Paruožė Vida SIMONAITIENĖ



IR KITAM PASAKYSIU...
Justinas KUSAS

Pastaruoju metu periodinę spaudą 
užsiprenumeruodavau per privačią 
pristatymo tarnybą’Tvarka” . 
Patikdavo gauti laikraščius ryte. Tai 
tikrai buvo gera alternatyva paštui, 
kuris ne toks stropus ir ne toks 
ankstyvas. Todėl antrajam šių metų 
ketvirčiui savo prenumeratą ir jos 
pristatymą taip pat patikėjau 'Tvarkai".

Deja, birželio pabaigoje, kai jau 
prenumeratos priėmimas buvo 
pasibaigęs, sulaukiau skambučio, kad 
Kuršėnuose "Tvarka" skaitytojų 
nebeaptarnauja. Buvo pasiūlyta 
atsiimti pinigus. Dar laikiausi jsikibęs 
tos man iki šiol atrodžiusios korektiška 
tarnybos. Buvo pažadėta, kad 
užsisakytąją spaudą gausiu. Bet dar 
nesibaigus birželiui, laikraščiai jau 
atėjo pavėlavę visą dieną. O liepos 
1-ąją ir visai spaudos nebegavau.

Kai nuėjau atsiimti pinigų, man jų 
visų negrąžino: 'Tvarka" pasiliko sau 
2 proc. nuo man priklausiusios sumos. 
Nustebau: už ką? Man paaiškino, 
kad už tą malonumą, jog tarnyba 
priėmė mano užsakymą taip pat reikia 
mokėti, j pastabą, kad mano 
užsakymas neįvykdytas, komentaro 
nesulaukiau.

Mano nuomone, save gerbianti 
jstaiga turėtų man atlyginti moralinę 
skriaudą: juk perjos neapsižiūrėjimą 
aš visą mėnesį turėsiu gyventi tamsoje 
kaip kurmis - be jokio laikraščio, nes 
paštas pavėlavusiųjų prenumeratos 
liepos mėnesiui nebepriima.

Taigi ir kitiems pasakysiu: 
neprenumeruokite spaudos 
"Tvarkoje", nes joje tvarkos nėra. 
Geriau ir toliau draugaukime su paštu, 
- nors ir vėluodamas, nors ir 
girgždėdamas, šis vežimas vis dėlto 
rieda, o alternatyvos jam nėra.

R A S O

“ A U Š R O S

A L Ė J A I ”
Vaclovas II RAŽAS

ATBĖGO 
VASARA

Atbėgo vasara laukta 
Per kalnus, per miškus.
Per pievas, per žalias.
Ir ežerus, upes 
Atbėgo vasara. Linksmai 
Suskambo slėniuose balsai; 
Čia paukščių giesmės ir 
Žvėrių riksmai 
Greit vėjas išnešiojo juos, 
Pasklido jie plačiai. 
Žmogau! Sustok, surink 
Tuos nuostabius balsus 
Vėl vasaros tuos slėniuos 
Ir atkartok širdim sava.
Lai suskamba daina nauja. 
Atbėgo vasara laukta 
Per kalnus, per miškus,
Per pievas, per žalias,
Ir ežerus, upes...

Rimanto PETRIKO nuotr.

PAŽINKIME VISATĄ IR SAVE
Stasys DRAGŪNAS

Vydūno Ir Ajurvedos 
klubo pirmininkas

Šis tekstas padės jums jsilieti j 
gamtos (Visatos) pulsą ir jūs pajusite 
žmogaus ir Kosmoso bendravimą, 
kuris labai padės praskaidrinti mintis 
ir suprasti suvokimo galią.

Atsibudau prieš saulės tekėjimą, 
3 val. 45 min. Pažvelgiau j lango 
pusę ir pro užuolaidų plyšj pastebėjau,, 
kad lauke šviesu ir ramu, medžių 
lapai nejuda, tik paukšteliai čiulba. 
Dangus buvo giedras, be jokio 
debesėlio. O kai dangus giedras, tai 
ir mintys šviesėja. Pajutau ryto 
gaivinančią vėsą, drėgną, rasotą 
augaliją, o taip pat šiaurinėje pusėje 
pamačiau dangaus skliautą nudažytą 
gelsvai oranžine ir rausva spalvomis. 
Tačiau saulė dar nebuvo patekėjusi. 
O juk šiandien prasidėjo saulės 
grjžimas j rudens ir žiemos kelio 
pradžios fazę, arba ciklą. Dienos ir 
nakties kaita pasiekė kulminaciją 
šviesos gausumu. Šiuo laikmečiu 
žmogaus protas turi dirbti 
efektyviausiai, o jeigu prabundi saulei 
tekant vasaros metą, tai mintys turi 
išplaukti pačios skaidriausios. 
Dingtelėjo mintis, kad tai, ką pamačiau, 
reikia užrašyti. Juk vakarais saulei 
leidžiantis už horizonto ir rytą aaulei 
tekant, dangaus skliaute galima 
padaryti susilietimo atžymos taškus 
ir per juos nubrėžti lanką. Tai būtų 
nuostabus reginys, panašus j 
vaivorykštę. Mano manymu, tokj pat 
lanką mes turime jsivaizduoti ir žiemą 
kai diena yra trumpiausia, o naktis - 
ilgiausia. Vasaros ir žiemos ciklų 
lietimosi taškai turi būti vienoduose 
atstumuose, o jų nubrėžti lankai - 
vienodi. Turime pajusti, kad žiemą 
žmogaus kūnas yra labiausiai 
apsnūdęs, pavargęs dėl judėjimo 
stokos, tamsos pertekliaus, o medžiai, 
numetę savo žalią rūbą, miega, ir 
žolė nuvytusi, ir, atrodo, mirusi. Tai 
yra kūno ir sielos depresijos laikas, 
kai mąstymas mažiau efektyvus, nes 
vyrauja tamsa, kuri nėra gerų minčių 
įkvėpėja. Todėl šiuo tamsiu paros 
laiku ir blogesni darbai jvyksta: 
nelaimės per tamsą žmonių mirimas 
dėl nusilpimo, blogybių pasireiškimas, 
kai blogosios jėgos naudojasi tamsos 
paslaugomis. Tačiau tai ritmiškas

gamtos pusiausvyros sąlygų 
pasireiškimas, tai natūralus gamtinis 
ciklas, kuris amžinas, kaip ir Visata. 
Tai amžinas Žemės ir Saulės kūnų, 
kaip gyvų Visatos organų, judesys 
savo orbitose, kurių joks žmogaus 
protas ir galia negali pakeisti. Ir 
žmogaus atžvilgiu tokj pasireiškimą 
galima pavadinti dievišku.

Paėmęs popieriaus lapus ir 
užrašiau, ką mačiau, jaučiau ir 
mąsčiau. Tuo pat metu prisiminiau ir 
mintis, užrašytas prieš metus ir 
pavadintas "Astrologo žvilgsniu": "Kai 
šeimoje gimsta laukiamas kūdikis ar 
sode Išdygsta naudingas medis, tai 
žmogus džiaugiasi". Jeigu gimsta 
šviesios mintys, kaip man šj rytą, tai 
aš džiaugiuosi irtą savo džiaugsmą 
užrašau ir pasistengiu juo pasidalinti 
su kitais. Juk tai - žmogaus ir Kosmoso 
(Visatos), kaip ir žmogaus su 
aplinkiniais žmonėmis, bendravimo 
pagal natūralius Visatos dėsnius 
atspindys. Jeigu mintys gera 
linkinčios, tai jos neša dvasios ramybę 
ir suteikia meditacinj atsipalaidavimą 
žadina jausmus ir tuo pačiu žmogų 
priartina prie ajurvedos (gyvenimo 
pažinimo). O kol žmogus bendrauja 
su ajurveda, tol jis vienybėje su kūnu 
ir siela, kūno ir sielos atsiskyrimas 
jam negresia.

Tie, kuriems seni jpročiai neleidžia 
atsibusti prieš saules tekėjimą aišku, 
nepajus malonių, gaivinančių vasaros 
rytmečio glamonių ir Visata nesuteiks 
jiems didelių galių. Tačiau kiekvienas 
gali pabusti.

Gamta kiekvienam suteikia 
vienodų galimybių pasiimti iš jos tiek 
šviesos, tiek tamsos, o jų gamtoje 
yra po lygiai. Čia ir yra gamtos 
harmonija. Tačiau dauguma tos 
šviesos ir šviesoje nemato, o tamsoje 
natūralios šviesos vargu ar rasime, 
nebent dirbtinės. Jeigu būtų metuose 
šviesos ir tamsos nevienodai, atsirastų 
tuštuma, kurios gamta nemėgsta; 
tuomet atsirastų, kas tą tuštumą 
užpildo.

Baigiant užrašyti mintis, pradėjo 
gaidžiai giedoti ir priminė, kad jau 
rytas ir laikas keltis.

Vydūno Ir Ajurvedos klubo 
buveinė: UAB "šiaudų tiekimo 
bazė", V. Bielskio g. 30a, teL: 442262, 
427957.

YPAČ PAVOJINGA 
VAIKAMS

MIESTO TARYBOJE

Kompiuteris - patogus {renginys, 
ir tiems, kurie juo dirba, manau, to 
jrodinėti nereikia. Dirbkite tik su geros 
kokybės kompiuteriais, laikykitės 
higienos reikalavimų, ir tuomet jie 
bus jūsų pagalbininkai, o ne priešai.

Pasaulinės sveikatos organizacijos 
ekspertai prie rizikos veiksnių dirbant 
su kompiuteriu priskiria 
elektromagnetinj, jonizuojanti ir 
ultravioletinj spinduliavimą, 
elektrostatinj lauką, triukšmą.

Būtina pasikviesti darbo medicinos 
centro specialistus, kurie atliktų 
ekspertizę ir įvertintų visus šiuos 
veiksnius, o taip pat apšvietimą, 
mikroklimatą ir 1.1. Bet jų paslaugos 
mokamos. Vienos darbo vietos 
įvertinimas vidutiniškai jums kainuotų 
apie t00 litų (kiekvieno veiksnio 
tyrimas turi savo jkainj). Galima 
guostis, kad anksčiau ar vėliau visos 
darbo vietos ir taip bus įvertintos, 
nes Vyriausybė yra priėmusi nutarimą 
"Dėl darbo vietų higieninio įvertinimo", 
kuriuo jpareigojo įmones bei 
organizacijas atlikti darbo vietų 
įvertinimą iki 1997 m. gruodžio 31 d.

Kol specialistai įvertins jūsų darbo 
vietą, metus kitus teks palaukti. 
Siūlome keletą patarimų, kaip patiems 
ja pasirūpinti:

kompiuterį statykite šonu į langą; 
jei kambarys saulėtas, įsigykite 

žaliuzes;
pirkdami kompiuterius, kartu 

įsigykite ir jiems skirtus baldus (labai

svarbu patogi kėdė);
jei kambaryje keletas kompiuterių, 

geriausia, kad atstumas tarp jų būtų 
ne mažesnis kaip 1,5 m, o kiekvienai 
darbo vietai skirta apie 6 kv. m;

kompiuterius statykite vienoje 
linijoje, kad kaimyno kompiuteris 
nespinduliuotų jums į nugarą ar šoną;

atsisėskite prie kompiuterio taip , 
kad atstumas iki ekrano būtų ne 
mažesnis kaip 45 cm, o žvilgsnis 
kristų j ekrano vidurį;

naudokite apsauginius ekranus ir 
keiskite juos pasibaigus galiojimo 
laikui;

atsiminkite: dirbti rekomenduojama 
ne ilgiau kaip 6 valandas, kas dvi 
valandas darykite 15-20 minučių 
pertrauką;

reguliariai valykite savo darbo vietą 
drėgnu skuduru ir nedėvėkrte sintetinių 
drabužių - tai sumažins elektrostatinį 
lauką;

jei žinote, jog laukia įtempta darbo 
diena prie kompiuterio, nesirenkite 
šviesiai, taip sumažinsite "veidrodinius 
efektus" ekrane;

nepamirškite vėdinti kambarį; 
auginkite prie kompiuterio kaktusą 

- ir elektrostatinį krūvį nuims, ir akis 
turėsite kur paganyti.

Nesilaikyti darbo su kompiuteriu 
taisyklių ypač pavojinga vaikams.

Iš užsienio spaudos 
parengė  

Juzefą ŽUKEVIČIUTĖ

\
ATLEIDO NUO 

MOKESČIŲ UŽ ŽEMĘ
Trečiadienį, liepos 5 dieną, 

vykusiame miesto tarybos posėdyje 
buvo nuspręsta už 7 arų dydžio sklypą 
atleisti nuo žemės ir žemės nuomos 
mokesčio pirmos ir antros grupės 
invalidus, senatvės pensininkus ir 
nepilnamečius, kai minėtų savininkų 
šeimose apmokestinamojo laikotarpio 
pradžioje nėra darbingų asmenų. Taip 
pat nuo žemės nuomos mokesčio 
dalies, tenkančios aukščiau 
išvardintiems asmenims, atleistos ir 
gyvenamųjų namų statybos bei 
eksploatavimo, garažų statybos ir 
eksploatavimo bendrijos, metalinių 
garažų aikštelės, namų ūkio 
eksploatavimo bendrovės, sodininkų 
bendrijos. Šių bendrijų vadovai 
įpareigoti užtikrinti griežtą duomenų 
apskaitą, o asmenų, atleistų nuo 
žemės nuomos mokesčio, sąrašus 
pateikti valstybinei mokesčių 
inspekcijai.

Juridiniai asmenys žemės nuomos 
mokestį už 1995 m. I pusmetį turės 
sumokėti iki rugpjūčio 15 d., už II 
pusmetį - iki lapkričio 15 d. Fiziniai 
asmenys šių metų žemės mokestį 
arba žemės nuomos mokestį turi 
sumokėti iki spalio 15 d.

VIENOS PATALPOS 
PERDUOTOS, 

KITOS - NE
18 Šiaulių tarybos deputatų balsavo 

"už" ir tik 2 - "prieš" (posėdyje 
dalyvavo 20 deputatų), kad iš 
Nekilnojamojo turto eksploatavimo 
skyriaus balanso į Valstybės saugumo 
departamento balansą būtų

perduotos 35326 kv. m ploto patalpos 
Varpo g. 29. Balansinė patalpų vertė 
- 18830,34 Lt, likutinė - 11260,89 Lt. 
Dabar šiose patalpose yra įsikūrusi 
Darbo birža, kuri iki rugsėjo 1 dienos 
turi išsikelti į baigiamas įrengti patalpas 
Tilžės gatvėje, todėl Valstybės 
saugumo departamentas gaus 
patalpas Varpo g. 29 šių metų rugsėjo 
1 dieną o kol kas Valstybės saugumo 
departamento Šiaulių apygardos 
skyrius mokės nuomos mokestį.

9 tarybos deputatams balsavus 
"už", 6 - "prieš" ir 5 susilaikius Vį 
"Lietuvos paštas" Šiaulių filialui 
nebuvo perduotos 93,92 kv. m ploto 
patalpos, kurias centrinis paštas 
nuomoja iš UAB "Bendrabutis". 
Patalpų balansinė vertė - 112,14 Lt, 
likutinė 105,75 Lt.

KINO TEATRAS 
“LAIKAS” TARNAUS 

MOKYMUI
Šiaulių miesto kultūros ir švietimo 

skyriuose buvo nutartą kad šiuo metu 
merdinčią UAB “ Laikas" tikslingiausia 
reorganizuoti į biudžetinę švietimo 
skyriaus įstaigą. Ten planuojama 
organizuoti renginius moksleiviams 
bei studentams. Kino teatro salėje 
miesto vidurinės bei aukštosios 
mokyklos galės rodyti mokomuosius 
filmus. Kitais metais kino teatrui reikės 
21 tūkst. Lt. Šiemet kino teatrui 
papildomų lėšų iŠ miesto biudžeto 
nebus skiriama, nes reorganizuotą 
įstaigą išlaikys švietimo skyrius. Dviem 
etatiniams darbuotojams atlyginimus 
švietimo skyrius mokės iš sutaupyto 
mokos fondo, o ūkio išlaidas apmokės 
iš lėšų, gautų už išnuomotas patalpas. 
Šiam tarybos sprendimui prieštaravo

deputatė V. Stasiūnaitė. Tarybos narės 
įsitikinimu, neverta finansuoti tų, kurie 
nesugeba dirbti. V. Stasiūnaitė siūlė 
priversti kino teatro darbuotojus 
"suktis" - pavyzdžiui, pasirašyti dėl 
renginių moksleiviams sutartis su 
vidurinėmis mokyklomis. Švietimo 
skyriaus vedėjo pavaduotojas O. 
Damskis teigė, kad, turėdamas 
pavaldžią įstaigą švietimo skyrius 
galės įtakoti renginių turinį, be to, 
jeigu ir būtų sudaromos sutartys su 
mokyklomis, vis tiek pinigai būtų 
mokami iš to paties biudžeto. 18 
tarybos narių balsavus "už", buvo 
leista reorganizuoti UAB "Laikas".

TENKA PRAŠYTI 
PINIGŲ MOKYTOJŲ 

ATLYGINIMAMS
Deputatams balsavus vienbalsiai, 

buvo nuspręsta kreiptis į Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo bei 
Finansų ministerijas, kad būtų 
papildytas Šiaulių miesto savivaldybės 
švietimo skyriaus mokos fondas, nes 
metų gale gali pristigti lėšų miesto 
pedagogų atlyginimams.

Finansų skyriaus vedėja K. 
Daujotienė informavo deputatus, kad 
nuo gegužės 1 dienos buvo padidinta 
pedagogų bazinė alga, tačiau lėšos 
savivaldybei dar iki šiol nepervestos.

Šiuo metu paraiškas atestuotis yra 
pateikę 600 pedagogų. Jeigu visiems 
bus suteiktos kvalifikacijos 
kategorijos, papildomai reikės apie 
265 tūkst. Lt. 15 mokyklų direktorių 
bei 36 pavaduotojams bus suteikta I 
kvalifikacijos kategorija. 30 proc. 
priedas prie atlyginimo sudarys 55 
tūkst. Lt darbo užmokesčio fondo Ir 
96 tūkst. Lt priskaitymams "Sodrai".

A U Š R O S  AL Ė  JA
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Man tavo ašaros JJ
Nereiškia nieko. J
Nebent tik tai, X
Kad tu verki. S
Aš pavargau. J
Aš noriu miego.
O tu kalbi. Jj
Kalbi man apie tai, M
Kas man nereiškia nieko, jj 
Kas buvo Aš. jj
Aš pavargau.
Aš noriu miego. jj
Ir nieks manęs nesulaikys, n

Didelio  laivo valgymo salėje 
dviem keleiviams, prancūzui ir 
amerikiečiui, lenka sėdėti prie 
vieno stalo. Prancūzas nekalba 
angliškai, o amerikietis nesupranta 
nė žodžio prancūziškai. Kai pirmą 
kartą  a m erik ie tis  ateina 
pusryč iau ti, randa prie  stalo 
besėdintį prancūzą, kuris tuoj pat 
atsistoja ir  sako:

- Gero apetito!
Am erikietis, pagalvojęs, 

kad bendrakeleivis 
to k iu  būdu 
prisistatė, 
pospaudža 
jam ranką 
ir  pasako

M ie lie ji mokiniai, jaunie ji щ 

korė ja i, šv ies iaus io ji mūsų Щ 

visuomenės dalie! Neišleiskite J

pavardę:
- Hovardas 

Bleikas.
Po to  abu valgo tylėdam i. 

P ietaujant - ta pati situacija. 
Prancūzas sako: "Gero apėtito", 
am erik ie tis , tru p u tį nustebęs, 
atsako: "Hovardas Bleikas".

K itos  dienos ry tą  is to r ija

karto jasi. Šį kartą am erikietis 
nueina pas laivo kapitoną ir sako:

- Jūs mane pasodinote prie labai 
keisto ke le iv io . T ik riaus ia i jo 
pavardė yra Gero Apetito, nes jis 
prieš kiekvieną valgymą šitaip 
prisistato.

Kapitonas, atidžia i išklausęs 
a m e r ik ie t į,  šyp te lė jo  ir

p a a š k in o , 
ka ip  iš 
tik rų jų  yra. 
V a k a r e  
amerikietis, 
a t ė j ę s  
p a v a lg y ti,  

sako stalo 
kompani onui 
prancūziškai: 

Gero
apetito!

Prancūzas, sužavėtas š itokio 
m andagum o, ir, norėdamas 
atsilyginti tuo pačiu, atsistoja ir, 
spausdamas ranką, sako:

- HOVARDAS BLEIKAS!
Išvertė

Jonas BURKAUSKAS

vasaros atostogų savo minčių, ц  

sparnuotų  sva jon ių  ir ... M
šratinukų. Rašykite mums iš jj
paupio, iš žygių, iš kelionių, щ 

"Jaunųjų kūrybos" skyre lis M
laukia Jūsų neramių širdžių aido jj

Rimanto PETRIKO nuotr.

- įdomių ir  prasmingų kūrinių! щ 

Daug Jums saules ir šviesos, M 
gausaus ramunių žydėjimo! *

Redakcija H 
N
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Vilniaus grožio salone “Ilabela" 

dirbantis kirpėjas Ramūnas Juškevičius 
teigia, kad barzdočiai nėra agresyvūs, 
jie mažiau priekabūs ir patiklesni už 
bebarzdžius. Jis mano, kad lietuvių tauta 
yra pakankamai pilka, nore ir išmintinga, 
todėl ūsuotu ir barzdoti vyrai kaip 
šviesuliai išsiskiria iš minios. Anot jo, 
moterys, sakydamos, kad barzdočiai yra 
patrauklesni, pačios priverčia vyrus 
nesiskųsti.

Rūkantys vyrai, pasak kirpėjo, turėtų 
auginti tik barzdą, o ūsus, kuriuose 
susikaupia tabako kvapas, nusiskusti. Bet 
i ką tai panašu? Jis taip pat teigia, kad 
praplikę žmonės turėtų auginti barzdą 
kaip kompensaciją. Bet, mano nuomone, 
tai plikių neišgelbės.

Astrologė Palmyra Kelertienė sako, 
kad kiekvieno žmogaus išvaizda 
priklauso nuo to, koks Zodiako ženklas 
tekėjo iš už horizontą kūdikiui gimstant 
Žmogui bręstant tas ženklas formuoja 
jo išorę, veido bruožus, taigi ir barzda 
padeda astrologui nustatyti žmogaus 
gimimo laiką Subrendusio vyro barzda 
išduoda jo poelgius, charakterį, 
apibūdina žmogaus manieras.

Iš Seimo dešiniosios opozicijos 
lyderio Vytauto Landsbergio barzdos 
astrologė spėja, kad jam gimsiant tekėjo 
vienas a  trijų vandens stichijos ženklų, 
šis žmogus subtiliai jaučia gamtos 
harmoniją jautriai reaguoja į kitų žmonių 
emocijas. Jo barzda įrodo, kad šiam 
žmogui gamta patikėjo išgirsti 
aukščiausių sferų muziką. Tai 
intelektualas, sugebantis subtiliai 
panaudoti informaciją ir apdovanotas 
puikia orientacija. #

O Seimo LDDP frakcijos seniūno 
Gedimino Kirkilo tanki, bet trumpa, 
gražiai aprėžta barzdelė astrologei leidžia 
charakterizuoti, kad jos savininkas gimė 
tekant ugnies stichijos ženklui. Anot jos, 
tokios barzdelės būdingos impulsyviems 
lyderiams, visada sugebantiems išsiveržti 
į priekį bet nemokantiems sugrįžti atgal..

Sutnimpiatal iš “ Lietuvos ryto" 
parengė

Ju ze fą  ŽUKEVIČIŪTĖ

*  Riedant mūsų gražuolei vasarai 
i  per žemę, dienos šviesą išvydo 
» Šiaulių krašto auto rių  lėšomis 
I  iš le is tas r in k in ė lis  "Vasaros 
» slėniai", š į procesą rėmė Šiaulių
* vaikų globos namai (direktorius A.
* Kantauskas), ep ig ram ų  ir  
» humoreskų meistras ūkininkas
•  Stasys Ramanauskis iš Kelmės 
J rajono, prekybininkas A. Bučys.
• Daug padėjo Š ia u lių  ra jono
* la ikrašč io  "La ikas" redakcija, 
» kurio redaktorius Vytautas Jatulis
• neabejingas kuriančiam žmogui ir
* visada pasiryžęs parem ti net 
i  mažiausią ir  silpniausią kūrėją.
• R in k in ė lį labdaros būdu
* a tspausd ino  VA spaustuvė
• "Titnagas" (gcn. direktorius B.
• Šimkus).
I  M okytojų grupelė* pamėgusi 
» rašinėti (kaip jie patys prisipažįsta
• p irm uosiuose  knyge lės 
e puslap iuose), ryžosi pa ti 
» prasiveržti ir kuriančiųjų pasaulyje 
■ u ž im ti ja i deramą vietą, nes 
i  "g ra fom anų  kū rybos beveik
• niekas nespausdina, j i  
j  pamirštama".
k "1 pradedantįjį literatą kai kas
* žiūri su nepasitikėjimu, ironija", 
I  todėl mokytojai nutarė pridengti 
t savo sparnais (o ga l an t jų
• p a ky lė ti)  ke tu rias  jaunąsias
* poetes, Š iau lių  m. V i jo l ių  
» vidurinės mokyklos moksleives
• Aušrą ir Renatą Dapkevičiūtes, 
t  Ž iv ilę  K azlauska itę  bei Rasą 
» Stanevičiūtę. Kol išsiskleis jų
* pačių sparnai. Juk neretai po 
k pilkojo paukščio sparnu sustiprėja 
» ir išskleidžia savąjį žuvėdra.
I Knygutės autoriai prisipažįsta, 
, kad reiškia tik  savo mintis ir  tuo
► yra stiprūs. Ne kartą jau buvau
* girdėjusi apie pavasarį, džiaugsmą 
» mums nešantį, apie gyvenimą,
► kuris nešasi dainą, apie amžinai 
J alkaną širdį, bet, matyt, tokio
► žodžių  d e r in io  neįmanoma
► išvengti, kaip ir "sutemų", kurios 
J "gaubia ir  gaubia" - tai žemę, tai 
t g im tą jį miestą. Iš pasąmonės 
( atskrenda posmas:
, Lengvos sutemos gaubia
► gatves, -

Bėgu aš pasitikti tavęs.
, Rymo pušys prie marių krantų - 
» Aš ramybės viena nerandu...
J Tas posmas - ne iš "Vasaros 
, slėnių” , bet jeigu skaitant kyla 
' tokios asociacijos, ar tai blogai?

Vadinasi, susišaukia dainuojančios 
širdys, viena papildo ir pratęsia 
kitos mintį, sakinį, melodiją.

Juk svarbiausia yra tai, kad 
žmogus kuria. Tokio žmogaus 
š irdy je  niekada nebus vietos 
pykč iu i, b lo g iu i, j is  g re ič iau  
pastebės šalia savęs kenčiančią, 
liūdną ir vienišą kito sielą.

Rinkinėlyje - vienuolika į saulę 
pakėlusių akis žmonių, tačiau ir 
nuo žemės neatitrūkusių . Čia 
Borisas Puzinas pris im ena  
laimingas dienas Juodkrantėje, kai 
užsižiopsojusį "bangos nunešė 
jūron to li". Eilėraštyje pacituota 
choro vadovė Varanavičienė: 

Jėzau, Jėzau, koksai aferistas,

Nežinojau, kad meilė - liga.
Ji priėjo, akim troškulingom 
Chuliganą sutramdė staiga.

Atrodo, taip ir regi žydraakį, vario 
spalvos plaukais poetą, kuris  
apmaudžiai numoja ranka, širdyje 
atsivėrus begalinei tuštumai, tarsi 
ir prispjauti į ją nebeliko kam:

Lai j i  kitą aistringai bučiuoja, 
Ta bjaurybė, graži ir jauna...

Ar pažįstate šiaulietį pedagogą 
Joną Jonytį, šiame rinkinėlyje pirmą 
kartą rimčiau bandantį atsiskleisti 

kūryboje? Perskaitęs jo  eiles, 
pa jun ti ka ip  sunkiai jis  ieško 
gyvenime atramos taško:

...Ieškosi draugo rankos ištiestos, 
Naktim vėl nemiegosi vienas, 
Beprasmiškai praleisdamas 

dienas,
Ir kai suprasi, ko tau trūksta, 
Žiūrėk - gyvenimo gija nutrūksta. 

O. kaip nesinori apie tai galvoti! 
Nes juk vis dar atrodo, kad ir tavo 
rankos bus laimės pilnos, ir  
la im ingas būsi, ir  turėsi kam 
padėko ti "už šilum ą, man 
dovanotą"...

Rinkinio sudarytojas šiaulietis 
pedagogas Vaclovas Bražas bando

MHIft ZUKnUSKniIÜ
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Poilsį vos nesugadinai... 
nejučiomis priverčia šypsotis. O 
je ig u  bū tų  nuskendęs ir  
"sugadinęs"? Buvo švenčiamas 
vado šimtmetis!.. Bet B. Pūzinas 
laikosi savo:

O verčiau gal nuskęsti reikėjo, 
Nes gyvenimas - skurdas, 

rauda.
O ka ip  tada "sugadintas" 

choris tų  poilsis? A r nebūsiu 
paskubėjusi kuriantį žmogų pagirti 
- kad jis ir  jautrus, ir  mokantis 
suprasti kitą? O čia - "verčiau gal 
nuskęsti..." Koks egoizmas!

Tačiau patinka man B. Puzino 
eilėse iš ryškė jan ti valia ir  
atkaklumas:

Man į pjudymą nusispjauti,
Už ragų dar sugriebsiu jautį... 

ir žodžiai sūnui:
Vėl užplūs netikėtos kūrybinės 

mintys,
Reikalingos labiau negu striukės, 

sūnau.
Taip norėtųsi, kad ir sūnus juos 

suprastų, nes la i pasakyta iš 
skaudančios širdies.

įsimylėjęs S. Jeseniną B. Puzinas 
vykusiai išvertė geriausias šio poeto 
eiles:

Nežinojau, kad meilė klastinga.

sustabdyti tai, kas nesustabdoma: 
Sustok, nebėk,
Upeliukl 
Dar pabūk!

Bet jis nubėgs vis tiek * ir dėl to 
nė kiek neliūdna, nes į poeziją 
besiveržiančio šio žmogaus širdyje 
tebeskamba nemirštančios dainos 
žodžiai: "Širdy dar ne ruduo!"

Š iau lie tė  pedagogė,
dcbiu tuoajan ti šiuo rink inė liu , 
surimuoja mintis apie naktį:

Žvaigždė į upę krinta: 
Visų likimas toks.

Ir vėl apie tai - kad "gyvenimo 
g ija  nu trūksta", kad ir  mums 
kiekvienam lyg žvaigždei lemta 
nukristi. Gerai, jei kaip žvaigždei. 
O juk dažniausiai - akmeniu, kai 
"smėlio pilys griūva", kai virš 
žmogaus gyvenimo belieka "beržų 
varinis šilkas".

Kodėl taip liūdnai, Stasele?
Pedagogo R aim undo 

V a ra p ic k io  p irm ą jį ž in g sn į 
kū ry b o je  ka rta is  "gaub ia  
sutemos", bet dažniausiai į langus 
Šviečia saulė. Jis įs im y lė jęs  
Šiaulius, o "vaikystės takelis per 
š ilą  balta s trė le " j į  ik i  š io l 
tebešaukia, nes jis  vienintelis toks 
- saulėtas, išauginęs šalia savęs
i r . i ž  L i l ié in  c m n i n n in . ..  x :  i __

 auna say
gražiausius gyvenimo žiedus. 

Regina Venckutė, pradėjusi

rašyti jau mokyklos suole, dabar 
turbūt nebetiki amžinybe, žmogaus 
nemirtingumu, jeigu taip liūdnai 
surimavo:

O, taip nelengva širdyje,

Juk vasaros ir  gyvenimo 
Ta pati pabaiga.

Ji žino, kad "gyvenime nėra 
stebuklų", nors jų  visada lauki. 

Stasiui Ramanauskiui, ūkininkui
nuo garsiųjų Kražių, epigramų ir

• fiūhumoreskų meistrui, liūdna dėl 
Lietuvos:

Kas tave gali papuošti. 
Kas tave gali apginti,

Jei tavo sūnūs tik  moka 
Gerti, apvogti, atimti!

Tėvynės, kaipo tokios, sąvoka 
"kažin ar kam berūpi". "Niekam 
n eb e rū p i", - sako garbusis 
humoristas. Ir kažkodėl visai neima 
juokas, kai skaitai apie žmones, 
kurių "didžiausias rūpestis - koks 
pelnas buvo", o ne Tėvynės išlikimo 
viltis...

R inkinėliui artėjant į pabaigą, 
šviesos spinduliu sušvinta jo  77- 
asis puslapis, ir norisi šypsotis: iš 
nuotraukos sužiūra jaunos, gražios 
akys, o žirneliais apkritusi šviesi 
suknelė - lyg  pačios vasaros 
debiutas - tiesiai jums į  širdį. Tai 
Aušra Dapkevičiūtė iš Kužių, savo 
e ilių  lengvum u prim enanti J. 
Degutytę  ir  S. N ėrį. N et jos 
eilėraštis pavadintas "Jei ateisi, būk 
saulė". Taip i r  noris i pratęsti 
Janinos mintį: "tokia pat skaisti ir 
tokia pat karšta..." Bet Aušra turi 
savo žodžių. Nors saulė visiems 
ta pati, bet meilė Mamai, - vis tiek 
pati švelniausia:

Man reikia, mama, tavo meilės, 
Vilties, tikėjimo, jėgų.
Man reikia, mama, tavo saulės, 
Pasauliui spindinčių akių.

Nes į  ką daugiau ats irem ti 
jaunai, švelniai mergaitei? “AŠ • 
daina ir gėlė", - sako Aušra ir  tai 
tiesa. A ts ive rsk ite  r in k in ė lio  
šviesiausiąjį puslapį, - pamatysite
patys,

Živicivilé Kazlauskaitė eilėraštyje 
“ Graži mirtis" skundžiasi:

Tavoji siela jau tenai,
O man gyventi teks ilgai... 

bet Mamai* pažada: “ Į savo tiltą  
aš tave tikrai įpinsiu". Pavydžiu 
aš tavo Mamai to k io  dukters 
prieraišumo ir meilės, Živile.

Jaunųjų posmuose daug žodžių 
api-e Mamą. T ik  suaugę ją  
pam iršta . "Pasku i po vieną 
verkia", - kažkas yra pasakęs...

Aš sėdžiu prie tėviškės 
Lango parimus.
Žvelgiu čia į mėlyną 
Dangų aukštai.

Ne vieną dar kartą 
Prie slenksčio suklupus, 
Mačiau štai mamytės 
Aš veidą tenai, - 

rašo Rasa S ta n e v ič iū tė . 
Jausmingos jos eilutės apie Mamą, 
beržą...

Kodėl kodėl taip skauda,
Vis klausiu paslapčia, - 

tai Aušros sesers Renatos žodžiai. 
Gražūs seserų vardai, gražios ir  jų 
v ilty s  bei s ie k ia i - g y ve n ti 
romantikos šalyje - šalia poezijos.

Štai ir pasivaikščiojau vasaros 
slėniais. Dabar lauksiu žuvėdrų 
skrydžio.



poniom s ir 
panelėm s

Tai iliuzijų sumažėjimo, altruizmo, 
humanizmo laikotarpis.

Pagaliau ateina laikas, kai, atrodo, 
visos gyvenimo užduotys ir paskirtys 
atliktos, pasiektas aukščiausias gyvenimo
taškas. Staiga pajuntama, kad lyg nebėra 
ką veikt ir nebėra ko laukti. Tarp 70-77 
metų žmonės neturi iliuzijų. Derlius nuo
laukų nuimtas. Nauja viltis - tik savęs 
apgaudinėjimas. Šiuo laiku ateina pati 
tikriausia ir pati skaudžiausia krizė. Atrodo, 
tarytum užsidarė gyvenimo malonumų 
durys, atrodo, nėra su kuo dalytis savo 
patyrimu, atskleisti savo asmenybę, 
individualybę, duoti naudos visuomenei, 
kam nors... Taip atrodo. Tačiau tai netiesa. 
Atėjo metas, kai sužydi tikrasis

NUO 
SEPTYNIAS

DEŠIMTŲJŲ IKI 
SEPYNIAS- 

DEŠIMT 
SEPTYNERIŲ

humanizmas, tikroji meilė. Meilė 
žmonėms, meilė ir simpatija kiekvienam. 
Kažkur toli toli, eilės gale, stovi materialūs 
pasaulio dalykai, netgi ryšiai su šeima, 
tradicijos... Žmogaus Aš nebeturi niekam 
jokių pretenzijų Tai ALTRUIZMO TRIUMFO 
metai. Kuo didesnis altruizmas, tuo 
daugiau praskaidrins ir papuoš tuos 
tariamai karčius aštuntojo dešimtmečio 
metus.

Vienuoliktoji fazė atitinka VANDENIO 
ženklą. Individas toliau stengiasi rasti 
tinkamas bendravimo su kolektyvu 
formas. Dar kartą suveikia naujas 
impulsas. Tačiau šis impulsas pasireikš tik 
naujo ciklo pradžioje - Avino ženkle. Dabar 
poliarizuojasi, išryškėja tik tendencijos. 
Atsiranda iš esmės nauji individo 
egzistavimo būdai. Jie tik atsiranda, 
gimsta. Yra daug prieštaravimų. Jų 
išsprendimas priklauso nuo ankstesniųjų

Iš Zalatorienės "Memento morl, me
mento vlvere„."

parengė A. K.

©
TAIKINYS

Pirmadienis, liepos 17 d.
LTV
21.10 val.
“Kvailesnė už karalienę".
Po Henriko VIII dukters, Anglijos 

karalienės Marijos, pramintos 'kruvinąja", 
portretu Prancūzijos karalius vieną kartą 
parašė 'Kvailesne už karalienę!’ ... Rež. 
Toublanc-Michelis. Vaidina H. Wilcox, P. 
Noelle, E. Colinas, H. Garcinas.

Prancūzija, 1993 m.
TELE-3
21.30 val.
“Savižudžių diversijos būrys"
Anglija Antrojo pasaulinio karo metais. 

Prancūzų kilmės seržantas surenka 
penkių šaunių vyrų komandą ir po ilgų 
bei intensyvių apmokymų pasiunčia 
diversijai j Vokietija. Ten reikalai klostosi 
ne taip sklandžiai, kaip tikėtasi...

Rež. C. Bazzonis. Vaidina A. Rayus, 
P. Tudor, L. Davila.

BALTIJOS TV
22.30 val.
“Kapitonas Apačis” .
Žiaurus vesternas, kuriame pagrindinj 

vaidmenį sukūrė žinomas vesternų 
aktorius Lee Van Cleefas. Ir indėnas, ir 
baltasis vienas apie kitą galvoja panašiai 
- geras, kai negyvas. Tačiau gyvenimas 
nėra toks žiaurus, kai "vyriškus žaidimus* 
pajvairina didžiaakės gražuolės...

Rež. A. Singeris.
Antradienis, liepos 18 d.
LTV
21.10 val.

"Aš niekada nepateksiu | dangų”
šis kanadiečių vaidybinis filmas - tai 

jaudinantis pasakojimas apie jauną mer
gaitę, kuri, tėvui palikus šeimą, susiduria 
su gyvenimo realybe, supranta, kas yra 
tikra draugystė ir pasiaukojimas.

Rimo veiksmas vyksta 1960 m. Tryli
kametė Margaret kartu su mama ir jau
nesne sesute Mary persikelia gyventi j se
nelių namą Toronte. Čia ji pradeda eiti j 
naują mokyklą susiranda naujų draugų, 
tačiau vis tiek negali pamiršti tėvų 
išsiskyrimo...

Rež. S. Scaini. Vaidina A. Stewart, W. 
Crewsers, A. Pendleton, S. McCannas.

1992 m.
22.50 val.
"Brydė"
Antanas Kalanavičius gimė 1945 m. 

birželį Sapiegiškės kaime Varėnos r. Mirė 
prieš trejus metus. "Visą gyvenimą be 
pertraukos rašęs eilėraščius, parengęs 
spaudai keletą poezijos rinkinių ir кеГеЦ 
knygelių vaikams, gyvas būdamas nė 
vienos knygos taip ir nesulaukė, - rašo 
pernai išleistos jo poezijos knygos "Ne 
akmenys guli redaktorė poetė J. 
Vaičiūnaitė. - Kol A. Kalanavičius buvo 
gyvas, jo poezija nebuvo reikalinga nei 
sovietmečiu, nei kelerius metus Laisvoje 
Lietuvoje. Sunku nusakyti priežastis, jas 
galima tik numanyti'.

Sunku ir vienoje 30 min. laidoje atverti 
sudėtingo ir nepaprastai jautraus vidinio 
pasaulio žmogaus - poeto jauseną, 
vienišam gyvenant miškų apsuptoje 
pirkioje, jo talento gelmių gyvybę. Ypač 
kai toks televizinis kalbėjimas - pirmas.

Baltijos TV
18.30 val.
“Juoda-balta"
D2o Kokerls (Joe Cocer)

Liepos 27-oji - melomanams jsimintina 
diena: j Vilnių atvyksta Džo Kokeris. Tai 
pirmojo ir antrojo Vudstoko festivalių 
dalyvis, dainininkas, kurj mėgsta ir 
vyresnio amžiaus, ir jaunieji muzikos 
gerbėjai. Džo Kokeris scenoje jau 
daugiau kaip ketvirtis amžiaus, jis 
bendravo su daugeliu žymių roko 
muzikantų. Dabar dainuoja su jauniaisiais 
atlikėjais. Laidoje - naujausi birželio 
mėnesj įvykusio koncerto įrašai.

Ketvirtadienis, liepos 20 d.
'  TELE-3

21.30 val.
"Pakeiskite aplinką"
Gražus, protingas ir talentingas 

juvelyras ketina vesti. Bet, autoavarijoje 
netekęs sąmonės, jis visiškai praranda 
atmintj...

Penktadienis, liepos 21 d.
22.00 val.
"Lik sveikas, drauge”
Psichologinis detektyvas apie keistą 

dviejų samdinių, tarnavusių prancūzų 
armijoje Alžyre, draugystę. Iš pirmo 
žvilgsnio atrodo, kad jiedu vienas kito 
beveik nekenčia, tačiau storžieviškas 
elgesys tik slepia tikruosius jausmus. 
Filmo kulminacija - sumaniai suplanuotas 
banko apiplėšimas, kurio metu abu 
draugai supranta, jog buvo apgauti... 
Rež. J. Hermanas. Vaidina A. Delonas, 
Ch. Bronsonas, O. Georges-Picot, B. 
Fossey, B. Fressonas.

Prancūzija-ltalija, 1968 m.
LNK
2220 val.
"Adela"
Atrodo, jog policijos inspektoriaus 

Andre gyvenimas sparčiai rieda j prarają. 
Santykiai su žmona blogėja kas dieną, 
darbe bręsta rimtas konfliktas su 
viršininku; žūsta geriausias inspektoriaus 
draugas. Ir štai tada policininkas sutinka 
paslaptingąją "Adelą*... Rež. C. Balague. 
vaidina F. Guillenas, Y. Forner, A. Luchetti.

Ispanija, 1986 m.
TELE-3
2325 val.
"Ninzlų misija”
šaltojo karo metu rusų mokslininkas 

sugalvoja sistemą, kaip neutralizuoti 
branduolinį ginklą. Ketindamas tai 
paskelbti, jis bėga j Vakarus. Apie jo 
“ '“ lūs sužino KGB...

ištadlenls, liepos 22 d.
21.30 val.
"Apleistieji gręžiniai"
Kupinas įtampos ir netikėtumų mistinis 

nuotykių filmas. Pagrindinis herojus - 
televizijos žurnalistas Peteris - klaidžiuose 
požemiuose ieško seniai dingusio 
žmogaus... Tačiau sutinka visai ne tą, 
kurio tikėjosi...

LNK
22.40 val.
“Kaip panorės dievai”
LNK TV pradeda rodyti dviejų dalių 

politinį trilerį.
Simpatinga politinių mokslų profesorė 

Mary sudaro patarimų, kaip įgyvendinti 
demokratiją Rytų Europos šalyse, rinkinį. 
Juos perskaito JAV prezidentas. 
Pasirodo, Mary idėjos panašios j paties 
prezidento, todėl sis nori, jog žavingoji 
profesorė įgyvendintų savo sumanymus, 
ir paskiria ją ambasadore Rumunijoje. 
Paslaptinga tarptautinė organizacija 
bando sutrukdyti šiuos planus 
įgyvendinti. Naujajai ambasadorei ima 

' t... Filme, sukurtame pagal

A R  J U O K T IS , A R  V E R K T I?
Pirmosios valdymo m inutėsl 

Jos, žinoma, pergyvenamos įvairiai. 
Vieni elgiasi paprastai: "Na,
paskyrė! Na, ir kas? Dirbsime Г  Kiti 
truputį sutrinka, netgi varžosi, 
mėgina teisintis: "(kalbėjo, dievaži, 
įka lbė jo !” Treti iš karto nustoja 
šypsotis ir nebesupranta juokų, 
ketvirti skambina pažįstamiems, 
teiraujasi, ar sveiki, ir tarp kitko 
praneša: "Aš taip pavargstu savo 
naujame darbe, tiesiog baisu". 
Penkti, iškopę į olimpą, pamiršta 
savo buvusius bendražygius, kaip 
nueitą ir nebereikalingą etapą, nes 
dabar svarbiausia - išsilaikyti 
valdžioje, o į visa kita - nusispjauti. 
Šešti... Vienu žodžiu, kiekvienas tai 
pergyvena savaip...

* * *
Techaso valstijoje (JAV) yra

mažytis m iestelis Maskva. Jo 
gyventojams tenka susidurti su kai 
kuriais nepatogumais. Pavyzdžiui, 
daug laiškų, adresuotų iš kitų 
valstijų, keliauja pirmiausia į Rusijos 
sostinę, ir tik po to jie patenka pagal 
paskirtj. Miesto pašto viršininkui 
nusibodo aiškintis skundėjams. Ir 
tada jam šovė į galvą gana originali 
mintis - jis  kreipėsi į JTO, 
prašydamas įkalbėti Rusiją, kad ši 
pakeistų... savo sostinės 
pavadinimą.

Jei žemė būtų tuščia, vargu ar ji 
ką nors trauktų.

* *  *
Albertas niekada nesakydavo 

savo nuomonės, todėl niekas 
neturėjo blogos nuomonės apie jį.

Vienintelis niekada nepažeistas 
įstatymas, kaip tvirtina jurista i, 
išleistas XIV a. Anglijos karaliaus 
Henriko IV. Juo draudžiama 
"paprastus metalus paversti 
auksu” .

*  * *
Stropiausi velniai pragare visada 

yra buvusieji angelai.
* * *

Nepirk smulkmenų šiandien, 
kad nereikėtų pardavinėti 
reikalingiausių daiktų rytoj.

•  *  *

Ir tam siausio debesies kitas 
šonas visada būna sidabrinis.

*  *  *

Sum uštinis visada nukrenta 
sviestu apačion.

Parinko 
Juzefą ŽUKEVIČIŪTĖ

grėsti pavojui 
rašytojos Sidney ! 
vaiaina J. Smith, H. Wagneris, F. Nero, A.

idney Sheldon bestselerį,
  nith, H. Wagneris
Meyers, C. Cazenove ir kt

RETRO SKYRELIS * RETRO SKYRELIS
Cingu Ungas

Bazilionai
Kur skardingoji Dubysa 
Akmenėlius ritinėja,
Kur su Venta susiriša,
Žemyn teka ir platėja,
Kur ji skrodžia plačius laukus, 
Daro vingių vingelius,
Kur pro Bubius plentas slenka 
Kelmės link ir dar toliau; 
Apsistoti šičia tenka 
Prie miestelio kiek ilgiau:
Jį vadina Bazilionais.
Tai sostinė Padubysio.
Miesto namai stačiais šonais, 
Pagal vieškelį ištįsę, 
štai policija ir valsčius. 
Sekretorius plunksną graužia; 
Čia viršaitis varsto stalčius, 
Raštvedėliai kupras laužia.
Kur viršaičio kabinetas,
Yra grotai; už jų - kėdė3, 
Gražios grindys lyg parketas, - 
Toj vietelėj sėdi dėdės, 
šiapus grotų nėr krėslelio, - 
Nors ant gembės pasikarki... 
Ei, viršaiti, duok suolelį 
Ar taryboj prasitarki.
Juk taryba pagalvoja,
Kaip pagydyt visas ydas, 
Sargams algas nukapoja, - 
Tegul džiaugiasi kaimynas...
Ei, viršaiti, tankink žingsnį, 
Ieškok litų, stiprink dirgsnius, 
Atmink sargų bobeles.
Čia jau turgų atidarė.
Prie pat kalvės, patvory:
Trys padvados atsivarė

Ir sustojo vidury.
Leiba kaspiną perkirpo - 
įsteigimo proga:
Žąsys, sviestas tuoj sutirpo 
Ten ties sinagoga 
Turgus puikus, viskas vyksta, 
Antai Šelskis žąsį tempia,
O ten Pokes varškę lygsta,
Nors sudžiūvusi, kaip kempė. 
Nors ir buvo plataus masto,
Ne visiems jis tepatiko:
Šit tarnautojams iš pašto 
Turgaus nieko nebeliko. 
Prisiminkim ir Adomą,
Kas papeikti jį išdrįs?
Švelnus vyras, gero tono...
O gal, kartais, dar sugrįš?..

Cingu-Lingas

Raudėnai
Dabar žvelkim į Raudėnus, - 
irgi valsčiaus miestas,- 
J jo šaunius miestelėnus, 
j mergeles lėtas.
Miesto rinka keturkampė, 
Žiemą baisiai kieta,
Tad važiuoki, nors su "dampe", 
Lyg betonu lieta.
O pavasarį - asfaltas,
Tik dar nesustingęs,
Vietom juodas, vietom baltas, 
Jam Remeika dingęs...
Vasarą gražu ir miela,
Dulkių dulkės visą parą,
Gali džiugint savo sielą 
Raudėnų Sachara.
Rudenėly kaip prakiūra...
O, mano broleli I 
Nepriplauksi valsčiaus biuro, 
Nors dirbkis laivelį.

Prie toe rinkos - trys krautuvės 
Ir valsčiaus valdyba,
Prie kiekvienos parduotuvės 
Po “ liktarną" žiba.
Šviesa bloga, mirga žvakė... 
Nei ji šviečia, nei ji šildo,
Bet, juk, vyrai, čia baltakė 
Vottažą papildo...
Bravariukai visur knibžda, 
Miškai broga kvepia, 
čionai Riekus suko lizdą, 
čia jo "griekus” slepia.
Ir Raudėnai galų gale 
Mokyklą sukrapštė,
Dvejų aukštų ir su sale, - 
Dešimt metų statė, 
čia jaunimas darniai veikia, 
Konkurencijų nedaro,
Ir tarp savęs nesikeikia, 
Kultūringą darbą varo.
Šiauliai namus projektuoja, 
Jau granitą ritinėja, 
Jaunalietuviai koncertuoja, 
Žodžiu, dangus vis blaivėja.
Tik nelaimė tiems Raudėnams, 
Kad čia nėra žydų:
Nėra turgaus miestelėnams 
Be šitų kaimynų.
Nėra upės ir kurortų,
Nėra viešbučių nakvynei,
Nėra aikštės čia dėl sporto,
O teatrai - kumetyne...
Nors miestelis mažas 
Ir bažnyčia sena, - 
Dėdė Atanazas 
Širdyse tebgyvena.
Čia jis kūrė ir kentėjo,- 
Vargo vargą kietą, 
čia jį žmonės palydėjo 
j atilsio vietą...

O D E  TAU
Juzefą ŽUKEVIČIŪTĖ
Kasdien iš darbo tu grįžti vis vėliau ir vėliau. 

Sunku įsikabinti į tą staiga išsiderinusį mūsų 
gyvenimą. Per dieną susitepa rankos, pavargsta 
siela. Bent jau šeštadienį galim a kiek ilg iau 
pamiegoti. Štai ir dabar tu knarki ant sofos. Sūnelis 
jau pabudo.

- Mamyte, ar ten tėtė taip garsiai kvėpuoja?
* * *

Tu parvežei man lauktuvių, - tokias gražias 
pirštines. Raudonas ir juodas. Tu visomis progomis 
man jas dovanoji, todėl ir turiu jų daugybę. Tai 
simboliškas gestas: mūsų pažinties dieną Naujųjų 
metų proga senelis Šaltis tau dovanų taip pat 
atnešė... pirštines. Spengė sjseigas, ir tu veltui trynei 
pamėlusias nuogas rankas. O kitoje gatvės pusėje 
esančioje "Dailės" parduotuvėje puikavosi šviesiai 
rudos pirštinės. Senelis šaltis suspėjo į ją įšokti 
prieš pat jai užsidarant....

- Mamyte, kokios gražios tau pirštinytės! Kokios 
gražiosl - nutraukia prisiminimų siūlą sūnus. Jis 
džiaugiasi už mane ir glosto šiurkštų mezginio 
raštą. Džiaugiasi taip, lyg tos pirštinės būtų jam.

O sūneliui nieko neparvežei. Štai ims ir paklaus 
vaikas:

- O man ką?
Juk buvo užsiprašęs Buratiną. Ir Barbino 

labiausiai nori.
Nepaklausė. Tik manęs paprašė:
- Duok, mamyte, man apsimauti savo pirštinytę. 

Ar duosi?

- Na, kaipgi neduosi?
* * *
Niekada į namus negrįžti tuščiomis rankomis. Neši 

ir neši į mūsų būstą po šapelį, po trupinėlį. Viskas - 
namams.

š į kartą tavo rankose - į popierėlį suvyniotos mėsos 
gabalėlis.

- Gavau skerstuvių. Draugas sugrįžo iš namų, 
paskerdęs kiaulę...

Sūnelio noselė tankiai šniokštuoja, lūpelės virpa:
- Ar kiaulytę papjovė? - skauda širdelę, nes juk 

kiaulės - tokie įdomūs žvėriukai. Be to, gyvi, ne 
žaisliniai...

- Ne, sūneli, -aiškiname abu. - Tas vaikinas važiavo 
mėsos atsipjauti. Tu ne taip supratai...

O juk klausosi pokalbio atidžiausiai. Toks jau mūsų 
smalsuolis. Net iš kito kambario atpuola pasiklausti, 
jei ko neišgirsta.

- Mamyte, ką tau tėtė sakė?
- O ar tau labai reikia žinoti?
- Labai...
Apie kiškių medžioklę bei kitus tokius tragiškus 

įvykius tu dabar man pasakoji rusiškai...
*  * *

Rytą prikimštame autobuse - mes,visi trys. Tau 
išlipant sūnelis duoda paskutinius nurodymus:

- Tėte, niekur neklaidžiok vakare. Tau taip elgtis 
netinka... - ir pavadina tave vardu.

O kai tavęs autobuse jau nebėra, jis atsisuka į mane:
- Ar tėtė girdėjo? Kodėl tu juokiesi, mamyte?
- Todėl, kad tu šaunuolis!
Sūnaus akelės, įstrižos ir žalios, taip nuostabiai 

panašios į tavąsias, žiūri tau nueinančiam pavymui. 
Kai tavęe jau nebesimato, jos vėl atsigręžia į mane.

...Kiekvieną kartą, kai tu nueini, štai šitaip tau iš 
paskos žiūriu ir aš...

A kiš ROS ALĖl-.A



TELEVIZIJOS PROGRAMA LIEPOS 15 - 23 D.
šeštadienis, liepos 15 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Programa 

vaikams. 10.00 Šarka. 10.30 TV 
artelė. 11.20 Mūsų kalba. 11.55 
Sveika Prancteja 1225 F. "Degrasi 
gimnazija". 12.55 Koncertas 
'Vaikystės šventė". 13.20 Sporto 
savaitgalis. 14.00 Sutartinių vakaras 
Iš festivalio "Skamba, skamba 
kanklial". 14.35 TV speklaklls. B. 
Smogos "Pavasario giesmė". 15.50 
XII studentų dainų Ir Šokių šventė 
"Gaudeamus". 17.20 F. 'Vestuvės 
girioje". 18.30 Žinios. 18.45 
Viešnagė. 19.15 Mažesni už mus. 
19.45 Dok. f. 20.30 Panorama 21.00 
Sportas. 21.10 Loterija "Perlas".
21.15 Po savo stogu. 22.00 F. 
"Storulis". 22.50 šoka "Žuvėdra".
23.20 Vakaro žinios. 23.35 Bilis 
Džoelas iš "Svajo-nių upės". 
Koncertas. 0.50 Tenisas.

LNK TV
9.00 Ryto ratas. 11.00 Programa

11.05 F. "Meilė žeidžia". 12.00 F. 
"Dangiški migdolai". 12.50 F. 
"Žmogžudysčių skyrius". 13.45 
"Vienam gale kablys..." 14.05 
"Deutsche Welle". Inf. laida. 14.35 
Tangomanija. 15.05 Dviračio šou.
15.30 Muzikinė laida 'Viskas!" 15.50 
Dok. f. "Povandeninės kelionės".
18.40 Kibír tele vibir. "Koralų sala".
17.55 "Rietavo elektra sveikina 
Paryžių". 18.30 Animacinis f. 19.25 
Karaoke ir kiti. 20.00 Laikas. 20.40 
F. "Folčio viešbutis". 21.05 
Šeštadienio pokalbiai. 21.40 F. 
"Tegu kraujas liejasi laisvai!" 22.05 
Humoristinė laida "Zuzana ir Ko".
22.40 F. "Mėlynasis brangakmenis". 

TELE-3
9.00 Animacinis f. 10.30 Filmas.

12.00 Muzika. 12.30 F. "Kalnietis".
13.30 Sveikatos apsaugos reforma.
14.00 Kelionių žurnalas "Travel".
16.00 Mano širdis. 16.30 Vokietijos 
miestai. Magdeburgas. 17.30 
Europos scenoje. 18.00 Dok. f. 18.30 
F. "Marija Celeste". 19.25 Uetloto. 
19 30 Dok. f. 20.00 Laukiniai Pietūs.
20.30 Animacinis f. 21.00 Žinios.
21.15 Muzika. 21.30 F. "Našlė 
Coudere". 23.00 Čečėnija; laisvės 
kaina. 23.15 Muzika.

Sekmadienis, liepos 16 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Liudykime Kristų. 9.30 

Svetimo skausmo nebūna. 10.30 
F. "Nuotykių Ieškotojas". 11.20 
Septynios Kauno dienos. 12.25 
Krepšinio pasaulyje. 13.10 Tas 
senas geras "Vakaro 
divertismentas". 13.55 Atmintis.
14.25 Koncertas. 14.35 Azimutai. 
15.00Sveikinimų koncertas. 15.50 
F. "Neono raitelis". 16.40 Katalikų 
TV studija. 17.10 Laida 
automogėjams "Automanija". 18.00 
Žinios -18.10 Sekmadienio fotoateljė.
18.45 Gyvybės žalias medis. 19.15 
Kalbos viktorina "Moki žodj - žinai 
kelią". 20.30 Panorama. 21.00 
Sportas. 21.10 Pirmasis kanalas.
21.30 F. "Geležiniai vyrukai". 22.45 
Kaukodromas. 23.25 Vakaro žinios.
23.40 Tenisas. Lietuva-Lenkija.

LNK TV
9.00 Animaciniai f. 11.00 

Šeštadienio pokalbiai. 11.35 TV 
žaidimas "Taip. Ne". 12.30 Karaoke 
ir kiti. 13.10 "Paslaptingas Artūro 
Klarko pasaulis". 13.25 Kriminalinė 
kronika 13.55 F. "Dar vienas Šansas".
14.45 Keturi ratai. 15.15 "Zuzana ir 
Ko". 15.50 Kibir tele vibir. 17.20 F. 
"Džošua širdis". 18.50 Animacinis f.
19.20 F. "Meilė žeidžia". 20.15 
"Monitorius". 21.00 "Savaitės 
horoskopas". 21.05 F. "Pavėlavęs 
didvyris". 23.20 Sekmadienis. 0.10 
F. "Malibu kelias 2000".

TELE-3
9.00 Animacinis f. 10.15 Langas j 

gamtą 10.30 F. "Našlė Coudere".
12.00 Muzika. 12.30 F. "Kalnietis".
13.30 POP TV. 14,00 Kelionių žurnalas 
"Travel". 16.00 Muzika ir žodis. 16.30 
Filmas. 17.30 Europos kaleidoskopas.
18.00 įdomūs žmonės. 18.30 F. 
"Marija Celeste". 19.30 Gineso Šou.
20.00 Pasaulio sportas. 20.30 
Animacinis f. 21.00 Naujienos. 
Nuomonės. 21.30 F. "Laiškas L  
Brežnevui". 23.05 Tamsos citadelė.

Pirmadienis, liepos 17 d. 
LIETUVOS TV
18.00 Žinios. 18.10 Programa 

vaikams. 18.50 Žinios. 19.05 F. “Lėlių 
slėnis". 19.30 Baltarusių programa.
19.40 Ekonomikos žurnalas "Nuo A 
iki Ž". 20.00 01, 02, 03. 20.30 
Panorama. 21.00 Sportas. 21.10 F. 
“ Kvailesnė už karalienę". 22.45 
Pasaulio koncertų salėse. Pertraukoje 
-23.15 Vakaro žinios.

LNK TV
7.00 Ryto ratas. 9.05 F. "Be namų 

negerai..." 17.00 Laikas. 17.20 
Monitorius. 18.10 Animacinis f. 18.35 
F. "Be namų negerai..." 19.30 
Dokumentinis f. 20.00 Laikas. 20.40 
TV parduotuvė. Anonsai. 21.00 F. 
"Dar vienas šansas". 21.50 
Tangomanija. 22.15 168 biznio 
valandos. 23.05 F. "Tegu kraujas 
liejasi laisvai!" 23.35 F. "Elingtonas".

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Anlmėcinis f. 8.30 

F. "Santa Barbara". 9.30 F. "Šerių 
medžiotojas". 10.30 F. "Laiškas 
Brežnevui". 12.05 "Reinhildo Hoffman 
ir Susanne Linke šokių teatras". 12.35 
Muzikos grupė. Michel Sardou. 13.30 
TV tekstas. 13.55 Anglų k. pamokėlė.
14.00 Keionių žurnalas 'Travel". 16.00 
Laukiniai Pietūs. 16.30 POP TV. 17.00 
Dalyviai liudija. 18.00 Didieji 
automobiliai "BMW ". 18.30 
Animacinis 1.18.55 Anglų k. pamokėlė.
19.00 Žinios. 19.20 100 proc. 19.30 
F. "Santa Barbara". 20,30 Animacinis 
f. 20.55 Anglų k. pamokėlė. 21.00 
Žinios. 21.15 Sporto naujienos. 21.30 
F. F. "Savižudžių diversijos būrys".
23.00 Žinios. 23.15 Sporto naujienos.
23.30 Muzika.

Antradienis, liepos 18 d. 
LIETUVOS TV
18.00 Žinios. 18.10 Programa 

vaikams. 18.50 Žinios. 19.05 Laida 
lenkų kalba. 19.35 Galiūnų varžybos 
Klaipėdoje. 20.10 Nėra to blogo, kas 
neišeitų j gera 2;.30 Panorama 21.00

Sportas. 21.10 F. "Aš niekada 
nepateksiu j dangų". 22.45 TV 
anonsas. 22.50 Brydė. Poetas A. 
Kalanavičius. 23.20 Vakaro žinios. 

LNK TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV 

parduotuvė. 9.05 "Be namų negerai..."
17.00 Laikas. 17.20 TV žaidimas ‘Taip. 
Ne". 18.10 Animacinis f. 18.35 "Be 
namų negerai..." 19.30 "Keturkojai".
20.00 Laikas. 20.40 TV parduotuvė. 
Anonsai. 21.00 F. "Žmogžudysčių 
skyrius". 21.50 ‘Trys su puse”. 22.25 
Dok. f. 22.55 F. "Folčio viešbutis".
23.25 F. "Džein Dou".

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis f. 8.30 

F. "Santa Barbara". 9.30 F. "Marija 
Celeste". 10.30 F. "Savižudžių 
diversijos būrys". 12.00 "Bakterijos 
atsikerta". 12.35 Muzikos grupė. 13.30 
TV tekstas. 13.55Angfųk. pamokėlė.
14.00 Keionių žurnalas 'Travel". 16.00 
Pasaulio sportas. 16.30 Naujienos. 
Nuomonės. 17.00 Viskas dėl juoko.
17.30 F. "Westgate". 18.30 Animacinis 
f. 18.55 Anglų k. pamokėlė. 19.00 
Žinios. 10.20 100 proc. 19.30 F. "Santa 
Barbara". 20.30 Animacinis f. 20.55 
Anglų k. pamokėlė. 21.00 Žinios. 21.15 
Sporto naujienos. 21.30 F. "Jerichas".
23.00 Žinios. 23.15 Sporto naujienos.
23.30 Muzika.

Trečiadienis, liepos 19 d. 
LIETUVOS TV
18.00 Žinios. 18.10 Programa 

vaikams. 18.50 Žinios. 19.05 
Krikščionio žodis. 19.15 Sodų kraitė.
19.35 9 amatai. 20.30 Panorama 21.00 
Sportas. 21.10 Loterija "Periąs". 21.15 
Dok. f. "Giedraiöiai". 21.50 F. "Namai".
22.45 Barjerų demokratija. 23.30 
Vakaro žinios.

LNK TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV 

parduotuvė. 9.05 F. "Be namų 
negerai..." 17.00 Laikas. 17.20 
Tangomanija. 17.40 "Šou bulvaras". 
Ш 10 Animacinis f. 18.35 F. "Be namų 
negerai..." 19.30 F. "Atostogos 
Amerikoje". 20.00 Laikas. 21.00 F. 
"Gelbėjimo būtys". 21.50 "Tarybinės 
kronikos". 22.45 Karaoke ir kiti. 23.15 
F. "Nuotakos kūdikis".

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis f. 8.30 

F. "Santa Barbara". 9.30 F. "Marija 
Celeste". 10.20 F. "Jerichas". 12.00 
"Niujorko bavarai". 12.35 Muzikos 
grupė. Brian Adams. 13.55 Anglų k. 
pamokėlė. 14.00 Kelionių žurnalas 
"Travel". 16.00 Europos scenoje.
16.30 Jdomūs žmonės. 17.00 F. 
"Johnas Rosas". 17.30 F. "Westgate".
18.35 Animacinis f. 18.55 Anglų k. 
pamokėlė. 19.00 Žinios. 19.20 100 
proc. 19.30 F. "Santa Barbara". 20.30 
Animacinis f. 21.00 Žinios. 21.15 
Sporto naujienos. 21.30 F. "Kalnietis".
22.30 Muzika. 23,00 Žinios. 23.15 
Sporto naujienos. 23.30 Muzika.

Ketvirtadienis, liepos 20 d. 
LIETUVOS TV
18.00 Žinios. 18.10 Programa 

vaikams. 18.50 Žinios. 19.00 TV 
anonsas. 19.05 F. "Lėlių slėnis”. 19.30 
Beveik rimtai. 20.10 E. Grygo kūriniai.
20.30 Panorama 21.00 Sportas. 21.10

BALTIJOS TV IR ŠIAULIŲ TV VII. 1 5 - 2 1  D
šeštadienis, liepos 15 d.
8.30 Programa 8.35 Taip sukasi 

pasaulis". 9.30 "Nakties riba”. 10.00 
Pareiga ir atsakomybė. 10.20 F.
"Užimta diena". 10.30 Animaciniai
f. 11.00 F. "Karaliaus maištininkai".
11.30 NBA; žvilgsnis iš arčiau. 1200 
"Už kampo". 12.30 Juoda-balta.
19.00 Sveikinimų koncertas. 19.45 
Futbolas. 20.45 Muzika. 21.00 
“Mana-mana". 21.30 Flokijada VAU.
22.00 Teležaidimas "Laimės 
bučktys". 2230 "Įsijunkite TV". 23.00 
"Vakaro spindulio" programa.

Sekmadienis, liepos 16 d.
8.30 Programa 8.35 'Taip sukasi 

pasaulis". 9.30 Žingsniai. Bažnyčios 
tradicija. 10.00 Susiliklmai. 10.30 
Vaikų savaitgalis. 11.00 Dok f. "Sava 
erdvė". 11.35 Dok. f. "Medžiaga 
tribunolui". 18.15Anlmadniait. 18.30 
Rytų kovos manas - BUSHIDO. 
19.20Muzika. 19.30 LKLapžvalga.
20.00 NBA fantastika. 20 30 F. 
“ Laukinė rožė". 21.00 Baltijos 
naujienos. 21.05 ‘Taip sukasi

Pirmadienis, liepos 17 d.

7.30 Programa. 7.35 “Taip sukasi 
pasaulis". 8.25 "Laukine rožė". 18.00 
Saulės krašto televizija "Puokštė 
mamai". 19.00 Laida "Taip yra..."
19.30 LKL apžvalga. 20.00 NBA 
fantastika 20.30 "Nakties riba". 21.00 
Baltijos naujienos. 21.05 'Taip sukasi 
pasaulis". 22.00 Mozaika. Spaudos 
apžvalga. 22,30 F. "Kapitonas 
Apačis".

Antradienis, liepos 18 d.
7.30 Programa. 7.35 "Taip sukasi 

pasaulis” , 8.25 "Nakties riba". 19.00 
Pik. parduok, informuok. 19.10 Žinios.
19.30 Spaudos apžvalga. 19.35 
Koncertuoja Jungėnų kaimo kapela.
20.00 Būkiarturėti. 20.20 F. "Pančiai".
20.30 "Laukinė rožė". 21.00 Baltijos 
naujienos. 21.05 "Taip sukasi 
pasaulis". 22.00 Kapojama "Pirk, 
parduok, Informuok". Žinios. 22.30 
F. "Pelenė".

Trečiadienis, liepos 19 d.
7.30 Programa. 7.35 “Taipsukasi 

pasaulis". 8.25 “Laukinė rožė". 19.00 
"Pirk, parduok, informuok". 19.10 
Žnios. 19.30 Spaudos apžvalga 19.35 
TV (orumas. | klausimus atsako

komunalininkai. 20.00 "Mudu abudu 
ir kiti..." 20.30" Nakties riba". 21.00 
Baltijos naujienos. 21.05 'Taip sukasi 
pasaulis". 22.00 Kartojama “ Pirk, 
parduok, informuok". Žinios. 22.30 
F. "Pelene".

Ketvirtadienis, liepos 20 d.
7.30 Programa. 7.35 "Taip su kasi 

pasaulis", 8.25 “Nakties riba". 19.00 
LFL čempionatas. FBK “ Kaunas" - 
“Sirijus" Klaipėda 20.15 Muzika 20.30 
"Laukinė rožė". 21.00 Baltijos 
naujienos. 21.05 "Taip sukasi 
pasaulis". 22.00 "Pirk, parduok, 
informuok". 22.10 Žinios. 22.30 
Spaudos apžvalga. 22.35 Rodo 
"Argos".

Penktadienis, liepos 21 d.
7.30 Programa. 7.35 "Taip sukasi 

pasaulis". 8.25 "Laukinė rožė". 19.00 
"Pirk, parduok, informuok". Žinios.
19.30 Spaudos apžvalga. 19.35 
Teatronas. 20.00 NBA: žvilgsnis iš 
arčiau. 20.30 "Nakties riba". 21.00 
Baltijos naujenos. 21.05 'Taip sukasi 
pasaulis". 22.00 Kartojama "Pirk, 
parduok, informuok” . Žinios. 22.30 
F, "Lik sveikas, drauge".

F. "Adomas nori būti žmogumi". 22.35 
TV anonsas. 22.40 Barjerų 
demokratija. 23.30 Vakaro žinios. 

LNK TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV 

parduotuvė, 9.05 “Be namų negerai,.."
17.00 Laikas, 17.20 Karaoke ir kiti. 
17.50Muzlklnėlaida"Viskas!" 18.10 
F. "Be namų negerai..." 19.30 TV 
žurnalas "Kontaktas". 20.00 Laikas. 
2040TV parduotuvė 21 .M F. “Frosto 
prisilietimas". 22.40 TV žurnalas 
"Vasara". 23.05 Siaubo f. "Šiurpuliai".

23.55 F. "Rožinės panteros 
sugrjžimas".

TELĘ-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis f. 8.30 

F. "Santa Barbara". 9.30 Vokietijos 
meistai. Magdeburgas. 10.30 Filmas.
12.00 "Vidaus pranešimas". 12.35 
Muzikos grupė. Eros Ramazotti. 13.55 
Anglų k. pamokėlė. 14,00 "Travel". 
16.00Muzikalržodis. 16.30Europos 
kaleidoskopas. 17.00 F. "Okavango".
17.30 F. "Westgate". 18.30 
Animaciniai f. 18.55 Anglų k. 
pamokėlė. 19.00 Žinios. 19.20 100 
proc. 19.30 F. "Santa Barbara". 20.30 
Animacinis f. 20.55 Anglų k. pamokėlė.
21.00 Žinios. 21.15Sporto naujienos.
21.30 F. "Pakeiskite aplinkų". 23.00 
Žinios. 23.15 Sporto naujienos. 23.30 
Muzika.

Penktadienis, liepos 21 d. 
LIETUVOS TV
18.00 Žinios. 18,10 Programa 

vaikams. 18.50 Žinios. 19.05 
Kamarauskas ir jo Vilnius, 19.55Madų 
videožumalas. "Aplink pasaulį”. 20.30 
Panorama. 21.00 Sportas. 21.10 F. 
“Motina ir sūnus”. 21.40 Laisvės alėja
22.05 Dailės žurnalas “Galerija". 22.45 
Pasaulio jaunių krepšinio 
čempionatas. Pertraukoje - 23.30 
Vakaro žinios.

LNK TV
7 00 Ryto ratas. 9.00 TV 

parduotuvė. 9.05 F. "Gelbėjimo 
būrys". 17,00 Laikas. 17.20 'Tarybinės 
kronikos". 18.10 Animacinis (. 18.35 
F. “Gyvenimo smulkmenos". 19.30 
Kriminalinė apžvalga "Juodasis 
penkiadienis". 20.00 Laikas. 20.40 
TV parduotuvė. 21.00 TV žaidimas 
"Taip. Na” . 21.55 Muzikinė laida 
"Viskas!" 22.20 F. "Adela".

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis f. 8.Э0 

F. “Santa Barbara". 9.30 Gineso šou.
10.00 Muzika. 10.30 F. "Pakeiskile 
aplinką". 12.00 "Grafiti: menas ar 
vandalizmas?" 12.35 Muzikos grupė. 
Mare Lavoine. 13.55 Anglų k. 
pamokėlė. 14.00 "Travel". 16.00 
Sveikatos apsaugos reforma. 16.25 
Langas j gamtą 16.40 Kelionė su 
Šekspyru. 17.40 F. "Westgate". 18.30 
Arimadnis f. 18.55 Anglų k. pamokėlė.
19.00 Žinios. 19.20 100 proc. 19.30 
F. "Santa Barbara". 20.30 Animacinis 
f. 20.55 Anglų k. pamokėlė. 21.00 
Žinios. 21.15 Sporto naujienos. 21.30 
F. “ Kalnietis". 22.30 Muzika. 23.00 
Žinios. 23.15 Sporto naujienos. 23.25 
F. "Ninzių misija".

šeštadienis, liepos 22 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Programa 

vaikams. 10.00 Šarka 10.30 TV artetó.
11.20 Mūsų kalba. 11.55 Sveiką 
Prancūzija. 12.25 Kelias. 12.50 F. 
"Degrasi gimnazija". 13.20 Pasaulio 
sportas. 13.45 Lietuvos olimpiečiai
14.15 Užeikit, sveteliai. 15.05 
Videofilmas "Eloiza ir Abelardas".
17.30 Koncertuoja "Žilvitis". 18.00

TV anonsas. 18,05 Žinios. 18,15 
Skulptorius V. Šibaila. 18.35 Kino 
pasaulyje. 19.05 Šoka baleto solistai.
20.00 VRS kamera 20.30 Panorama
21.00 Sportas. 21.05 Loterija 
"Pertas”. 21.10 Po savo stogu. 21.50 
Krepšinis. Pertraukoje - TV anonsas.
23.25 Vakaro žinias. 23.40 Koncertas 
Frankfurte.

LNK TV
9.00 Ryto ratas. 11.05 F. "Meilė 

žeidžia". 12.00 'Taiybinės kronikos".
12.50 F. “Žmogžudysčių skyrius".
13.45 Kriminalinė apžvalga 
"Juodasis penktadienis". 14.05 Int. 
laida "Deutsche Welle". 14.35 
Tangomanija. 15.05 "Paslaptingas 
Artūro Klarko pasaulis” . 15,30 
"Viskas!" 15.50 Dok. I. 16.15 
“ Keturkojai’'. 16.40“Trys su puse".
17.15 Kibír tele vibir. 18.35 Keturi 
ratai. 19.05 F. "Dangiški migdolai".
20.00 Laikas. 20.40 F. "Folčio 
viešbutis". 21.05 Šeštadienio 
pokalbiai, 21.40 F. "Tegu kraujas 
liejasi laisvai” . 22.05 Humoro laida.
22.40 F. "Kaip panorės dievai".

TELE-3
9.00 Animacinis f. "Kendi, Kendi".

10.30 Filmas. 12.00 Muzika. 12.30 
F. "Kalnietis". 13.30 Jungtinė 
Karalystė šiandien, 14,00 "Travel". 
16.00Muzika 16.30 Dokumentinis 
f. 17.30 Pasualio aidas. 18.30 F. 
"Marija Celeste". t9.25Uetloto. 19.30 
Dok. f. 20.00 Laukiniai Pietūs. 20.30 
Animacinis f. 21.00 Žinios. 21.15 
Muzika. 21.30 F. "Apleistieji gręžiniai"
23.00 Žinios. 23.15 Muzika. 

Sekmadienis, liepos 23 d. 
LIETUVOS TV
8.55 Programa. 9.00 Liudykime 

Kristų. 9.30 Sveikata. 10.15 F. 
"Nuotykių Ieškotojas". 11.05 
Septynios Kauno dienos. 12.10 
Krepšinio pasaulyje. 12.55Aukš1as 
18/17. 13.35 Kauno lėlių teatro 
spektaklis "Bruknelė". 14.20 Balta 
prieš juodą 14.35 Azimutai. 15.00 
Sveikinimų koncertas. 15.50 F. 
"Neono raitelis". 16.40 Katalikų TV 
studl|a. 17.10 "Automanija". 17.55 
Žnios. 18.10 Ook. žurnalas “Europos 
aikštė1'. 18.40 Gyvybės žalias medis. 
F. "Namai po dangaus žydryne"
19.00 Dainuoja O. Valiukevičiūtė.
19.30 Būtovės slėpiniai. 20.30 
Panorama. 21.00 Sportas. 21.10 
Pirmasis kanalas. 21.30 F. "Po 
saule". 22.50 Vakaras Kauno 
muzikiniame teatre. 23.20 Vakaro 
žinios.

LNK TV
9.00 Animaciniai f. 11.00 

Šeštadienio pokalbiai. 11.35 TV 
žaidimas 'Taip. Ne." 1230 Karaoke 
ir kiti. 13.00 F. "Dangiški migdolai".
13.55 F. "Dar vienas šansas". 14,45 
Keturi ratai. 15.15 "Zuzana ir Ko".
15.50 Kibir tele vibir. 17.20 F. “Dingę 
be žinios". 18.50 Animacine f. 19.20 
F. "Meilė žeidžia” . 20.15 Dok. f. 
"N iksonas". 21.00 Savaitės 
horoskopas. 21.05 F. "Čiupk pinigus 
ir bėk". 22.30 Sekmadienis. 23.20 
F. “ Malibu kelias 2000".

TELE-3
9.00 Animacinis f. 10.15 Langas 

j gamtą 10.30 F. "Apleistieji 
gręžiniai". 12.00 Muzika. 12.30 F. 
"Kalnietis". 13.30 POP TV. 14.00 
'Trarel''. 16.00 Muzika Ir žodis. 1630 
F. "Randy - vienišas raitelis". 17.30 
Europos kaleidoskopas. 18.00 
įdomūs žmonės. 18.30 F. "Marija 
Celeste". 19.30 Gineso šou. 20.00 
Pasaulio sportas. 20.30 Animacinis 
f. 21.00 Žvelkime atidžiau. 21.30 F. 
"Vieno žmogaus karas".
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