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PRAĖJUSĮ SEKMADIENĮ VISOS 
LIETUVOS POLICININKAI ŠVENTĖ 
POLICIJOS DIENĄ.

ŠIANDIEN, SPALIO 4-ĄJĄ, SUKANKA 
KETVERI METAI, KAI ŠIAULIUOSE 
ĮSIKŪRĖ SAVIVALDYBĖS POLICIJA. TA 
PROGA MŪSŲ KORESPONDENTAS 
PAKALBINO POLICIJOS VYRESNĮJĮ 
KOMISARĄ A. VILBIKĄ, MIESTO 
TARYBOS PIRMININKĄ A  LANKAUSKĄ 
IR  ŠIAULIŲ POLICIJOS VYRIAUSIĄJĮ 
KOMISARĄ M. SONGAILĄ.

K oresp. Kokiom is aplinkybėmis 
buvo jk u rta  Š ia u lių  m ies to  
Savivaldybės policija?

A. V llb ikas. Savivaldybių policija 
nėra šių laikų išradimas. Prieš karą 
Lietuvoje gyvavo vietinė policiją kaip 
viena iš policijos rūšių. Prieš ketverius 
metus S e im o  n u ta rim u  b uvo  
nuspręsta įkurti Savivaldybės policiją 
Mūsų m iesto valdžia greičiausiai 
sureagavo j Seim o sprendimą, Ir 
Šiauliuose pirmoji Respublikoje 1990 
metų spalio 4 dieną buvo jkurta 
Savivaldybės policija. Dabar ši diena 
visoje Lietuvoje laikoma Savivaldybių 
policijos jkūrimo diena.

Koresp. Kokia yra Savivaldybių 
policijos darbo apimtis?

A. V llb ikas. Pradžioje buvo 
manoma, kad Savivaldybių policijai 
turėtų priklausyti ne tik  nuovados, , 
blaivyklą bet ir migracijos bei patrulinė 
tarnybos, kelių policija, t. y. v isos 
policijos rūšys, kurios tarnauja vietos 
gyventojams. 1990 metais 1211-uoju 
policijos jstatymu buvo padaryti 
pakeitimai, pagal kuriuos savivaldybių 
policijai liko tik nuovados ir blaivykla. 
Darbo pradžioje buvo įku rtos tik 
keturios nuovados, dabar Šiauliuose 
jų yra šešios: Gubernijos, Prūdelio, 
Dainų, Lieporių, Zokn ių ir Rėkyvos.

K o resp . K o k ie  p a g rin d in ia i 
Savivaldybių po lic ijos uždaviniai?

A. V llbikas. Saviva ldybių policija 
aptarnaujamoje terito rijo je vykdo  

sėtvarkos pažeidimų prevenciją, 
saugo viešąją tvarką, užtikrina 
visuomeninę rimtį, p iliečių te is ių ir 
teisėtų interesų apsaugą.

Koresp. Kokiu tikslu buvo  jkurtos 
nuovados?

A. Vllb ikas.
Įkuriant nuova
das, buvo siekia
ma policiją pri
artinti prie gyven
to jų. A ts ira d o  
galimybė ne tik 
o p e r a t y v i a u  
reaguoti j iškvieti
mus, geriau  
užtikrinti viešąją 
tvarką, bet ir 
užbėgti teisės 
pažeidimams už 
akių. Juk pats 
nuovados buvi
mas, nuolatinis 
p a r e i g ū n ų  

budėjimas drausmina pažeidėjus.
K oresp. Ar daug užregistruota 

teisės pažeidimų?
A. V llb ikas. Šiais metais per 

aštuonis mėnesius užregistruoti 9573 
pranešimai telefonu, j nuovadas 
pristatyta 7518 asmenų, - tai gana

A. L a n k a u s k a s . Kuriant 
Savivaldybės policiją, dar nebuvau 
Tarybos pirmininkas, bet buvau 
karštas tos idėjos šalininkas. Buvau 
įsitikinęs, kad miestui Savivaldybės 
policija yra tiesiog gyvybiškai būtinas 
dalykas.

K o re s p . K a ip  vertina te  
Savivaldybės policijos darbą?

A . L a n k a u s k a s . D eputato 
pridermė verčia ieškoti trūkumų. Jų 
p as ita iko  k iekv ienam e darbe. 
Savivaldybės policijos darbą vertinu 
neblogai. Šiauliuose Savivaldybės 
po lic ijos  jkūrim as pasiteisino. 
Pažvelgus j miesto žemėlapį, matyti, 
kad rajonai gana nutolę vienas nuo 
kito, ir nuovadų principas yra 
pakankamai efektyvus. Savivaldybės 
policija - ne tik viešosios tvarkos 
užtikrintoja Tai pavaldus merui jėgos 
aparatas, pasirengęs padėti, ištikus 
bėdai, stichinei nelaimei.

K o re s p . Ar, sus ida rius  
ekstremaliai situacijai, negali įvykti

SAVIVALDYBIŲ 
POLICIJOS NEBELIKS
įspūdingi skaičiai.

K oresp. Nuo 1994 metų liepos 29 
dienos pradėtos taikyti gana didelės 
administracinės nuobaudos. Kokio 
dydžio baudas m oka pažeidėjai?

A. Vllbikas. Baudų dydis svyruoja 
nuo 20 iki 10000 litų. Pavyzdžiui, už 
nedidelį chuliganizmą baudžiame 30- 
100 litų bauda arba iki 30 parų areštu. 
Jeigu pilietis girtas pasirodo viešoje 
vietoje, jam tenka sumokėti nuo 10 
iki 30 litų baudą  Tas pats pilietis, 
antrą ir trečią kartą sulaikytas 
neblaivus, atitinkamai mokės nuo 30 
iki 100 ir nuo 100 iki 300 litų baudos. 
Už namų gamybos alkoholinių gėrimų 
gaminimą ir laikymą baudžiama nuo 
100 ik i300 litų bauda. Ne visi žmonės 
išgali sumokėti tokią baudą. Manau, 
kad reikėtų įteisinti priverstinius 
darbus. Pažeidėjai, nejstengiantys 
sumokėti baudos, policijos priežiūroje 
galėtų atlikti jvairius visuomenei 
naudingus darbus.

Savivaldybės policijos jkūrimo ir 
jos darbo temą tesiu su Šiaulių miesto 
Tarybos pirm ininku A. Lankausku.

Koresp . Ar jūs buvote Savivaldy
bės policijos jkūrim o iniciatorius?

taip, kad savivaldybės policijos 
veiksniai bus nukreipti j Federalinę 
policiją ar atvirkščiai?

A, Lankauskas. Teorinis variantas 
yra, bet praktiškai tai nejmanoma, 
nes yra išlaikomas pavaldumo 
principas: Savivaldybės policijos 
komisaras yra Federalinės policijos 
vyriaus io jo  kom isaro v irš in inko 
pavaduotojas.

Kalbuosi su Šiaulių policijos 
vyriausiuoju komisaru A. Songaila.

K o re s p . Iš V id a u s  re ika lų  
ministerijos Šiaulius pasiekė žinia, 
kad gali būti panaikinta Savivaldybės 
policija. Jūs esate Savivaldybės 
policijos šalininkas ar priešininkas?

A. Songaila. Savivaldybės policija 
nėra atskira. Tai viena iš policijos 
rūšių (buvusieji m ums gerai žinomi 
apylinkių inspektoriai), kuriai ginklai, 
uniform os, am unicija  teikiam a 
centralizuotai iš Respublikos, o 
atlyginimus moka, patalpas suteikia 
m ies to  S av iva ldybė . Kurian t 
nuovadas, tai, kad Savivaldybės 
policiją rėmė vietos valdžia, buvo 
te ig iam as da lykas. ' Tač iau  
finansavimo skirtumai, kai geriau

CECENIJA:
Čečėnijo je  pa lyg in ti ramu. 

Praėjusią savaitę jvyko tik keli rimti 
sus irėm im a i. R u gsė jo  27 d. 
Nadterečnajos rajone rusų armijos 
samdiniai bandė pervežti didelę 
ginklų pariiją laikinajai tarnybai. Kelią 
kariškiams pastojo vietiniai gyven
tojai, o ne Dudajevo būriai, kaip 
teigia ITAR-TASS. Susirėmimo metu 
žuvo 4 žmonės. Kitas kruvinas 
susirėmimas jvyko rugsėjo 28, kai 
opozicijos smogikams, prisidengus 
tautine Čečėnijos vėliava ir skanduo
jant nepriklausomybės šūkius, 
pavyko priartėti prie vidaus pajėgų 
posto Banditams oradėjus šaudyti, 
žuvo 4 autom agistrale Baken- 
Rostovas važiavę keleiviai, 12 metų 
berniukas bei 60 metų senelis. 15 
jaunų čečėnų kelias valandas kovėsi 
su 2 0 0  b a n d itų , pa la iko m ų 
šarvuočiais bei patrankomis.

Č e čėnų  v id a u s  pa jėgos 
sunaikino 60 banditų, 4 šarvuočius 
ir 2 sunkvežimius. Čečėnijos VRM 
d uo m en im is , ta rp  nukau tų jų  
daugumą sudaro rusų samdiniai, 
paleisti iš kalėjimų ir įtraukti j 
Gantemirovo gaują. Ne mažiau 
šiurpus, barbariškas antpuolis - 
pen k ta d ie n j jv ykę s  c iv ilin io  
aerouosto apšaudymas. Daugumai 
šių operacijų vadovauja kadriniai 
Rusijos armijos karininkai, praktiką 
atlikę Afganistano ir Bosnijos 
frontuose, o vieną iš opozicijos 
lyderių - Avturchanovą - saugo 
Rusijos KGB darbuotojai. Viena iš 
sėkmingesnių Rusijos specialiųjų 
tarnybų operacijų - Čečėnijos 
Generalinio prokuroro pagrobimas. 
Pagrobimas jvyko netikėtai klastingai 
derybų dė! įkaitų pasikeitimo metu.

KRAUJAS, 
MELAS, TIESA

O štai j Čečenų nelaisvę buvo 
patekęs Rusijos armijos generolas 
ir 3 pulkininkai, tačiau vietiniai 
gyventojai, pagailėję jų, paleido.

Nepaisant visapusiškos bloką 
dos ir  sudė tingos  situacijos 
Č ečėn ijos v idu je , respublika 
pasiruošusi suteikti humanitarinę 
pagalbą nuo potvynio nukentė
jusiem s Primorės krašto rusams. 
S e p tyn ia sd e š im t savanorių, 
lėktuvas su medikamentais ir maistu 
jau paruošti skrydžiui.

ITAR-TASS p la tinam a 
informacija apie masines Dudajevo 
armijos atakas bei jnirtingus mūšius 
N a d te re čn a jo s  ra jone 
propagandinis melo burbulas. Gailą 
kad dauguma mūsiškių informacijos 
priemonių retransliuoja "nevzoroviš- 
kus" reportažus, dalyvaudamos 
in form acinė je  m elo mašinoje, 
Dezinformacija, paruošta Rusijos 
informacijos priemonių ir nukreipta 
tiek prieš Čečėniją, tiek prieš V. 
Landsbergį ir opoziciją pademonst
ravo, kok ios  jėgos vienijasi 
Įvairiuose frontuose. Savaime 
suprantama, kad lengviau pasiekia 
informacija iš Maskvos, nei iš 
apsuptosios Čečėnijos, tačiau ne 
paslaptis, kad Seime dirba grupė 
žmonių, palaikančių nuolatinius 
ryšius su Čečėnija  Ar būtų Lietuva 
ištrūkusi iš imperijos nagų, jei visas 
pasaulis būtų tikėjęs ir skelbęs tai, 
ką sako VREMIA? Sužinoti ir sakyti 
tiesą - kiekvieno žurnalisto garbės 
reikalas.

paru o šė  A. S A U LĖ N A S  
p ag a l Č e č e n -P re s s

finansuoja tai centras, tai Savivaldybė, 
yra neigiamas dalykas. Geriau 
skurdžiau, bet vienodai, kad nebūtų 
skriaudos nei Savivaldybės, nei 
Federalinės policijos darbuotojams. 
Nuo kitų m8tų  visas finansavimas 
bus centralizuotas. Tai nėra didelis 
pasikeitimas, blogybė. Savivaldybės 
policijos struktūra išliks, ji nebus 
panaikinta, pasikeis tik finansavimas.

K a lb ė jo s i 
Ire n a  B IJE IK IE N Ė

Pažinimo ašis

"P a ž in im o  a š ie s "  sk ilty je  
dažn iaus ia i a p ta r ia m o s  ir 
komentuojamos tarptautinio, taip pat 
L ie tu vos g y v e n im o  aktua lijos, 
pa te ik iam i Ir ana lizu o jam i 
reikšmingesnieji įvykiai, faktai.

Šjkart vienas iš "Pažinim o ašies" 
autorių norėtų šią skiftj paskirti 
pokalbiui apie kultūros dvasinės srities 
dalykus, tikėdamasis, jog  tai nors 
kiek prap lės m ūsų pažinim o, 
supratim o erdvę, paskatins suklusti, 
atsiverti Būties slėpiniams. Tuo labiau, 
kad šiais moralin io nuosmukio, 
p lin tanč io  krim ina lizm o laikais 
pasvarstymai apie amžinus ir didžius 
dalykus galėtų skaitytojui būti šiokia 
tokia atgaiva, net jei kai kurios šiame 
rašinyje pateiktos mintys, apmąstymai 
pasirodys kiek nejprasti ar netikėti. 
Bet kuriuo atveju tai būtų gurkšnis iš 
pažinimo taurės.

Tikriausiai teko girdėti apie jau keleri

metai Lietuvoje arkurtą N. Rericho 
draugiją veikusią ir iki karo. Nebuvo 
ji gausi anuomet, nepasižym i 
gausumu ir dabar. Jos tikslas - dvasinis 
tobulėjimas, gyvenimo prasmės 
suvokimas. Žmogus, kurio vardu 
pavadinta draugija - Nikolajus 
R erichas - d id is  hum anistas, 
dailininkas, keliautojas, mokslo ir 
visuomenės veikėjas, plačiašakė, 
renesanso epo chos  g igan tus 
prim enanti asmenybė: unikalus 
filosofas, pasaulio kultūros vadovas. 
J is ne tik nutapė keletą tūkstančių 
nepakartojam ų paveikslų (beje, 
žavėjosi M. K. Čiurlionio kūryba), bet 
kartu su savo žmona Jelena Rerich 
skelbė Meilės, Grožio, Taikos idėjas, 
propagavo etikos, m okslo ir meno 
vienovę, visomis išgalėmis kūrė 
kultūros kultą.

J. N. Rerichų palikimas - unikalus 
reiškinys. Visatai apima didžiulę mūsų

laikmečio problematiką Kova už taiką 
ekologiją  kosminiai Būties dėsniai, 
dvasingum o pagrindai, žmogaus 
tobulin im o būdai. Nuostabu, kad jų 
idėjos paplito po visą pasaulį, - 
išskyrus stalininę Rusiją ir hitlerinę 
Vokietiją. Daugelyje pasaulio šalių 
N. Rericho pasekėjai steigė draugijas, 
s ie k ia n č ia s  įg y v e n d in ti jo  
humanistines idėjas. N. Rerichas 
iškėlė ir tokią mintį: kaip egzistuoja 
tarptautinis susitarimas dėl ligoninių 
apsaugos ir ligoninės karo metu 
laikomos neutraliomis, je i viršum jų 
plevėsuoja balta vėliava su raudonu 
kryžium i, - ta ip  re ik ia  pasiekti 
tarptautinio susitarimo - pakto, kuriuo 
būtų nustatytą jog kultūros paminklai, 
muziejai, mokslo įstaigos ir kiti tolygūs 
objektai laikomi karo metu neutraliais, 
jei viršum jų pek/ėsuoja Taikos Vėliavai

N uke lta  | 2 p.

Šeštadienį įvyko 
Tėvynės Sąjungos 

(Lietuvos konservatorių) 
konferencija

Tėvynės Sąjungos kandidatu j 
S e im ą K a iš ia do rių  r ink im inė je  
apygardoje iškeltas Kovo 11 akto 
signataras LIUDVIKAS SABUTIS.

B u vo  ap ta rti re fe ren dum o 
rezultatai ir įvertinta politinė situacija 
L ie tu vo je  po  re fe rendum o. 
Pažym ėtą kad Tėvynės Sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) reitingas 
gerokai pakilo.

K o n fe re n c ijo je  ka lbė jo
VYTAUTAS LANDSBERGIS, Seimo 
nariai K  SKREBYS, A. KATKUS, M. 
LAURINKUS, taip pat Vilniaus, 
K auno, Panevėžio , Š iau lių , 
K laipėdos ir kiti atstovai. Buvo 
išsakyta ir kritinių minčių.

K onferencija  buvo  konkreti, 
d a ly k iš k a  ir la ba i nau d inga  
tolimesnei partijos veiklai.

“ A u šros  a lė jo s " Inf.

ATSIPRAŠYMAS
Dėl re d a kc ijo s  d a rb u o to jų  

neatidum o liko ne išspausdinta 
straipsnio "Partizanų garbė" autorės 
N ijo lės  G aškaitės pavardė.

Atsiprašome gerbiamąją autorę ir 
skaitytojus.
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- Bet gal tai Ir buvo Jūsų tardytojo 
la im ė , kad  J u s  " Iš t rė m ė "  | 
ekonom ikos sritį?  Ju k  "epochos 
metodas”  - KGB struktūros -  pavirto 
ū k in ė m is  f in a n s in ė m is . KGB 
karin inka i tapo respektabilia is 
ve rs lin inka is  - ne v is i pastebi, kad 
Iš po e legantiškų e ilučių kyšo 
“ žyd rie ji m undurai Ir 
a n tp e č ia i” . A n ta i 
nese n ia i pag a rsė jo  
M y jco las  L a im u tis  
A  I e I I ū n a s  , 
P r a m o n i n i n k ų  
k o n f e d e r a c i j o s  
prez idento  B. Lub io 
p a v a d u o t o j a s  
( v ic e p r e z id e n ta s ) ,  
ra g in ę s  p ra m o n ė s  
darbuo to jus paaukoti 
po  10  litų  ag itac ija i 
p rieš referendumą. Iš 
kur šis "verslin inkas"?
Tai buvęs “ V ilm os”  
pirmojo skyriaus (KGB

skyriaus viršininko Vytauto Karinausko 
1930.05.28 pažyma. Joje sakoma, 
kad po  1990 m. kovo 11 d. KGB 
sėkmingai kūrė Lietuvos ūkinės 
priedangos organizacijas, kurios tęsė 
ardom ąją  žva lgybos ve ik lą  
pasikeitusiomis sąlygomis. Todėl 
būtina KGB Lietuvos padalinio

IŠTRAUKA IŠ V. VASILIAUSKO INTERVIU SU 
BUVUSIUOJU GENERALINĖS PROKURATŪROS 
TARDYMO DEPARTAMENTO YPATINGAI

trumpiau sakanti'taip SVARBIŲ BYLŲ TARDYTOJU K. MILKERAIČIU.
pat profesionalas.

K. Milkeraltls. KGB transformacija 
j ekonomines struktūras yra labai 
sudėtingas klausimas, turintis savo 
istoriją. KGB masinė intervencija j 
ekonominę sritį prasidėjo apie 1989 
metus arba mažumėlę anksčiau -

{>er M. Gorbačiovo “ kooperatyvų 
jdė jim ą". Tastrumpas kooperatyvų 

suklestėjimo laikotarpis buvo pradinis 
kapitalo kaupimas, po  kurio KPSS 
nomenklatūra ir KGB karininkai pavirto 
kapitalistais. Šiam kapitalui kaupt! 
buvo skiriami ne tik kooperatyvai, 
parazitavę prie valstybinių jmonių, 
bet ir pačios valstybinės jmonės.
Tardym o departam entui tiriant 
o rg an izuo tą  v a ls ty b in io  tu rto  
grobstymą, iš Lietuvos gyventojų 
genocido tyrimo centro buvo gauti 
dokumentai, iš kurių paaiškėjo, kad 
L ie tuvo je  ve ik la  p r ied angos  
organizacijos.

- Kas ta i yra  "p ried angos 
o rgan izac ijos” ?

K . M ilke ra ltls . Tai užsienio 
specialiųjų tarnybų sukurtos ūkinės
priedangos organizacijos. Tarp 
gautųlų dokumentų yra Ir SSSR KGB 
Lietuvos padalinio 1 (žvalgybos)

operatyvinius darbuotojus pervesti j 
"veikiančio rezervo statusą" prie 
Centrinio (Lubiankos) KGB 1 
vyriausiosios valdybos (DO PGU). 
Lietuvoje buvo įregistruotos verslo 
Įm onės, ku riose da lyvavo  Ir 
vaikiančiorezervo" KGB karininkai, 

prisidengę (vairiomis "legendomis". 
Pavyzdžiui, KGB majoras V. Bitinais, 
triūsęs KGB priedangos organizadjqe 
“ Tėviškė", Įkūrė "A u gą", KGB 
karininkas S. Lavanovas Vilniaus m. 
Spalio rajone buvo Įregistravęs 
kooperatyvą "Planeta", vėliau šis 
kooperatyvas persiregistravo, tapo 
Įmone "Dama".

-  O “ Doros”  Ir "D a rb o " karta is

tie neužregistravo? Beje, Ir Jūsų  
[Hemas A. K llm altls pris ta tom as Ir 

p ris is ta to  kaip verslin inkas.
K. M ilkeraltls. Jis toks pat 

verslininkas kaip Ir anksčiau minėtieji 
karininkai. Kai as dar nebuvau Įtrauktas 
Į bylą, V. Karinauskas davė labai 
įdomių parodymų. KGB žvalgybos 
vadovas teigė, kad tai jis  patarė A. 
Klimaičiui pereiti j blznj Ir kad ten jam 
labai gerai sekasi. Kurgi nesiseks! 
Užsienio ryšių skyrius, vėliau Purtulio

vadovaujamas ekonominių ryšių su 
užsieniu departamentas sukurė jam 
firmą Hamburge, padėjo organizuoti 
rinklavą iš Lietuvos valstybinių |monių, 
kad "Utcommercas" galėtų startuoti. 
Tai buvo tikrų tikriausias viešas 
vabtybės lėšų grobstymas Net baldai 
"Litcommerco” kontorai Hamburge 

buvo  su rin k ti 
L ie tuvos ba ldų 
kom binatuose už 
dyką Arba atvažiuoja

Conas A. Klimaitis j 
en tvario  k ilim ų  

fabriką, parodo j 
sep tyn is  jam  
patikusius kilimus, tie 
Išsyk nurašomi, nes 
ja u  p ak lo ti
Hamburge.

A. Klimaitis niekad 
neturė jo  n ieko 
ben dro  su  t ik ru  
b izn iu . Tai KGB 
V iln iu je  sukurtas  
verslininkas, kaip Ir 
" L i tc o m m e rc a s "  
buvo sukonstruotas 

čia, Vilniuje, bet jkurtas ir veikė 
Vokietijoje pagal jo  jstatymus, kad 
mūsų teisėsaugos organai, jei kokios, 
Jo nepasiektų. Kaip vėliau paaiškėjo, 

Litcommercas" negalėjo veikti ir 
pagal Vokietijos įstatymus, lis buvo 
paliktas "steigimo stadijoje .

- Kodėl mūsų valstybes įm onės 
n ep a re lka lsu ja , kad "L itc o m 
m ercas" grąžintų Jų pin igus?

K. M ilk e ra lt ls .  Daugum a 
valstybinių jmonių, "Litcom m erco" 
steigėjų ir dalininkų, privatizuotos, 
nėra kam pasirūpinti valstybės 
pinigais. "Litcommercas’ ' Iš tikrųjų 
jokio biznio nedarė, tik aferas, 
pasisavindamas Lietuvos valstybės 
lėšas. Tolimesnis tyrimas atvedė j 
fiktyvią tarptautinę Lietuvos ir Vokietijos 
jmonę Baltlc-Union” , iš tikrųjų 
veikusią tik Lietuvos kapitalu, kuų 
jmonės vadovai, artimai susiję su 
nomenklatūra ir KGB, grobė nuo 1989 
metų. Abi šias ekonominių nusikaitimų 
bylas sujungiau su "K liugerio" byla, 
nes A. Klimaitis dalyvavo daugelyje 
aferų

(Tęsinys bus)
“ Veidas", 1994.09.22

pažinimo asis

Atkelta I i  t p.
Malonių skaitytojų dėmesiui pateikiame 

ilgamečio N. Rericho draugijos Lietuvoje 
nario, jos buvusio pirmininko Stepono 
Stulginskio žiupsnelį minčių: ištraukų iš 
jo skaitytų paskaitų, straipsnių (jis ir ne 
vienos knygos autorius) apie dabartinj 
laiką, civilizaciją, pasaulio krizes, kultūrą 
arba šviesos kultą, naujosios kultūros 
epochą. Rengiant šj rašinj, naudotasi 
Stepono Stulginskio skaitytų paskaitų, 
išleistų atskira knygele, tekstais bei N. 
Rericho ir Vydūno draugijų leidinio "Naujoji

sąmonė" publikacijomis.
Nepaprastas mūsų laikmetis - neramus, 

jtemptas. Prieš du šimtus metų ir anksčiau 
žmonės gyveno ramiau, jaukiau. O dabar 
šalia neregėtos mokslo, technikos, 
ekonomikos pažangos - katastrofiškas 
žmonių sąmonės lygio žemėjimas. 
Svarbiausia vertybe laikomos materialinės 
gėrybės. Stengiamasi "iš gyvenimo paimti 
viską", malonumų lygis menkas.

šis dvasinės krizės metas yra didžiausio 
žmonių susiskaldymo ir vaidų periodas: 
rasinės neapykantos, religinio 
antagonizmo, nacionalinio šovinizmo, 
nuolatinių karų periodas. Pasireiškia jvairūs 
klimato sutrikimai. Atsiranda naujos ligos 
ir susirgimai.

Pasaulyje dabar siaučia ne vieną kaip 
manoma, o trys krizės: ekonominė, apie 
kurią kalba visi, kultūrinė , regima, 
deja, nedaug kam, ir dvasinė, kurią mato 
tik vienetai.

Kultūros krizė vyksta visame pasaulyje, 
nepaisant neregėtos mokslo ir technikos 
pažangos per pastaruosius du šimtmečius. 
Nes toji pažanga tarnauja pirmiausia karo 
reikalams - brolžudystės būdų tobulinimui. 
T am negailima milijardų. O karų poreikiai 
išaugo iki tautų beprotybės. Pavyzdys - 
daugiatautė buv. Jugoslavija Neapykanta 
užlieja ištisus planetos regionus. Kas tai, 
jei ne kultūros krizė?

O kuo gyvena masės, kai nekariauja? 
Materialinių gėrybių troškimu, kovodamos 
dėl turtų ir valdžios, ieškodamos malonumų 
• šiurkščių, banalių. Net narkomanijos * 
kad tik nereikėtų galvoti. Gyvena, 
nesigėdydamos atviro egoizmo • 
asmeninio ir šeimos, tautinio ir rasinio... 
Argi tai ne kultūros krizė?

Dvasinė krizė taip pat apėmusi visą 
pasaulį. Tai ne tik ateizmas, ne tik 
materializmas. Neišvengė krizės ir visų 
religijų tikintieji. Pradžioje visos religijos, 
ką tik išėjusios iš Dieviškojo šaltinio, yra 
tikros,šventos. Tačiau, amžiams bėgant, 
j oš pamažu sudarkomos, iškreipiamos, 
persunkiamos fanatizmu. Tokia pirminė 
netikėjimo, nedvasingumo priežastis.

Krizių laikai prasidėjo ne dabar, o 
gerokai anksčiau. Pirmiausia - nuo 
religingumo (dvasingumo) deficito: jj 
pratęsė kultūros (sielos taurumo) deficitas, 
o post - socialistinėse šalyse visa tai 
sukėlė ir ekonominę krizę. Tačiau žmonės 
pakilo j kovą tik su šia pasWąją neliesdami 
jos šaknų.

XIX-XX a. imta tyrinėti žmonijos 
gyvenimo dvasinės pusės vystymosi 
dėsningumus. Vokiečių filosofas ir istorikas 
O. Spengleris (1880-1936) parašė knygą 
"Vakarų žlugimas" (2tomai. 1918 ir 1922 
m.) Jai buvo lemta tapti bestseleriu mūsų 
amžiaus filosofinėje literatūroje ir sukelti 
iki Šiol netilstančią polemiką. Autorius 
joje dėsto savąją istorijos filosofiją - kultūrų 
kaitos koncepciją. Jis teigią kad žmonijos 
istorija susideda iš atskirų, labai 
individualių kultūrų istorijų. Tokių kultūrų 
septynios: senovės Kinijos Babilono, 
senovės Indijos, Egipto, graikų-romėnų, 
Bizantijos, arabų ir Vakarų Europos. 
Kiekviena kultūra prilyginama biologiniam 
superorganizmui, gyvenančiam visas 
yyaytmosi fazes: gimimą ir vaikystę, 
jaunystę ir brandumą, senatvę ir mirtj. 
Kiekvienai kultūrai skirta per tūkstantj 
metų.

Sendama ir mirdama kiekviena kultūra 
neišvengiamai pereina j civilizaciją Tokiu 
būdu civilizacija yra kultūros mirtis. Šiame 
etape nyksta dvasingumas ir religija, 
filosofija ir menas, kuria egzistuoja tik 
kultūroje. Civilizacijoje jie nejmanomi ir

Šiaulių miesto valdyba apsvarstė 
keturis projektus, kuriuos priims, 
atmes arba patobulins po vasaros 
atostogų j darbą susirinkę deputatai. 
Pirmasis - dėl vietinių rinkliavų tarifų 
indeksavimo, antrasis - dėl miesto 
kapinių tvarkymo, trečiasis - dėl 
Šiaulių miesto dalyvavimo "Sveiko 
miesto projekte" bei ketvirtasis - 
dėl privalomosios deratizacijos 
(buitinių parazitų naikinimo) Ir 
dezinfekcijos.

* *  *

Šiaulių miesto kultūros centrui 
leista 30 proc. sumažinti patalpų 
nuomos mokestj UAB ''Santalka” 
už rugsėjo Ir spalio mėnesius. 
Konkrečiai tai taikytina kavinei-barui, 
kol kultūros centro vestibiu^Je vyks 
kapitalinis remontas.

* *  *

1994 metų rugsėjo 16 d. mero A  
Saldos potvarkiu buvo sudaryta 
komisiją kuri konkurso tvarka išrinko 
firmas, privalėsiančlas paruošti 
Zoknių aerouosto Išplanavimo 
projektą. Generaliniu Aerouosto 
Įmonės bei jai priklausančių šalia 
esančių objektų projektavim o 
rangovu  p ripa ž in ta  . AB 
Projektavimo centras" (Šiauliai). 

Specialius projektavimo darbus 
minėtose teritorijose bus siūloma 
atlikti konkurse dalyvavusioms 
Suomijos firmoms.

Šiaulių miestas iš Euroi 
ekonominės bendrijos pagalboj 
Lietuvai tondo vėi gavo paramą i  
68 tūskt, litų. Valdyba nutarė tuo! 
pinigus paskirstyti taip: 48000 
bus skirta nemokamam r 
Ir socialiai remtinų šeimų malinlmuil

o 20000 itų bus panaudota sodaiaT
remtinų asmenų šeimoms.

*  *  *

Dėkojame deputatams, varcfiniJ 
b a lsav im o  m etu a tv ira i 
išreiškusiems savo poziciją dėl] 
"Aušros alėjos" laikraščio patalpJ 
privatizavimo. Balsavo "UZ": 

Jonas G enys, A lfreda i 
Lankauskas, Izidorius KupstysT 
Algimantas Puklevlčius, Sigita; 
V a ič iu lio n is , V irg in iju i
Martusevičius, Emilija Levlškienėf 
Albertas Martinaitis, Vytautai 
G re ič iūnas, Petras Ivoškus l 
Benediktas Krištaponis, Audron! 
Šleinienė, Sigitas Vilčiauskas, Juliuj 
Ragulskis, Arijus Žigunis, Regin, 
Ulkštinienė, Juozas Bagdonai 
Petras Va itkus, A lg im anta i 
Grakavinas, Jonas ZolubaJ 
Antanas Pniauskas, Rimantai 
Jonaitis, Romualdas Struogą 
Virg in ija  Ladietienė, Antanai 
K liunka, Eduardas Balčytis) 
Vaclovas T ričys , Edmundu 
Laugalis, Jonas Bartkus.

Susitaikė balsuodami: 
Mindaugas Končius, Valentina] 

Mazuronis, Kęstutis Butkus, 
Guzevičius, Vincas Laurutis, V iliu i 
Puronas, Vytenis Rimkus, Rimantai 
Stuopelis, Valentinas DidžgalvisJ 

Atvirai paprieštaravo:
Vaclovas V ingras -  buvę! 

Lietuvos Sąjūdžio Seimo naiyąj 
Algirdas Briedis, Kazimieras Žvirold 
V a lė  K astinaitė , A lg im anta | 
Jakučionis.

parengė Irenfl 
VASIN AUS KAUS!

nereikalingi - joje galimi ir reikalingi tiktai 
technika ir ekonomika Kultūra yra pagrįsta 
kokybe, civlizacija yra ateistinė, 
mechaniška ir operuoja kiekybe.

Europos kultūros pradžia Spesgleris 
laiko maždaug 900-uosius metus (periodą 
prieš tai jis vadir >a prieš istorini J, apogėjumi 
- 1500-uosius ir pabaiga - 1800-uosius 
metus. Po to Vakarų kultūra įžengė j 
nuopolio stadiją - civilizaciją. O senosios 
europinės kultūros žlugimas veda j Vakarų 
žlugimą.

Tęsdamas Spengierio filosofiją, anglų 
istorikas sociologas Arnoldas Jozefas 
Toynbee (1889-1975) 1934-1961 metais 
išleido 12 tomų veikalą "Istorijos tyrimas", 
kuriame patvirtino Spengierio teiginius ir 
juos praplėtė.

Civilizacija - tai materialinio gyvenimo 
patogumai: technika, ekonomika, daiktų 
gausumas (išorinė tvarka, švara ir pan). 
Kaip sakyta, vokiečių filosofas Spengleris 
suformulavo griežtai neigiamą požiūrį j 
civilizaciją, kaip j kultūros agoniją. Nuo to 
laiko toks požiūris Vakarų filosofijoje 
sutvirtėjo dar labiau, nes grjžimo iš 
civilizacijos j kultūrą kelias yra sunkus ir 
ilgas. Juk civilizacija gali būti sukurta per 
vieną dešimtmetj, o kultūros sanklodoms 
reikia šimtmečių.

šviesos hierarchija visą laiką atkakliai 
kovoja su tamsos jėgomis. Mūsų laikais 
ši kova pasiekė neregėto jtempimo ir 
mąsto. Pirmojoje mūsų šimtmečio pusėje 
prasidėjo paskutinis didysis Mūšis, 
sprendžiantis mūsų planetos ir jos žmonijos 
likimą. Tas mūšis buvo išpranašautas 
prieš tūkstančius metų. Senovės Indijos 
šventraščiai kalba apie tamsiosios epochos 
pabaigą ir šviesiosios pradžią Kalba apie 
to meto pražūtingus karus ir gamybinių 
žrn*s jėgų išsekimą, apie to meto žmonių 
šiurkštumą, žiaurumą, neapykantą... 
Senovės Egipto hlerofantų skaičiavimai 
baigiasi 1936 m., po to turi sekti 
dešimtmečiai, per kuriuos spręsis planetos 
likimas. Senovės žydų Biblijoje mūsų laikas 
vaizduojamas kaip paskutinis Šviesos jėgų 
mūšis su tamsos jėgomis Armagedonas, 
atsimenant baisų mūšj, jvykusj prie Har 
Megido miesto, švies« jėgų galia yra 
kosminė, tai yra begalinė, Vadinasi, jų 
pergalė yra neabejotina.

Naujosios epochos pagrindas bus 
didžiosios kultūros sąvoka. Visos naujojo 
gyvenimo sąlygos turės būti ne tik 
civilizuotos, bet būtent kultūringos.

Žodis "kultūra"turi dvi šaknis. Pirmoji 
yra druidinės kilmės'/'kult*reiškia gerojo 
prado garbinimą Antroji šaknis rytietiška: 
ijr*yra šviesa, ugnis. Tokiu būdu "Kult • 
Ur’ yra šviesos kultas, garbinimas. Kultūra 
yra žinojimo, grožio, meilės visuma. | tai

veda mokslas, menas, dorą jų priemc 
yra logika, estetika, etika. Kultūringu 
pasiekiamas per auklėjimą ir švietii 
aubtilinimą ir taurinimą.

Kultūros talkininkai taip pat yra 
Ir filosofija Pagrindinis kultūros sieki 
yra aiški, apmąstyta pasaulėžiūra, 
būties ir kūrimo pagrindų suprati 
bei taikymas. Be tokios pasaulėžiū 
neįmanomas žmogaus dvasi 
gyvenimas. O tai Ir yra kultūra.

Kelią, kurj žmogus turi nueiti 
civilizacijos iki kultūros, Rericf 
pavaizdavo šitaip: ’Tamsuolis pasi 
civilizacijos būseną" (pridėsime 
nesunkiai). Paskui jis gauna išsilavinir 
Apsišvietęs jis  gali pasidai 
inteligentiškas. Po to turi sekti subtilėjir 
Po viso to turi būti pasiektas sime 
suvokimas. Ir tik sintezė atva 
aukštuosius kultūros vartus". Išvada tol 
kiekvienas žmogus turi mokytis 
kultūringas, nes kultūringu ne gimsti 
o tampama.

Kultūros suklestėjimas privers žmoi 
susimąstyti apie gyvenimo problem 
Kur kultūra, ten irteisingaisprendžiari 
svarbiausios socialinės problemos 
kultūra, ten ir taiką Be kultūros neį 
būti tarptautinio supratimo. Žinojim 
tautų smegenys. Menas - tautų žir 
Tiktai išmintimi ir širdimi gali žmoi 
susivienyti ir suprasti vienas kitą. Ti 
žinojimas, grožis ir meilė gali suvie 
žmoniją ir vesti ją j tikrąją laimę ir gero

Todėl kaip tik dabar mąstai 
žmonijos dalis turi pradėti rūpintis kulti 
Reikia kartoti apie jos būtinumą Kol kur 
tėra prabanga, ji dar nepertyai 
gyvenimo. Kultūrą reikia įvesti j artimiau 
kasdienę apyvoką. Mūsų visuoli 
sąmyšio laiku būtina Šaukti apie aukSl 
kultūrą.

Didžiausias kultūros priešas - žmo 
tamsumas. Todėl kiekvienas mąstą' 
žmogus turi nenuilstamai nešti kūnu 
pagrindus j visuomeninj, * smel 
gyvenimą. Turtingumas dar net0 
kultūros. Tik mąstymo plėtojimas 
•ubtillnlmas Ir grožio jutimas sut® 
dvasios taurumą, kuris budin 
kultūringam žmogui. .

Kultūros judėjimas "lok 
nepasižymėdavo kiekybe. ' 
rinktinė mažuma visada b u v o  tikra «u 
pasiekimų varomoji jėga Jei mes di 
ištarti žodj "kultūra", vadp asį (lt, 
pirmiausia atsakingi už kokybę. *  
itin susijusi su dvasingumu. Toos J 
nenutrūkstamas tobulėjim® • 
tarnavimas kultūrai yra taurus žmo

iy9 da rb ” ' P . , . „ B *  O. BUD01'
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“AUŠRO S
A L Ė JA I”

Kaip? Be pusryčių, nė lašo burnoje* 
neturėjęs... Įspraudžiau j kišenėlę 
du sausainėlius. O atsigerti juk 
nejdėsi...

Kaip jis  ten? Darbe telefonas
tyli. Niekas neskambina, neieško. 
O dirbti vis tiek negaliu. Visai negaliu. 
Tik užplūsta nerimas - banga po
bangos. 

*  *  •

NEPATIKEKITE VAIKŲ  
SVETIM IESIEM S

Praleidęs keletą mėnesių pas 
močiutę, Danas vėl šypsosi visiems,
pamiršęs darželį. Daug kas jj kalbiną 
klausinėja: "Mergyte, koks tavo

D a lia  Ž U K A U S K A IT Ė

vardas? Kieno tu, vaikeli?" O jis  tik 
papurto  savo ilgus plaukus, 
nusišypso ir... neatsako.

Toks nelinksm as vaikeliukas 
daržely. Tykus, nebėgioja, nesi
juokia. Parvedu, paėm usi už ran
kelės, klausinėju, kaip jam  sekėsi, 
ką veikė. “ Kaip gyveni, vaikeli?", 

erai", - atsako. O vis tiek liūdnas.
Netgi verkti bijo. Vos ištryškus ašarai, 
tuo j pasižada: "B ūsiu  geras",
nutyla.^

Darželinukai eina pasivaikščioti. 
Danas js ik ibo j m ano ranką:

- Eikime kartu. Tu j  nam us eik tik 
po  m ūsij pasivaikščiojim o.

O kai grįžome, padėjau jam  
nusirengti...

Kratau iš kailinių, iš kelnių kaip 
meškiną. O jis  man guodžiasi tyliai 
tyliai:

- Man vienam  labai sunku 
nusirengti...

Vargšai vaikeliai, lyg pam es
tinukai jie ten. Kam kepurmeatsirišą 
o  kam batai... Ėjo ir ė jo v isi prie
manęs: padėk. Pritirpo sniego ant 
grindų. O jie vienom is kojinėm is;
kol susiranda sandaliukus, jau ir 
šlapios pėdelės...

Danai, vaikeli, kaip tau daržely 
šiandien? Dar tokia ilga savaitė prieš 
akis, o  tas kosulys toks  baisus 
krūtinę drasko. Jau vakar jis prašė: 
"Pagydyk, man gerklytę skauda". 
O vakare: "N unešk vaiką m iegoti". 
Ir užm igo lovytėje, apsikabinęs 
košės buteliuką, net m anęs 
nesulaukęs ateinant...

Visą dieną plyšta galva. Šj rytą 
Danas atsibudo pats.

- Man labai karšta. Nuo to karščio 
net kojytės skauda...

Paliečiau ranka - dega visas kūnelis.
- Aš noriu mamytės. Man širdelę 

skauda. Panešiok mane tokj.
O tėtė jtūžo:
-  Kodėl j darbą 

tu rim e  v ė lu o ti 
abu? Tau gal ir 
nėra skirtum o, 
kiek vėluoti - ar 
pusva land j, ar 
v a la n d ą ! Aš 
važiuoju!

Danas guli pa
slikas... Kaip aš jj 
tokj dabar nusi
te m p s iu  a u to 
busais - iki polikli
nikos, paskui iki 
darželio?..

Vaikui širdelė 
ir visai plyšta: tėtė 
paliks!

Palaukė, susi
mylėjo...

j p o lik lin ik ą  
Danas jau nuėjo 
be manęs:

- Tu bėk j 
autobusą, bėk...
- jis  jau žino, kad 
man būtinai reikia 
j darbą ir kad 
vėluoti jokiu būdu 
negalima.

• darbe man

Bet artė ja la im ingu dienų 
pabaiga. Namiškiai kalba apie
darželį, apie tai, kokiu drabužėlių 
reikės Danui. O aš tyliu. Aš nieko 
nepamiršau.

*  *  *

Neatiduokime vaikų svetimie
siems. Ieškokime išeities.

plyšta galva: kaip 
jam, vaikui, ten?

ALG IM ANTO  PUODŽIŪNO nuotr.

NEŽINOMYBES
LABIRINTUOSE

i * * * * * * * * * * *

DAKTARO

SAVAITES ŠIUPINYS

| RADVILIŠKIS
Radviliškiečiui L  V. iš kiemo 

i p a v o g to s  k e tu r io s  v iš to s . 
Išlaužtos Žilionių kaimo gyventojo 
J. M. ūkinio pastato durys ir 

I pagrobta 50 kg avis.
Pas grinkiškietę P. T. j nam us 

atėjo iš m atym o pažjstama 
moteris. Jai išėjus, šeim ininkė 
pasigedo 3970 Irtų.

Lapkričio 19 d. Lizdeikos 
vidurinė m okykla švęs savo 75- 
ąsias įkūrimo metines. Nuo 1944 
metų ligi šiolei m okyklą yra 
baigusi 51 laida. Dabartinis 
m o k y k lo s  d ire k to r iu s  J. 
Varkulevičius sumanė grandiozinj 
dalyką: išleisti knygą. Knygoje 
bus v isko - istorija, m oksle iv ių  ir 
mokytojų kūrybą besimokiusiųjų 
prisiminimai.

KELM ĖS RAJ.
D in g o  P a d o lė s  ka im o  

gyventojos Rimos Samuilienės 
karvė, išnarstyta ir  “ nurinkta" 
Burciškės žemės ūkio bendrovės 
bu lv ių  saug yk lo je  s tovė ju s i 
bendrovės bulvių kasamoji.

Jam  vadovauja m okyto jas V. 
L u ko š iū n a s , b u vę s  š io s  
m okyklos mokinys. Muziejuje 
kaupiama medžiaga apie Kelmės 
progimnaziją gimnaziją vidurinę 
m o kyk lą , jų  d ire k to r iu s , 
mokytojus, šią mokyklą baigusias 
laidas.

TELŠIŲ RAJ.
Antroji rajone labdaringoji 

va lgykla atvėrė duris Luokėje. 
P ra ė ju s j p e n k ta d ie n į ją 
pašventino Telšių vyskupas J. 
E. A. Vaičius, Telšių vyskupijos 
"C a ritas" direktorius, kunigas 
dekanas J. Šiurys ir Telšių 
vyskup ijos generalvikaras J. 
G e d g a u d a s . L a b d a rin g o ji 
valgykla įsikūrė Luokės vidurinėje 
m okykloje. Č ia maitinsis • 60 
neturtingų ir remtinų vaikų iš 
a so c ia lių  še im ų. Vokie tijos 
Loh nės m ies to  ana logiška 
o rg a n iz a c ija  p a ža d ė jo  net 
penkerius m etus tiekti maisto 
produktus.

užregistravo 42 lygiavamzdžius 
m e d ž io k lin iu s  šau tuvus.
D a u g ia u s ia  g in k lu o ja s i
vienkiemių, ūkių savininkai.

Beveik kiekvienoje suvestinėje 
m inimi la idų vog im o faktai. J 
policiją kreipėsi Biržų rajono 
Valstybinės naftos transporto 
įm onės "Naftotiekis" inžinierius 
V. Pilvelis, pranešdamas, kad 
yra nutraukti aliuminio laidai (apie 
500 m) nuo naftotiekio oro linijos 
Tilžės kaimo teritorijoje. Alkiškių 
kaimo gyventojai A  V. iš ganyklos 
dingo aliumininė statinė vandeniui 
laikyti. įtariamieji nustatyti. 2  t 
ta lpos cisternos pasigedo ir 
bendrovė.

JO NIŠKIS
Išp lė š ta s  B a riūnų  ŽŪB 

chemikalų sandėlis. Iš jo pagrobta 
25 kg fasuoto im portin io beico, 
o iš Ziniūnų ŽŪB suvirinimo 
skyriaus dingo kabelis, kurio vertė 
200 0  litų.

Iš Kurmaičių ŽŪB dirbtuvių 
nakties metu dingo 80 kg trąšų. 
Tai padarė tos pačios bendrovės 
sargas Zenonas Steponaitis.

Tikrinant Tytuvėnų miškų 
urėdiją rastą kad Kaimalės miško 
šeštajame kvartale savavališkai 
kertamas m iškas ir pavogta 
m edienos už 7571 litą.

M ieste pradėtas tvarkyti 
Juodasis skverelis - viena iš 
labiausiai apleistų senamiesčio 
vietų. Projekto autorius Jurgis 
Bom bliauskas paaiškino, kad 
skverelyje bus jrengti takai, vejos. 
Ką nors ypatingo jame daryti 
neverta, kol ap linkui - sukiužę 
namai.

AKM ENĖ
R ajone žm onės  o fic ia lia i

Didelė tragedija galėjo įvykti 
šeštadienio vakarą Raistų miške. 
Apie 21 val. R  L  jojant per mišką 
pasigirdo šūvis. Kulka pataikė 
arkliui j pilvą, keletu centimetrų 
nesiekusi R. L. kojos. Pasiekęs 
namus, arklys nugaišo. Raistų 
bendrovei padaryta žala. Kas tą 
vakarą brakonieriavo Raistų 
miške, kol kas neaišku.

Kelmės 1 -os ios v idurinės 
m okyklos direktoriaus Rimo 
Bielskio in iciatyva m okyklo je 
įkurtas įdomus, turintis labai daug 
vertingos m edžiagos muziejus.

P a re n g ė  
V ida S IM O N A iT IE N Ė

SAVAITES ŠIUPINYS

BOILENO KELIONĖS
*  Pabaiga. Pradžia Nr. 76
^  B a lta i ž yd ra  šv ie sa  

spinduliuojantis objektas pagaliau
*  sustojo ir  pakibo vienoje vietoje,
# po to  nuskrido, lėtai leisdamasis 

pietvakarių kryptim i v irš kalnų
*  grandinės. Daktaras jj stebėjo dar 
« apie 15 minučių, kol aparatas dingo

iš aklų.
*  Maždaug 10.20 val. vakaro kitas
*  stipriai spinduliuojantis balta šviesa 

objektas pakilo virš poligono;
*  pasiekęs maždaug 1600 pėdų
♦  aukštj, pakibo ir  ėmė mirksėti 

šviesomis. Šis trečiasis objektas 
a tliko  kuk lų  "š irš ė s  š o k į" .

♦  Manevravo jis  gana lėtai. Objektas 
^  įdomiai pulsavo: vieno mirksėjimo

metu jis  buvo m atomas kaip ryški
*  sfera, o po akimirkos jis pavirsdavo 
« j  šviesos dėmę su neapibrėžtais

kontūrais. Toks pulsavim as tęsėsi, 
• k o l  objektas maždaug 90 mylių 
«g re ič iu  apskrie jo visą po ligoną 

Daktaras stebėjo šj objektą apie 
•ke tv irt j valandos, kol š is ištirpo
♦  žvaigždėtame danguje.

Balandžio 11 -ąją daktaras atvyko 
j Los A lam oso m okslin io tyrim o

♦  laboratoriją (Nju Meksiko valstija), 
^  priklausančią Energijos ministerijos

ko m p le ksu i. - Jo je  a tliekam i
♦  magnetinių ir gravitacinių laukų 
^  tyrimai. Balandžio 12 dieną daktaras

Boilenas išžvalgė nacionalinę
•  laboratoriją "Sandija". Ši laboratorija 
« y ra  kitame, Gynybos ministerijos,

komplekse, karinių oro  pajėgų 
• "K e r tle n d o "  bazės te rito rijo je  
« (Albakurkės miestas, Nju Meksiko). 

Ten jis  s u ž in o jo , Jog
*  termobranduolinė sintezė, išlaikyta
♦  magnetiniu lauku, buvo pasiekta 

prieš septynerius metus, t. y. 1985 
metais. Šios laboratorijos tiekia

♦  te c h n in ių  ty r im ų  re zu lta tu s  
^ a n t ig ra v ita c in lų  apa ra tų

gamintojams. O šių aparatų gamyba 
♦ y ra  kažkur kitoje vietoje. Užtai 
« daktaras pasuko vėl j Ka liforniją 

j šiaurės rytus nuo Los Andželes, 
•A n t ilo p ė s  s lė n y je  (M o cka v i
« d yku m o je ), yra  "s la p to s io s " 

aviacijos gam yklos: "Lokch ido"
•  kompleksas, "M ak Donel Dagias", 
«  "Nortrop". Pastarasis kompleksas

išs idėstęs d idž iu liam e rančo
"Techon", Techačapl kalnuose,

♦  šalia įė jim o į Liti Oak kanjoną. Kaip 
^  tik č ią  liudininkų žodžiais, statomos

JAV pagamintos "lėkštės".
♦  Pavažiavęs j Vakarus nuo 
^Lankasterio  138-uoju plentu 190-

osios gatvės link, daktaras pasuko
♦  j šiaurę, nuvažiavo tris mylias Kerno 
« grafystės sienos kryptimi, sustabdė

m ašiną ir paėmė j rankas žiūronus.
•  Tarp trečiosios ir penktosios 
« valandos ryto jis matė keturis neilgai

trukusius ryškiai oranžine spalva
*  s p in d u lia v u s ių  o b je k tų
♦  bandomuosius skrydžius. Jie buvo 

panašūs j tuos, kuriuos daktaras 
stebėjo virš "51 ir 54 sričių".

♦  Daktaras Boilenas mano, jo g
# šis JAV karinės industrijos kom p

leksas stato JAV "lėkšč ių ”  oro
♦  laivyną, kurio eksploatacinis ir ko- 
« vin is pasirengimas nustum ia lėk

tuvus "Stels" F-117 A j antrąjį planą
•tiks lia u , sulygina su sovietiniais 
« biplanais ir “ kukurūzininkais".

Pati savaime siūlosi m intis, kad
•  atremti neprašytuosius svečius 
« ruošiamasi ne tik JAV. štai buvusios

SSRS Gynybos ministerija 1977 
m eta is iš le ido “ B randuo lin ių

♦  s p ro g im ų  ž o d y n ą ". Re iškia , 
buvusioje sąjungoje ta ip pat buvo 
atliekami savi tyrimai. Tai paryškina

♦  Listratovo pasisakymai. Žodyne yra 
tokie terminai, kaip "neatpažintas 
skraidantis objektas", ir dar daug

♦tok ių  dalykų, kuriais domisi ufologai. 
«D auge lis  kompleksų, laboratorijų

Ir geografinių pavadinimų, Išvardytų 
Boileno pranešime, be vargo •  
randami abiejų žodynų prieduose « 
(antrasis žodynas vadinasi "Anglų 
rusų kalbų žodynas priešraketinei *  
ir prleškosminei gynybai"). ♦  

įdom u , kaip dv i d idž iu lės 
valstybės - Jungtinės Amerikos 
Valstijos ir Rusijos Federacija - ♦  
bendradarbiauja stiprinant globalinę ^  
priešraketinę gynybą.

Dar 1992 vasario  m ėnesj ♦ 
“ Roiterio" agentūra pranešė, kad « 
"Žvaigždžių karų" valdyba sudarė 
sm ulkų planą rusiškai raketinei •  
technikai ir m okslininkams įsigyti « 
gana žemomis kainomis, maždaug 
po  5000 do le rių  už žm ogų. *  
"R o iterio" agentūra Informaciją ♦ 
gavo iš autoritetingo žurnalo 
"E v ie išen  U ik". Šis žurnalas 
pranešė, jog daugiau kaip tūkstantis ♦  
buvusiųjų tarybinių mokslininkų ir m 
inžinierių bus pasamdyti dirbti 
vykdant amerikiečių projektus. ♦  
Strateginės gynybos in iciatyvos « 
programos bendradarbiai neatsakė 
j ž u rn a lis tų  k la u s im u s  d ė l •  
bendradarb iav im o su rusais. « 
Žurnalas pranešė, jo g  SGI valdyba 
užba igė  tu rim o s ios  ta ryb inės  •  
p r ie š ta n k in ė s  te c h n o lo g ijo s  ♦  
apžvalgą dar 1991 metais.

Ar tai reiškia, Jog "Lokch ld " *  
kompanija, užmezgusi draugystę ♦ 
su Maskvos karine gamykla, d irbo 
pagal SGI valdybos planą? JAV 
ufologų tarpe egzistuoja nuomonė, ♦  
jo g  "Lokch id " seniai užsiima ^  
nežem iškosios kilmės kosm inių 
laivų (sudužusių žemėje arba •  
u žgrob tų  jėga) tech n o lo g ijo s  « 
studijavimu. Galimas dalykas, 
vykdom a kur kas stambesnė •  
p rogram ą kuriai pradžią davė dar « 
Reiganas Ir M. Gorbačiovas, o 
patvirtino B. Jelcinas, pareikšdamas *  
ap ie  d v ie jų  v a ls ty b ių  ♦  
bendradarbiavimą kuriant globalinę 
p r ie š ra k e tin ę  g yn yb ą . Ja i 
nedelsdam as pritarė ir buvęs ♦  
prezidentas D. Bušas. m

Dar vięnas pavyzdys. Amerikos 
k o m p a n ija  "N e š e n e l p e te n t ♦ 
d ive lopm entkorp" 1992 metais *  
sudarė sandėrį su svarbiausiom is 
R u s ijo s  b ra n d u o lin ė m is  •
laboratorijom is, turėdam a tikslą « 
padėti joms parduoti Vakarų rinkoje 
buvusiąją tarybinę karinę techniką •  
Niujorko kompaniją paskyrusi šiam ♦
reikalui m ilijoną dolerių, užmezgė 
bendradarbiavimą su Kurčiatovo *
institutu Maskvoje (turima omenyje ♦  
10  tū k s ta n č ių  a to m in in kų ). 
Am erikiečių kom panijos planas 
toks: už 14 m ilijonų dolerių sukurti ♦  
buvusiųjų tarybinių karinių paslapčių ^  
marketingą.

1980 metais jvy ko dėmesio verti •  
atsitikimai, apie kuriuos spauda « 
kažkodėl mažai rašė. Ta) Didžiosios 
Britanijos mokslininkų, turėjusių ryšj *  
su SGI programa, dingim as arba « 
paslaptinga mirtis, sabotažas arba 
stam bios avarijos prieškariniuose *  
poligonuose, kur buvo bandom a ♦ 
priešraketinė Ir p rieškosm inė  
technika Analogiški atsitikimai Jvyko 
ir amerikiečių poligonuose bei ♦ 
gamyklose.

Vargu ar m ums žinoma bent 
šim toji dalis to, kas dedasi su SGI ♦ 
programa Siūlosi mintis, jog daktaro « 
Boileno kelionės nesudarė jokios 
grėsmės nei karinėms bazėms, nei *  
kom pleksams, kitaip jj bem atant « 
būtų sugrąžinę namo. Tačiau jis 
neišsigando. Daktaras išsiaiškino *  
situaciją, ir už tai jj verta pagirti. O « 
ateity tikriausiai sužinosim e tikrąją 
tiesą apie tai, kokiu tikslu sukurtas *  
"lėkščių”  oro laivynas. ♦

Parengė
Bron ius KASPERAVIČIUS

INVESTICINIŲ ČEKIŲ AUKCIONAI
Kiekvieną treč iad ien i vyksta  

in v e s tic in ių  ček ių  a u kc io n a i. 
Rugsėjo 28 dieną parduota 862260

Investicinių litų. V ieno investicinio 
lito kaina - 7 et. Telef.: 3-62-33,3-62- 
80.
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KAIP IŠLAIKYTI 
DARŽOVES? (1)

A ts k irų  rū š ių  da ržovės 
sandėliuojam os atsižvelgiant j jų 
biologines bei morfologines savybes.

Žiemai dažniausiai pasidedama 
gūžinių baltųjų kopūstų, kiek mažiau
- gūžinių raudonųjų. Gūžinių baltųjų 
kopūstų rūšys, labiausiai tinkamos 
laikyti žiemą, yra "Am ager 611 
"P o d a ro k '' ir  "D o tn u v o s  
baltarusiškoji". Iš gūžinių raudonųjų 
kopūstų gerai išsilaiko "H ako 741 
veislė.

Laikyti parenkamos vidutinio 
dydžio kietos, nepažeistos ligų ir 
kenkėjų bei mechaniškai nesužalotos 
gūžės. Stam bios gūžės blogiau 
laikosi, todė l jas reikia anksčiau 
suvartoti.

Pa ta lpo je  kopūstam s laikyti 
tinkamiausia oro temperatūra yra nuo 
-1 iki +  1 laipsn. C, o santykinė oro 
drėgm ė • 90-95 proc. Gūžiniai 
kopūstai laikomi sudėti ant lentynų 
iš lašelių viena eile, kotus jleidus j jų 
tarpus. Galima kopūstus la ikyti ir 20- 
30 kg ta lpos dėžėse, sukaltose iš 
lentelių su 3-4 cm  pločio  tarpais. 
Laikant daugiau kopūstų, dėžės po 
5-6 dedamos j rietuvę viena ant kitos. 
Po pirm ąja dėže padedami tašeliai, 
kad ta rp  grindų ir dėžės dugno būtų 
oro  tarpas. Tašeliai dedami ir tarp 
dėžių. Kopūstus galima laikyti ir 
perforuotuose polietileninės plėvelės 
25-30 kg talpos maišuose. Maišai 
darom i iš 120-200  m ikronų storio 
polietileninės plėvelės ir subadom i 
400 m ikronų storio adatėlėmis. 
Viename maiše turi būti apie 150- 
250 skylučių. Sudėti J taip paruoštus 
maišus kopūstai užrišami ir sustatomi 
ant lentynų arba ant grindų, apačioje 
padėjus iš lašelių padarytą padėklą. 
Jei kopūstus gaubiantys žalieji iapai 
jau pašalinti (gūžės baltos), tokios 
gūžės išsilaikys trumpiau - iki sausio 
pabaigos. Jei laikoma tik  keletas 
kopūstų gūžių, ant koto užneriama 
virvutė arba gūžės sudedam os j 
tinklelius ir pakabinamos rūsio arba 
sandėliuko palubėje, arčiau vėdinimo 
a n g o s , ku r žem iau s ia  o ro  
temperatūra.

B urokė lius galima laikyti papiltus 
ant bulvių. Gerai jie  laikosi ir sudėti j 
20 -30  kg ta lp o s  dėžes. Kad 
šakniavaisiai, laikomi dėžėse arba 
rietuvėse ant grindų, nesuvystų, jie 
sudedam i sluoksniais su drėgnu 
smėliu. Tinkamą sm ėlio drėgnumą 
galim a nustatyti taip: jei, suspaudus 
saujoje smėlj, pro tarpupirščius 
sunkiasi vanduo, smėlis per drėgnas; 
jei, atgniaužus saują, smėlis subyra
- jis  per sausas; jei form a išsilaiko - 
d rėgnum as tinkamas. Sausą smėlj 
reikia sudrėkinti, per drėgną - 
išd ž iov in ti. Negalim a daržovių 
s luoksniuoti su praėjusiais metais 
naudotu smėliu, nes jis  būna 
apkrėstas ligų sukėlėjais. Turint 
nedaug smėlio, burokėlių galima 
nesluoksniuoti, bet, sudėjus j dėžę, 
ant viršaus užpilti 10 cm storio smėlio 
sluoksnj,

Burokėlia i Ir kitos šakniavaisinės 
daržovės geriau išsilaikys dėžėse, 
išklotose ir iš  viršaus uždengtose 
polietilen ine plėvele.

M b
Щ$рSPORTAS

Tikrasis jo  vardas - Joseph Paul 
Ž uka uskas (Juozas  Pau lius 
Žukauskas). J j pakeitė, kai pradėjo 
boksuotis. Naująjj vardą pasidarė iš 
savo numylėtinių Jacko Dempsey 
vardo ir Tom o Sharkey pavardės.

Kinijos plaukikių paslaptys

“Bostono jūreivis”
Eidamas 91 metus, mirė Jackas 

Sharkey iš Beverto, pasaulio sunkaus 
svorio bokso čempionas, publikos 
numylėtinis.

Ponas Sharkey pasaulio čempiono 
titulą iškovojo 1932 m. birželio 21 d., 
15 raundų kovoje jveikęs vokieti 
Schmelingą, o prarado titulą 1933 m. 
birželio 28 d., kai jj šeštajame raunde 
nokautavo Primo Carrera iš Italijos. 
Jackas Sharkey ringe kovojo dar trejus 
metus. 1936 m. jis per trečiąjį raundą 
nokautavo Joe Louisą. Sharkey tada 
buvo 33 metai. "Bostono jūreivis”  - 
taip jis buvo vadinamas - vinintelis 
boksininkas, jveikęs Jacką Dempsey 
ir Joe Louisą. Palikęs didjjj sportą, 
Sharkey vertėsi bizniu. 1954 m. šj 
užsiėmimą metė ir apsigyveno savo 
viloje Epinge. 1989 m. persikėlė j 
Beverlj. Gyvendamas Epinge Jackas 
Sharkey bėgiojo, žvejojo, mėgo ilgus 
pasivaikščiojimus po apylinkes. JĮ 
vadino Epingo skvairu, jis buvo vietos 
gyventojų pasididžiavimas. Daugelj 
metų Sharkey pavergdavo žmonių 
š ird is  per sporto  rengin ius ir 
iškilm ingas vakarones, j kurias buvo 
mielai kviečiamas. Epingejis gyveno 
mediniame name, kuriame buvo 
gimusi jo  žmona Dorothy. J i mirė 
1974 m. Jie kartu Išgyveno 50 metų.

P onas Sharkey g im ė 
Binghomstone, Niujorko valstijoje.

Būdamas 16 metų, paliko namus Ir 
išvyko j Niujorką. 1920 m. Sharkey 
pradėjo tarnybą kariniame jūrų laivyne 
ir pirmoji jo  kova jvyko Gvantanamo 
(Kuba) bazės laive. "J ie  turėjo savo 
čempioną, tikrą m ėsos kalną. Aš 
buvau paprastas kareivis. Karininkai 
liepė man boksuotis su juo. Pradžioje 
atsisakiau, bet vė liau  nutariau 
pabandyti ir nugalėjau", - pasakodavo 
Sharkey. Po ketverių metų jo  “ VSS 
Denver”  laivas prisišvartavo prie 
Čarlestono krantinės Niujorke, ir 
p ras idė jo  Sharkey profesionali 
boksininko karjera Pirmoji kova vyko 
viename sandėyje, ir jis per 30 
sekundžių nokautavo priešininką. 
Pirmieji boksuojantis uždirbti pinigai 
buvo 150 dolerių. Per savo karjerą jis 
uždirbo apie 1,5 mln. dolerių. Viena 
iš geriausiųjų buvo jo  kova su savo 
herojumi Jackų Dempsey 1927 m. 
liepos 21 d. Janki stadione Niujorke. 
Dempsey iškovojo pergalę nokautu 
septintajame raunde, bet žiūrovai 
palaikė Sharkey, nes Dempsey prieš 
tai buvo sudavęs neleistiną sm ūgj ir, 
Sharkey apeliuojant j teisėją klastingai 
jj nokautavo. Daug vėliau Dempsey 
yra pasakęs, kad ši kova buvo 
sunkiausia per visą jo karjerą. Panašūs 
buvo  ir kitų S harkey varžovų 
jvertinimai.

"T he  Boston G lo b ė "

Plaukimo specialistai toliau suka 
galvas, kame tarpsta Kinijos plaukikių 
pergalių ir rekordų šaknys. Populla- 
riausiaversijatebėra dopingas. Bet 
kiek kartų Kinijos plaukikės buvo 
tikrintos, tiek patikrinimų rezultatai 
buvo neigiami. Tad daug kas jau 
linkę tikėti, kad Kinijos plaukikės 
"švarios", o viską lemia visai kiti 
dalykai. Pirmiausia tai, kad Kinijos 
plaukimo treneriams yra iš ko 
rinktis.Kinai - gausiausia pasaulio 
tauta. Gausu Kinijoje ir plaukimo 
mokyklų. Iš jų gabiausios plaukikės 
perkeliamos j plaukimo centrus -

SPORTAS

internatus. Jom s tada būna po 8-9 
metus. Po metų kitų plaukimo 
centruose lieka pačios gabiausios 
Kitos grąžinamos namo, Kinijos 
plaukimo treneriai sako, jog europiečių 
ir amerikiečių bėda, ';ad jie taiko 
moterims tą pačią treniiuočių metodiką 
kaip vyrams, o turėtų būti kitaip. Pasak 
Kinijos moterų rinktinės trenerio Ming 
Zhou, kinai labiau atsižvelgia j vyrų ii 
m oterų fizio logijos skirtumus. Be to, 
remiasi senosios kinų medicinos 
patirtimi, kuriai jau per 2000  metų. 
Plaukikėms labai sveika gerti vėžlių 
kraują ir gydom ųjų bei stiprinančiųjų 
žolelių arbatą | klausimą kodėl Kinijos 
plaukikų rezultatai ne tokie geri kaip 
moterų, Ming Zhou atsakė: "Gretai 
plaukia Ir mūsų vyrai. Bet pasaulinis 
vyrų plaukimo Išsivystymo lygis yra 
aukštesnis negu m oterų ir mes dar 
nespėjome jo  pasiekti".

įv a ir e n y b ė s  NERVINTIS... SVEIKA
Ką daryti, je i žm ogus nervinasi 

ir laukia nemalonumų? Universalaus 
recepto nėra, bet kai kurie 
amerikiečių psichologai siūlo veikti 
taip.

Pabandykite prisiversti nedidelę 
dienos dalį pvz., vakare, nuošalioje 
vietelėje pusę valandos intensyviai 
mąstyti apie savo problemas. Po 
to  pasakykte sau: viskas, iki rytojaus 
vakaro  nebepris im enu nieko 
nemalonaus. Iš pimnojo karto, aišku, 
nieko neišeis, bet pripratinkite save 
prię 'jaudin im osi seansų".

G alim a savo  probleęnas 
su s ira šy ti an t pop ie riau s , 
susisteminus jas pagal svarbumo

laipsni. Po to raštu stengtis rasti 
išeitj, kad ir kokia ji atrodytų juokinga

Dalinkitės savo bėdomis su 
žmogumi, kuriam būtų galima jas 
išsipasakoti, o kartu netikėtai rasti 
išeitj iš susidariusios situacijos.

Kaip nekeistą bet pergyvenimai 
ir jaudulys atneša ne tik žalą, bet ir 
naudą, teigia amerikiečių psicholo
gai, "Nedidelė dozė nervų", - tai 
net naudingą bet daugumą priežas
čių, iššaukiančių nerimą, nervinimą- 
si, suga lvojo patys žmonės. Tą 
pastebėjo Ir Markas Tvenas. Jis 
sakė per visą savo gyvenimą 
papuolęs j daugybę sunkių situacijų, 
kurios Iš tiesų neegzistavo.

TELEVIZIJOS

PROGRAMA
Antradienis, spalio 4 d.
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.15 TV anonsas.

8.25 Sveika, Prancūzija. 18.00 Žinios.
18.10 Programa vai K ams. 18.50 Žinios.
19.00 TV anonsas. 19.05 Laida lenkų 
kalba. 19.35 Nėra to blogo, kas neišeitų 
j gerą. 19.45 Partijų studija. 20.30 
Panorama. 21.05 Filmas "Portretas". 22.35 
TV anonsas. 22.40 Brydė. 23.15 Vakaro 
žinios.

TELE-3
7.30 NBC naujienos. 8.00 Tik vaikams.

8.25 Muzika. 9.00 Deutsche Welle. 10.00 
Muzika. 10.30 Pramogų naujienos. 11.00 
Anglų kalbos pamokėlė. 11.05 Pertrauka.
13.55 Anglų kalbos pamokėlė. 14.00 
Šiandien. 14.30 Verslas šiandien. 15.00 
Kelionių žurnalas. 19.00 Naujausios žinios. 
19.20 Animacinis filmas. 19.40 Meninis 
filmas "Santa Barbara". 20.35 Žinios. 20.45 
Tik vaikams. 21.10 Muzika. 21.25 Anglų 
kalbo3 pamokėlė. 21.30 Viskas juokui. 
5d. 22.00 Vaidybinis filmas "Pavojinga 
aistra". 23.35 Muzika. 24.00Žinios. 00.10 
Muzika. 01,00 Pabaiga.

LitPoIiinter TV
7.00 Ryto ratas. 9,00 F. “ Laukinė rožė".

9.25 “ Keturi ratai". 9.45 Muzikinė laida 
"Viskas!" 14.50 Naujienos. 15.00 
Apsakymai, 15.30 Tarp mūsų kalbant.., 
15.52 Naujienos. 16.00 Džemas. 16,25 
Serialas "Elen ir vaikai. Katios gimimo 
diena". 16.52 Pasaulis šiandien. 17.00 
Senos aikštės paslaptys. 17.40 Salonas 
dviem. 18.00 Piko valanda. 18.25 TV 
serialas "Laukinėrožė". 18.55Tema. 19.40 
Labanakt, vaikučiai. 20.00 Naujienos. 20.35 
JAV TV serialas "Aukštumos". 21.25 
Muzika. 21.35 Maskvos startas. 22.05 G. 
Sviridovas. Kursko dainos. 22.25 Muzika. 
22.30 Žingsnis j Parnasą. 22.52 Naujienos.
23.00 šeši vakarai su J. Nikulinu. I vakaras.
23.50 Reklama 23.52 Spaudos ekspresas. 

Trečiadienis, spalio 5 d.
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.15 TV anonsas.

18.00 Žinios. 18.10 Programa vaikams.
18.50 Žinios. 19,00 TV anonsas. 19.05 
Krikščionio žodis. 19.15 Atgarsiai. 19.35 
TV forumas. 20.30 Panorama 21.05 Anglų 
TV serialas "Pavogti gyvenimai". 1 s.
21.55 TV anonsas. 22.00 Krantas. 23.00 
Galerija. 23.20 Vakaro žinios. 23.35 Vakarai.

TELE-3
7.30 NBC naujienos. 8.00 Tik vaikams.

8.25 Muzika. 9.00 TV serialas "Santa 
Barbara". 550 d. 9.50 Viskas juokui. 5d.
10.10 Anglų kalbos pamokėlė. 10.15 
Pertrauka. 13.55 Anglų kalbos pamokėlė.
14.00 Today, šiandien. 14.30 Verslas

šiandien. 15.00 Kelionių žurnalas. 18.30 
Jurbarko TV programa. Naujausios žinios.
19.20 Animacinis filmas. 19.40 TV serialas 
"Santa Barbara". 551 d. 20.35 Žinios. 
20.45 Tik vaikams. 21,10 Muzika. 21.25 
Anglų kalbos pamokėlė. 21.30 
Dokumentinis filmas. 22.00 Vaidybinis 
filmas "Maištininkas". 22.55 Muzika. 24.00 
Žinios. 00.10 Pabaiga.

UtPolilnter TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 F. "Laukinė rožė". 

14.50 Naujienos. 15.00 Tarptautinei 
Mokytojo dienai. 15.25 Naujienos. 16.00 
Mėlynoji paukštė. 16.20 Serialas “ Elen 
vaikai. Dar vienas vaikinas. 16.52 Pasaulis 
šiandien. 17.00 Eteiyje tarpvalstybinė TVR 
kompanija “Mir". 17.45 Kas yra kas. 17.52 
Naujienos. 18.00 Vilniaus "Statyba”  - 
Rijekos "KK Croatia Line" (Kroatija). 19.30 
Muzika. 19.40 Labanakt, vaikučiai. 20.00 
Naujienos. 20.40. Pokalbis su A. 
Solženicynu. 21.00 Vaid. f. "Kiškis 
laukuose". 22.52 Naujienos. 23.00 F. 
"Kiškis laukuose" tęsinys. 23.30 Šokiai 
šokiai šokiai... 23.52 Spaudos ekspresas.

Ketvirtadienis, spalio 6 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.15 TV anonsas.

8.20 Viso geriausio. 18.00 Žinios. 18.10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios. 19.00 
TV anonsas, 19.05 Vyriausybė nutarė...
19.20 Katalikų TV studija. 19.50 Sporto 
programa futbolo mėgėjams. 20.30 
Panorama. 21.05 Kauno dramos teatro 
spektaklis. A. Sluckaitėdurašienės "Smėlio 
klavyrai". 22.55 TV anonsas. 23,00 Serialas 
"Anapus tikrovės" - "Prie sienos". 23.30 
Vakaro žinios. 23.45 Meninės 
dokumentikos ciklas "Stebuklai ir kiti burtai" 
5 s.

TELE-3
7.30 NBC naujienos. 8.00 Tik vaikams. 

8.25 Muzika. 9.00 TV serialas "Santa 
Barbara". 551 d. 9.50 Dokumentinis filmas.
10.20 Anglų kalbos pamokėlė. 10.25 
Pertrauka. 13.55 Anglų kalbos pamokėlė.
14.00 šiandien. 14.30 Verslas šiandien.
15.00 Kelionių žurnalas. 18.30 Telšių TV 
programa 19.00 Naujausios žinios. 19.20 
Animacinis filmas. 19.40 TV serialas "Santa 
Barbara’ ’. 552 d. 20.35 Žinios. 20,45 Tik 
vaikams. 21.10 Muzika. 21.25 Anglų kalbos 
pamokėlė. 21.30 Dokumentinis filmas.
22.00 Vaidybinis filmas "Barney Barnato". 
6s. 23.00 Muzika. 24.00 Žinios. 00.10 
Muzika. 01.00 Pabaiga.

LitPoIiinter TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 Karaoke ir kiti.

14.52 Naujienos. 15.00 Multitrolija. 15.30 
Baliuje pas Pelenę. 15.52 Naujienos. 16.20 
Serialas "Elen ir vaikai". 16.52 Pasaulis

šiandien. 17.00 Muzika. 17.20 Keturi ratai. 
17.40 Muzikinė laida ‘Viskas!” 18.00 Piko 
valanda. 18.25 F. "Laukinė rožė". 18.55 
V. Vulfo autorinė programa. 19.40 
Labanakt, vaikučiai. 20.00 Naujienos.
20.35 JAV TV serialas "Aukštumos". 21.25 
Muzika. 21.30 Vaid. f. "Lik sveikas, 
drauge". 22.52 Naujienos. 23.00 F. "Lik 
sveikas, drauge" tęsinys. 23.52 Spaudos 
ekspresas.

BALTIJOS TV 
Trečiadienis, spalio 5 d.
7.30 Sovijaus horoskopas., 7.35 F. 

"Taip sukasi pasaulis”  (81). 8.30 F. 
"Nakties riba”  (75). 9.00-9.55 CNN 
valanda. 18.00 Krepšinis. Vilniaus 
"Statyba" - Rijekos "KK Croatia Line". 
19.30 Pasaulio naujienos. 19.45 Koncertas. 
20.00 Baltijos naujienos. 20.05 F. ‘Taip 
sukasi pasaulis" (82). 21.00 F. ‘Nakties 
riba" (76). 21.30 Videofilmas "Viktoras 
Petkus. Esu toks. koks esu..." 22.00 Baltijos 
naujienos. 22.05 CNN valanda. 23.00- 
23.45 Dešimt geriausių.

ŠV IR BALTIJOS TV 
Antradienis, spalio 4 d.
20.00 "Pirk, parduok, informuok". 

20.10 Žinios. 20.30 Spaudos apžvalga.
20.35 Kelių policija informuoja. 20.50 
"Sodžius". 21.10 Rodo "Filvas". 
Pertraukoje kartojama "Pirk, parduok, 
informuok". Žinios.

Trečiadienis, spalio 5 d.
7.30-20.00 Baltijos TV programa. 

Sovijaus horoskopas. 7.35 F. ’Taip sukasi

pasaulis". 8.30 "Nakties riba". 9.00 CMh 
valanda. 18.00 Krepšinis. Radovojau: 
Koračo taurė. Vilniaus "Statyba" - Rijekko: 
"KK Croatia Line” . 19.30 Pasaulic 
naujienos. 19.45 Koncertas. 20.00 "Pirk 
parduok, Informuok". 20.10 Žinios. 20.3( 
Spaudos apžvalga. 20.40 "Ištylėjimas 
Improvizacijos V. Kudirkos eilėrašti 
knygos "Atotakos” temomis. 21.00 Baltijos 
TV programa. 21,00 F. "Nakties riba'
21.30 Videofilmas "Viktoras Petkus. Esi 
toks, koks esu..." 22.00 Baltijos naujienos 
22.05-22.35 Kartojama “ Pirk, parduon 
informuok". Žinios. 22.35 BTV. CNf1 
valanda. 23.00 Dešimt geriausiųjų.

Ketvirtadienis, spalio 6 d.
20.00 "Pirk, parduok, informuok". 20.1 C 

Žinios. 20.30 Spaudos apžvalga. 20 35 
TV forumas. 21.10 Argos TV programa
22.30 Kartojama "P irk , parduok 
informuok” . Žinios.

KABELINĖ TV 
Antradienis, spalio 4 d.
19.00 Animac. f. "Atgal j ateitį". IV d

19.45 F. "Širdies reikalai”. 21.15 F. ‘Vienišas 
balandis". II d.

Trečiadienis, spalio 5 d.
19.00 Animac. f. “Atgal j ateiti". V c

19.45 F. "Nusikalstamas s u m a n y m a s 1
21.30 F. "Vienišas balandis” . III d. 

Ketvirtadienis, spalio 6 d.
19.00 Animac. f. "Atgal j ateitį". Vi c

19.45 F. "Ant ugnies linijos” . 21.45 r 
"Vienišas balandis". IV d.
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