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Irena KONČIUVIENĖ
Ankstų rugpjūčio 27-osios rytą 

niestas budo, žmonės ruošėsi: 
tas j turgų, kas j referendumą, 
<as dar kur nors...

Apie 10 val. ryto 37-ojoje 
alsavimo apylinkėje buvo gausu 
Šiauliečių. Dėmesj patraukė 
sūrelis p rie  ba lsadėžės. 
Stebėtojai pasakė, kad keturis 
širmą ka rtą  b a lsu o ja n č iu s  
aunuolius: dvi merginas ir du 
aunuolius, a tlydė jo  tėvai ir 
aiškina, kaip reikia balsuoti. Atlikę 
siiietinę pa re igą , žm onės 
lusifotografavo, o p. Janulienė 
įasakė:

visas aštuonias nuostatas ir 
atėjau išsakyti savo poziciją. Daug 
įtakos turėjo šeima. Kiek žmonių 
referendume dalyvaus - nejsi- 
vaizduoju, nes prieš šj referen
dumą jautėsi mažiau agitacijos 
autobusuose, parduotuvėse.

Manau, kas teisingai suvoks 
šios akcijos prasmę, ateis ir 
balsuos.

ANŽELIKA MORKUTĖ 
Šiaulių pedagoginio 

universiteto studentė: 
Mano apsisprendimui turėjo 

jtakos tėvai. Be to, pati labai 
norėjau balsuoti. Ankstesniuose 
rinkimuose nedalyvavau net pikta

buvo, kad esu per jauna pareikšti 
savo nuomonę.

Neįsivaizduoju nei kiek ateis 
žmonių, nei koks bus rezultatas. 
Nėra lengva “ atsijoti" agitaciją. 
Daug pasiklydusių, besib l
aškančių. Tikiu, kad mūsų anūkai 
bus ryžtingesni, viską supras, 
žinos, ko nori.

ARŪNAS ORLAUSKAS 
Šiaulių Aukštesniosios 

technikos mokyklos studentas:
Manau, šiame referendume 

daugiau bus ištarusių "TAIP", 
tačiau nebus kvorumo. Žmonės 
viskuo nusivylę ir niekur nebeina 
Tačiau toks elgesys nejpareigoja 
valdžios dirbti mūsų labui. Manau, 
neturėtume nuleisti rankų, todėl 
aš ir atėjau šiandien balsuoti. 
Taip pat pasielgė mano šeima, 
g im inės, artim ieji. Mes visi 
skaitome laikraščius, matome, 
kas darosi dabar Lietuvoje, todėl 
esu įsitikinęs, kad neturime likti 
abejingi šalies likimui.

ARTŪRAS VILIUŠIS
Prekybos mokyklos auklėtinis:
Tikiu, kad dauguma atėjusiųjų 

j šj referendumą biuletenyje paliks 
žodj "TAIP". Prognozuoju apie 
70 proc., tačiau nežinau, ar 
referendumas jvyks. Žmonės 
savo apsisprendimu gali ir turi 
įtakoti valdžią, tačiau ko gero tik  
mūsų anūkai tą  tesupras.

Tokios štai buvo jaunųjų 
ba lsuo to jų  nuom onės ir 
prognozės tą gražų rugpjūčio 27- 
osios rytą. Buvo ir džiaugsmo, ir 
skausmo, ir pykčio, ir tikėjimo... 
O šiandien jau yra preliminarūs 
referendum o rezultatai. Dėl 
vienos prognozės, tikiu, tikrai 
teisūs visi mano pakalbintieji 
pirmąkart balsavusieji. Tik anūkai 
tesupras ir įvertins, ką tą rugpjūčio 
šeštadienj jų seneliai iškrėtė... 
Tik anūkai, ko gero, jau mokėsi 
suvokti, kad valstybę valdo 
valdžia, o pastarąją “ vairuoja" 
jie patys...

-Š iand ien jusp rm ąka rtą  ponia j anu|jenė bei ponaitis Širvickas sveikina pirmą kartą 
(alsavote. Jus labai jauni, o balsuojančius Kristiną Oriol, Arūną Orlauską, Artūrą Viliušj. 
au suprantate savo pareigą 
Tėvynei. Linkiu jum sirto liau  
štikimai stovėti po Lietuvos 
rispalve bei visuomet suvokti 
itsakomybę prieš tautą ir 
valstybę.

Po šių žodžių p. Janulienė 
teikė ja u n u o liam s  po 
itm inimo dovanė lę , o 
aunasis p. Širvickų sūnelis 
>o rožės žiedą.

Balsavimo a py linkės 
iieme pakalb inau visus 
)irmą kartą balsavusius.

KRISTINA ORIOL 
(Mokosi Šiaulių 

Aukštesniojoje technikos 
mokykloje):

Prieš aps isp rę sda m a  
>ers-kaičiau Įva iriaus ių  
įuomonių, išsinagrinėjau

Kristinos Oriol ir Andželikos Morkutės mini 
interviu po balsavimo.

Romualdo STRUOGOS nuotraukos

Irena VASINAUSKAITĖ
Yra Meškuičiuose toks keistuolis 

jgirdas KULIKAUSKAS. Koks gi tas 
' keistumas? Visą referendumo 
litacijal skirtą laikotarpį kas rytą 
eškuičiuose ant stulpo prie pieninės 
klijavo plakatus, kviečiančius tarti 
AIP", ir kas vakarą tie plakatai 
'davo sudeginami. Tuomet p. A 
'likauskas degėsius sudėdavo j

■ iietileninj maišelj Ir atnešdavo 
I  uSr°s alėjos" redakcijai, minėto 
I  Kai° vietoje pakabindamas naują...
■  aip visą agitacinę kampaniją! Ar
■ keistuolis?
I  ;• 4(ba ponas V. D. (pavardė
■  akcijai žinoma) atnešė septyniolika
■  cesytų balsavimo pažymėjimų. 
- įkalus ponas rado Pakruojo- 

I  ,Klnes gatvių kampe tiesiog ant 
I  "as Sudėlioję galėjome atrokuoti,

a sudarkytų pažymėjimų Nr. 321.
■  • 392, 398. 402, 405, 407 i. t.t. 
B Jame ir kai kuriuos adresus: 
m  kines 24, 32A, 39B, 33B, 39B 
l  ""o net dviejų suplėšytųjų 

I  'ardės* pa^ ,rn^ imų savininkų

Nukelta | 2 p.

pažinimo ašis
Gedim inas BUDGINAS

Estijoje pradėti demontuoti 
Paldiski karinio laivyno bazėje veikę 
branduoliniai reaktoriai. Tai daroma 
pagal Talino ir Maskvos susitarimą 
dėl rusų armijos išvedimo iš Estijos. 
Demontuotas medžiagas
numatoma išgabenti j Rusiją. 
Apskaičiuota, kad demontavimo 
darbai kainuos maždaug 10 milijonų 
dolerių. Rusija privalo iki kitų metų

rugsėjomėn. demontuoti reaktorius, 
kuriuos saugos civiliai. Tuo tarpu 
paskutinių karinių dalinių išvedimo 
proga Estijoje jvyks šventinė 
ceremonija.

Vėl buvo susirinkę pasitarti 
Baltijos valstybių centro partijų 
vadovai. Konferencijoje įvertintos 
Ribetropo-Molotovo pakto 
pasekmės. Taip pat priminta, kad 
Rusija ir Vokietija skolingos už 
okupacijų metais padarytą žalą. Šj 
faktą ignoruoja ne tik minėtos šalys, 
bet ir tarptautinė bendrija. 
Konstatuota būtinybė sudaryti 
Baltijos valstybių karinę sąjungą. 
Išsakytas požiūris j Baltijos šalių 
ginkluotąsias pajėgas, kurios turi 
būti profesionalios, gerai aprūpintos 
ir mobilios. Pastebėta, kad 
didžiosios valstybės Europoje 
stengiasi atstatyti ankstesni 
dominavimą ir savo jtakos sferas, 
kurias ateityje gali pamėginti įtvirtinti 
ir įteisinti.

Baltijos valstybėms Antrasis 
pasaulinis karas dar nepasibaigęs, 
nes karas laikomas baigtu tik 
tuomet, kai panaikinami jo sukeli 
padariniai.

Tęsiasi masiškas žmonių 
bėgimas iš "Laisvės salos". F. 
Castro pažadėjo pabėgėliais 
užtvindyti Floridos pakrantę. Kol kas

jie siunčiami j JAV Karinio laivyno 
bazę, jiems bus skirtos specialios 
stovyklos, kurias F. Castro pavadino 
koncentracijos. JAV valdžia savo 
ruožtu F. Castro (vardijo kaip 
žlugusio režimo vadovą. Kubiečiai 
raginami susilaikyti nuo stichiško 
bėgimo ir pasinaudoti legaliomis 
imigracijos kvotomis.

Artinantis rinkimams j 
savivaldybes, galima įžvelgti 
būsimus Lietuvos politinio reljefo 
pokyčius. Steigiasi, registruojasi 
naujos partijos. Himno partija 
atkreipia dėmesj savo kiek 
pretenzingu pavadinimu. Jos 
iniciatoriai skelbia, jog himno žodžių 
negali pasisavinti nei kairieji, nei 
dešinieji. Intriguojanti pradžia.

Gan plačiai komentuotas 
inteligentų atsišaukimas dėl 
Lietuvos saugumo. Piktokai j jj 
suregavo valdžia ir jai 
simpatizuojantys spaudos leidiniai. 
Kam reaguoti piktai, jeigu galima 
ramiai?

Artimiausiu metu Lietuvoje 
laukiama atvykstančių Izraelio 
kneseto pirmininko E. VVeisso bei 
Rusijos federalinio susirinkimo 
federacijos tarybos pirmininko V. 
Šumeikos. Gerai, kad aukšti svečiai 
neaplenkia Lietuvos.

MOKYKLĖLĖ, 
LABAS...
Inga ČEPONAITĖ

Vis trumpiau bsslšypso 
saulutė, ir smarkiau pūsteli 
vėjelis, be sausros išmargintų 
medžių lapų nusinešdamas 
vieniems jspūdingas kitiems 
eilines vasaros atostogas. 
Neišvengiamą mokslo metų 
pradžią byloja kur ne kur 
gausesnės eilės prie mokyklinių 
reikmenų. Visokios mintys 
jaudino pirkėjus. Štai šeimos 
galva dievagojosi negaunąs 
pradinukui sąsiuvinių dideliais 
langeliais, o mažulis tyliai 
primena, kad sportinės 
aprangos su batukais dar reikėtų. 
Kažkur tolėliau mergaičiukės 
džiūgauja pirkusios lietuviškus 
kontūrinius atlasus. Girdėti 
mamyčių pokalbio nuotrupos 
apie tetulę prie "univermago", 
pardavinėjančią sąsiuvinių 
aplankalus visais penkiais 
centais pigiau. O močiutė, 
pasitaisiusi skarelę, prisimena, 
kad su plrmuo|u anūkėliu valkų 
mugėse viską įsigydavo vienoje 
vietoje. Mažiausiai čia vyresniųjų 
klasių moksleivių. Jiems tereikia 
atrasti kažkur dar pavasarį paliktą 
kuprinę, nupūsti dulkes, patikrinti 
pernykščių sąsiuvinių atsargas, 
o tada Jau pirmyn j antruosius 
namus, kurie šiais metais žada 
būti naujesniais, jaukesniais. Mat 
savivaldybė, kaip niekada, 
šiemet parėmė finansiškai visas 
mokyklas, nors jos keli metai jau 
verčiasi pačios. Nors ir mažinami 
švietimo skyriuose darbuotojų 
etatai, Panevėžyje svarstoma, ar 
bereikia tokios jstaigos. Neaišku, 
ką mano Šiaulių pedagogai. 
Beje, šj rugsėjj sulauksiantys 
dviejų kolegų iš Vokietijos. 
Vienas darbuosis aštuonioliktoje 
vidurinėje, o Ingo Rimke S. 
Šalkauskio mokykloje. Jis dėsto 
'didžkiams" ir be vokiečių k. 
aiškina politikos istoriją, 
geografiją, aišku, viską vokiečių 
kalba. Mokytojas iš užsienio 
patenkintas, kad pavyko greitai 
gauti puikų ir patogų butą. Sakėsi 
buvęs Kuršių Nerijoje, matęs 
Tomo Mano namelį, vaikštinėjęs 
po Klaipėdą, tačiau Šiaulių 
pėsčiųjų bulvaras mielesnis. O 
kažin ar patiks jam mūsų rugsėjo 
1-oji?

J.

ACIU
visiems visiems padė

jusiems organizuoti referen
dumą, dirbusiems referen
dumo apylinkių komisijose, 
agitavusiems ar kitaip 
atlikusiems savo pilietinę 
pareigą šioje akcijoje. Mūsų 
visų susitelkimas ir valia 
padės Tėvynei žengiant 
nelengvu TIESOS KELIU.

Tėvynės Sąjungos 
(Lietuvos konservstorlų) 

Šiaulių skyrius
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INKVIZIC IJA REFERENDUMUI

Juodojo Kaspino 
dienos renginių 

Šiauliuose akimirkos. 
Nuotraukose: 

kalba seimo narys 
A. Račas (viršuje). 

Mitinge plevėsavo 
ne vien Lietuvos 

vėliavos...

ČEČĖNIJA - NESENOS MŪSŲ 
PRAEITIES VEIDRODIS

Arvydas SAU LĖNAS
Ketvirtadienj Seime spaudos 

konferenciją surengė neįprasti svečiai - 
Čečėnijos atstovė spaušai Eminat 
Sayeva, Grozno musulmonų instituto 
rektorius Maibel-Chadii bei čečėnų 
rėmimo grupės narys A. Endriukaitis, 
šiaurės Kaukaze padėtis labai rimta. 
Rusijos kariuomenė laukia kovinėje 
parengtyje Čečėnijoje ir prie jos sienos. 
Grozne vyksta mitingai, palaikantys 
Dudajevą, o miesto pakraštyje taip pat 
mitinguoja tūkstantinė minia, bet jau 
palaikanti Chasbulatovo komandą. 
Rusija visiškai užblokavo Čečėnijos oro 
erdvę, slepia objektyvią informaciją 
pasiekiančią iš regiono, atvirai kursto 
karinj konfliktą, šimtai tūkstančių karių 
budi gretimose musulmoniškose žatyse 
ir yra pasiruošę bet kada ateiti j pagalbą 
čečėnams. Daug čečėnų užima aukštus 
postus Turkijoje, Afganistano, Irako, 
Pakistano bei kitų valstybių valdžios 
sluoksniuose ir remia laisvės siekiančią 
Čečėniją. Kas tik gali laikyti ginklą 
rankoje, stoja j ginkluotus būrius, štai net 
svečio iŠ Čečėnijos Mairbek-Chadži 
dvylikametis sūnus po kiemą laksto su 
šautuvu. Čečėnai pukiai prisimena 
jvykius Gruzijoje ir neketina leisti 
jsiliepsnoti pilietiniam karui, tuo labiau 
kad Prezidentą Dudajevą palaiko 80 
proc. respublikos gyventojų. Jei ne 
Rusija, jokio pilietinio karo pavojaus

nebūtų. Karinės agresijos prieš Čečėniją 
atveju, Kaukazo tautų konfederacija 
(pogrindinė) paskelbs šventąjį karą, j 
kurj įsitrauks Rusija ir kuris gali užtrukti 
daugel) metų.

Pasak svečių, tas baubas apie 
čečėnų papročius yra išgalvotas Ir 
jokių... nukapotų galvų Grozno aikštėse 
niekas nematė. Tai būtų nusikaltimas. 
Čečėnų religija draudžia tokias keršto 
formas.
. Liūdni ir išdidūs čečėnai atvyko j 

Lietuvą ieškoti paramos. Buvo susitikę 
su kardinolu V. Sladkevičiumi, lietuvių 
inteligentija. Čečėnai nenori tapti 
religinio karo smagračiais, o tik su viltimi 
žvelgiaį Baltijos valstybių pavyzdj. Deja, 
Šis pavyzdys šiandien tampa jau tik 
butaforija, kuria dangstomi egoistiniai 
tikslai, štai čečėnų dienų Lietuvoje metu 
j susitikimą buvo pakviesti visi užsienio 
ambasadoriai, esantys Lietuvoje. 
Atvyko vienintelis iš Turkijos... 
Čečėnijos variantas labai primena 
Tibetą, kada bijant galingo kaimyno, 
šiuo atveju Rusijos, sunaikinimui 
atiduodamos ištisas mažos tautos. 
Sausio.įvykių Lietuvoje metu Prezidento 
Dudajevo kariuomenės būriai buvo 
pasiruošę atvykti mums j pagalbą, laukė 
tik vado komandos. Ar tai kas vyksta 
dabar Čečėnijoje, nėra mūsų anų dienų 
įvykių veidrodis!?

Atkelta iš 1 p.
...Aštuntoje baisavimo apylinkėje 

daug bendrabučių. Nepanorusi 
savęs įvardinti komisijos narė 
pasakė, kad jie aptiko net per 600 
"m irusių sielikių”  tuose 
bendrabučiuose, t. y. 625 aptiktieji 
seniai ten negyvena ir net nesirodo. 
O sąraše liko!

...Daugiabučio namo Kviečių g. 
20 gyventojams buvo atnešti... 8 
balsavimo pažymėjimai. Kai 
negavusieji ėmė teirautis, kodėl jie 
nuskriausti, susilaukė atsakymo: 
pritrūko blankučių...

... J redakciją paskambino 
Vytauto g. 205 namo gyventoja N. B. 
(pavardė žinoma) ir papasakojo, 
kaip balsavo jos kaimynė ligota 
pensininkė p. Zofija M. Atėjusi 
paštininkė paėmė iš jos balsavimo 
pažymėjimą, išdavė kvituką Nr. 7/3 ir 
išėjo pamiršusi vieną "smulkmeną" 
- pateikti užpildymui balsavimo 
biuletenj, o po to jj įdėti j  voką, 
užklijuoti ir pasiimti...

...O kiek tokių "smulkmenų" 
užfiksuota ir net nepastebėta? 
Mažne kasdien telefonu 
bendravome su p. Beinoravičiumi 
(m iesto rinkim inės kom isijos

pirmininku), perduodami jam 
Vilniaus, Ežero, Dainų... gatvių 
gyventojų priekaištus dėl neatneštų 
balsavimui pažymėjimų.

... O agitacija agitacija! Aš ir 
šiandien dar bijau įsijungti Šiaulių 
televizijos programą, kad vėl 
neišgirsčiau:

- Labas vakaras. Čia aš, 
Bonifacas Kurklietis...

... Taigi. Toks jspūdis. Jeigu 
paklausite manęs, kas degė. ką 
plėšė, kas Ir kokias machinacijas 
atlikinėjo balsavimo dieną ar 
išvakarėse, neatsakysiu dėl vienos 
priežasties-nusibodo... Aiškinti, kas 
laimėjo ar pralošė, klek ledų 
galėjome suvalgyti už referendumui 
ruošti skirtus pinigus ar kiek, 
tarkime, dantų suremontuoti buvo 
galima iš auksinių prezidento 
automobilio numerių metalo...

...Tiesiog dar kartą pabalsavome 
ta kūno dalimi, kuri iš valdžios 
daugiausia spyrių susilaukia? Bet 
patinka?

... Tik užgimusi referendumo 
idėja buvo pasmerkta inkvizicijai 
mūsų sąmonėse, todėl ir galima 
paaiškinti Meškuičių fenomeną bei 
įvertinti p. A. Kulikausko pastangas.

1939 M. "ĮTAKOS SFEROS” : ISTORINIS 
FENOMENAS AR DĖSNINGUMAS?

Arvydas ŠČIPOKAS
Rugpjūčio 23-ąją Jau penktą kartą 

minėjome Juodojo kaspino dieną. 
Šios dienos reikšmė kiekvienam 
Lietuvos piliečiui asocijuojasi su XX 
a. Įvykiu- - Molotovo-Ribentropo 
pakto pasirašymu, pasukusiu ne tik 
mūsų šalies, Europos o ir pasaulio 
istorijos raidą. Praėję 55 metai nuo 
šio sandėrio pasirašymo dienos 
neturėtų tapti Istorinių faktų rinkimu 
specialistams, bet nuolat, tarsi 
nerimastingais varpo dūžiais 
priminti: žmonės, būkite budrūs, 
pasaulyje vis dar egzistuoja 
stipresniojo teisė!

Manau, kad mūsų valstybe! ypač 
tai aktualu, nes šalis yra tarsi 
geopolitikos pleištas tarp Vakarų Ir 
Rytų politinės traukos centrų. 
Laviravimas šioje bipolėje 
geopolitinėje terpėje Ir sudaro 
Lietuvos užsienio politikos 
pagrindą. Lietuvai yra svarbu turėti 
aiškią užsienio politikos doktriną, 
paremtą tarptautinės teisės 
normomis, tačiau jos vykdymas

visada priklausys nud prezidento ir 
diplomatinių tarnybų politinio talento 
ir jžvalgumo,

Norėčiau skaitytojams pateikti 
retrospektyvini požiūrj j Lietuvos 
istorijos eigą, susijusią su jvairlų 
laipsnių Įtakos sferomis, kurios 
vienokiu ar kitokiu būdu lėmė šalies 
istoriją, Kodėl bandau susieti 1939 
m. jvykius su kitų epochų Įvykiais?

Manau, kad kai kurie autoriai patj 
šio sandėrio slaptumo, valstybių 
pasidalijimo faktą hiperbollzuoja ir 
padaro istoriškai unikaliu, lyg nebūtų 
buvę nieko panašaus visuotinėje 
istorijoje. Galima būtų pateikti daug 
pavyzdžių, rodančių. kad 
ikikrikščioniškoje ir krikščioniškoje 
civilizacijose butą ir įtakos sferų 
dalijimosi, nesiskaitymo su 
mažesnėmis valstybėmis ir pan. 
faktų. O ir pati Lietuvos Istorija - tai 
nuolatinės kovos su slaviškojo ir 
germaniškojo pasaulio valstybėmis, 

Pati sąvoka "jtakos sfera" 
apibrėžia tą sampratą, kai viena kuri 
valstybė turi savo išorinę

geopolitikos interesų erdvę 
apimančią geografinę teritoriją ir joji 
esančias valstybes. Šioje erdve) 
suinteresuota vasltybė nustatosavj 
politinius - ekonominius ir kariniui 
tikslus bei Įvairiais būdais s ie k ia  juoj 
jgyvendinti. Išskiriant kultūrines! 
religines Įtakos sferas. InteresJ 
sferas turėjo Ir turi stipriausioj 
valstybės, kurių ekonominis 1 
karinis potencialas yra p a jf-J  
jgyvendinti šiuos ti kslus.

Kaip pavyzdj galime paminė! 
Kaliningrado anklavą, kuriose avi 
interesų turi ir Lietuva, tačiau rea- J 
interesus gali realizuoti kitoj 
suinteresuotos valstybės kai| 
Vokietija ir Lenkija, jau n e k a lM J  
apie Rusiją Bet tai nere išk ia , |31  
šios valstybės turi teisę okupuok ■  
aneksuoti šią sritį. 1

Žvelgiant Iš is to r id j 
perspektyvos, Lietuvos va lst/J 
nuo pat savo susikūrimo sta M  
buvo vienokioje ar kitokioje inte'3*  
sferoje. I

Tę3lnys kitame numeryje ■

Praėjusj savaitgalj vicemerė Vida 
Stasiūnaitė lankėsi Vyriausybėjs bei 
dalyvavo susitikime su premjeru 
Adolfu Šleževičiumi. Statybos ir 
urbanistikos ministerijoje buvo 
aptartos nekilnojamojo turto įkainojimo 
problemos, apsvarstytas biudžeto 
vykdymas, teritorijų planavimas bei 
jų priskyrimas miestams, regionų 
darbo organiza
vimas.

* * *
Lietuvos Res

publikos Vyriausybė 
leido Susisiekimo 
ministerijai iršiaulių 
savivaldybei steigti 
bėndrą aviacijos 
remonto jmonę su 
dvejomis JAV 
firmomis. Pastaroji 
remontuotų bei

Miesto mokyklose trūksta 
pedagogų: per 10 anglų kalbos 
specialistų, 3 vokiečių, 1 prancūzų 
kalbos mokytojo, 4 geografijos, j  
istorijos, 1 matematikos, 2 chemijos 
ir biologijos specialistų.

* * *

Šiaulių miesto biudžetas nėra

p e r p i l d y t a s  
trūksta pinigų, 
todėl kainos uj 
kurą ir energetines 
p a s l a u g a  
šiauliečiams dar 
kils. Gali keistis tik 
a ts is -k a ity m o
sistema, nes, anot 
vice-merės V. Sta
siūnaitės, bus 
atsisakyta tar
pininkų - namų

techniškai aptarnautų lėktuvus "Boing- 
727”, 737, 747, Tu-134 ir kitus.

Žvalgybos vizitus | Šiaulius jau 
padarė “ North west Airlines USA" 
bei "Baltic International USA” . Jos 
ketina turėti apie 60 proc. įstatinio 
kapitalo, kuris iš viso bus apie 12 
mln. JAV dolerių.

* *  *
Preliminariais duomenimis 

referendume dalyvavo 36,23 proc. 
šiauliečių. Per 90 proc. atėjusiųjų 
referendume tarė "TAIP", tačiau šis 
balsas nepasieks aukščiausios 
piramidės viršūnės, nes 
referendumas, neatėjus daugiau nei 
pusei rinkėjų sąrašų jrašytų balsuotojų, 
nejvyko.

eksploatavimo Įmonių renkant kai 
kuriuos mo-kesčius.

Gyventojai, užpiildydami kny-getes, 
mokės už elektrą energetikams, ut 
telefoną ryšininkams, už dujas "Šiaulių 
dujoms", už šilumą - jos tiekėjams

Gyventojų vicemerė neguodžia: 
mokesčiai bus didesni nei pernai metų 
žiemą...

*  *  *  i
_ Rugpjūčio 31 dieną 18 va Į 

"Žalgirio" stadione jvyks Lietuvei 
pirmos lygos futbolo čempionate 
rungtynės Šiauliai “Sakalas" - Kauna; 
- “ inkaras Grifas". Sirgaliai 
nesnauskite!

parengė
Irena VASINAUSKAITė

AUSROS ALĖJA
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Alfonsas DAUNYS
Prasidėjus karui, bolševikai 

bėgdami iš Lietuvos, žiauriai elgėsi, 
prievartavo moteris, žudė žmones. 
Didžiausios žudynės Šiaulių 
apylinkėse įvyko Noreikių kaime 
Sielskio ūkyje. Tos sodybos 
šeimininkas buvo pagarsėjęs kaip 
doras, darbštus ir pažangus ūkininkas. 
Ūkiui tvarkyti Sielskis laikė ūkvedį.

Nelaimė įvyko antrą ar trečią karo 
dieną. I visas prie miesto esančias 
sodybas 1941 m. birželio 22 d., 
pradėjus bombarduoti Šiaulius 
vokiečių lėktuvams, subėgo pažįstami 
miestiečiai. | Bartusevičiaus sodybą, 
esančią Noreikiuose, atbėgo porą 
žydų šeimų ir teisėjas Rimkevičius. 
Užėjo ir kaimynai Bertašiai. Visiems 
aptarinėjant prasidėjusius karo 
veiksmus, j trobą įsiveržia pora NKVD 
karininkų ir trejetas kareivių. Kariškiai, 
rūsčiai nusiteikę, tuoj pareikalauja 
asmens dokumentų, kuriuos ilgai varto 
lyg kažko ieškodami. Grąžinę juos, 
moterims liepia pasilikti troboje, o 
vyrus visus išsivaro j mišką tardymui. 
Suprato, kas bus per tardymai. Visi, 
išskyrus šeimininką, nemokėjo rusų 
kalbos, be to, kariškių išvaizda rodė 
kažką negero. Laimė šeimininkui 
pavyko įtikinti kariškius, kad čia tik 
pabėgėliai iš miesto, žydų šeimos, 
visi tarybinės valdžios šalininkai ir su 
baime laukia vokiečių. Kariškiai 
suprato, kad čia ne tie, kurių jie ieško, 
palieka juos ramybėje ir patraukia į 
kitą, Sielskio sodybą, esančią 
netoliese. Joje tuo momentu pačio 
šeimininko nebuvo. Tik atbėgusi iš 
miesto jo sesuo Jakavičienė su savo 
vyru, dar trejetas miestiečių jaunų

vyrų, jo giminaičių ar šiaip pažjstamų. 
Be jų dar buvo ūkvedis Tarulis. 
Kariškiai, supratę, kad atrado tuos, 
kurių ieškojo, žiauriai elgėsi ir visus 
tuoj pat išsivarė j mišką. Jakavičių 
atskyrė nuo kitų ir varėsi link kelio, o 
pasiekę jj susistabdė važiuojančią 
mašiną ir j ją jsodlno. Vežė, jj aišku 
sušaudyti, bet užskrido vokiečių 
lėktuvai ir per bombardavimą jam 
pavyko pabėgti. Tuos, kuriuos 
nusivarė j mišką, visus ištiko žiaurus 
likimas: visi buvo nužudyti. Kaimynai, 
pasitikę grįžtantį iš miesto šeimininką! 
papasakojo, kad girdėjo miškelyje 
balsų klyksmą ir šaudymus. Visi 
suprato, kad įvyko kažkas baisaus. 
Aprimęs ir pasitelkęs kaimynus 
pradėjo ieškoti. Pirmiausia atrado 
Jakavfcienės lavoną Visa sudaužyta, 
nuplėšti antakiai, nurauti plaukai, 
išmušti dantys, burna prikimšta 
samanų, rankos surištos užpakalyje, 
išprievartauta. Vyrai irgi kiekvienas 
netoliese nužudyti atskirai. Daugelio 
lavonų iš veido jau buvonejmanoma 
atpažinti: sudaužyti, subadyti 
durtuvais,

ŪKININKUI, VAIRUOJANČIAM AUTOMOBILĮ...

akys 
išlupinėtos. Kai 
kurie pažaboti 
spygliuota viela, 
kuri pagaliu su
sukta pakaušyje. 
Kas matė šį vaiz
dą, jau niekada 
neužmirš bolše
vikų žiaurumų.

Žudynės Šiau
lių apylinkėse Sie
lskio ūkyje-žiau
riausios mūsų 
rajone.

DARBAI DARŽE IR 
SODE RUGSĖJO 

MĖNESĮ
Krapai

Krapai jautrūs stipresnėms ša
lnoms. Žalius nupjaukime ir džiovi
nkime gerai vėdinamoje patalpoje. 
Jei neturime kur džiovinti, juos geriau 
smulkiai supjaustykime, pasūdykime, 
sudėkime j stiklainius, uždenkime 
plastmasiniais daungteliais ir laikykime 
šaldytuve. Drėgnoje ir vėsioje 
patalpoje krapų džiovinti nevertą nes 
jie prastai vysta, gelsta ir praranda 
aromatą.

Agurkai Ir moliūgai
Orui atšalus nustoja augti agurkai, 

todėl skinkime ir ne visiškai 
užaugusius. Šalnų pakasti agurkai 
įtinka nei vartoti, nei konservavimui.

Moliūgus taip pat nuskinkime 
Plaukdami šalnų.

Pomidorai
Atšalus orui blogėja pomidorų 

skonis, nes juose susikaupia mažiau 
cukraus. Pradeda labiau plisti ligos.

temperatūros Ir drėgmės 
švytavimo pomidorų vaisiai pradeda 
tukinėti ir pūti. Jie ilgiau laikysis 
cesupuvę, jeigu sutrūkinėjusias vietas
b̂arstysime stenrrbia druska. Prieš

i  J?8 nuskinkime visus pomidorus 
baikime juos nokinti patalpoje. Jeigu 

Pomidorų vaisiai užaugę iki 60 proc. 
normalaus dydžio, tai sunoks ir 
dc? J?' Marinuoti tinka ir visai žali 

midorų vaisiai. Jie nekenksmingi, 
solaninas ištirpsta marinate, kurį 

0lk|a išpilti.
Jê u 0rf:,i Salti, dažnai lyja, tai 
į ! ? *  ypač jeigu augo netoli

atairvv apSlkraf<?mafu ir nokinami 
°JQ taip pat pug; todėl juos

Teresė RAČIENĖ
RUGPJŪČIO

LIETUS
Šiandien lyja rugpjūčio 
lietus.
Toks ramus, toks šventas 
man rodos.
Kvepiąs tėvo delnu šiltu... 
Kvepiąs vaikyste ir uogom...

Lūpom tašas po lašo geriu. 
Žemė gyvastį krūtinėn 
renkas.
Šiandien lyja rugpjūčio 
lietus,

Kvepiąs grybais ir tėvo 
rankom.

Variklis tuščlosios eigos režimu 
veikia nestabiliai ar "trigubina” , 
slopintuve girdimi būdingi "šūviai” , 
sumažėja variklio galia, apkrautas 
automobilis trūkčioja - greičiausiai 
‘‘kalta’’ žvakė. Tokiu atveju daug 

pereikvojama 
degalų. No
rint rasti suge
dusią žvakę, 
ė o T B T lr p r T B  
nuo kiek-vie
nos paeiliui 
atjungti aukš
tos įtampos 
laidus. Jeigu, 
atjungus žva
kę, alkūninio 
veleno suk
imosi dažnis 
nepakinta, 
v a d i n a s i

geriau konser
vuokime.

Kai pomidorus skinamo nokinti, 
tai prie vaisių likusių vaisiakočių 
nešalinkime, nes dau-guma jų sunkiai 
nusiplėšia, o pažeis-toje vietoje 
įsiveisia puvimo bakterijos. Paskutinieji 
pomidorai nokinami mažiau pus, jeigu 
juos nuskynę 30 min. pamirkysime 1 
proc. kalio per-manganato tirpale. 
Išėmę iš tirpalo nuplaukime švariu 
vandeniu ir apdžiovinkime arba 
nušluostykime.

Jeigu pomidorai ilgiau pabuvo 
žemesnėje kaip 6 laips. C tempe
ratūroje, tai nuskinti blogai noks, 
pradės pūti, todėl juos geriau 
konservuokime.

Bulvės
Nuvytus bulvienojams,

neatidėliokimė kasti ir vėlyvųjų veislių 
bulves, nes prasidėjus lietums nuo 
lapų ligos užkratas pateks ant gumbų 
ir tada jie blogai laikysis. Kasdami iš 
kaito bulves rūšiuokime. Mechaniškai 
pažeistus gumbus greičiausiai 
suvartokime, nes laikyti jie netinka, 
ne tik kad per žaizdas apsikrečia 
Įvairiomis bakterijomis ir supuna, bet 
ir pūdami apkrečla sveikus gumbus.

Iš derlingiausių kerų 40-80 g 
stambumo gumbus palikime sėklai 
Renkant sėklai bulvės iš bendros 
krūvos, sėkliniai gumbai dažnai 
pakliūva iš nederlingų, išsigimusių 
kerų, todėl blogėja sėklos kokybe, 
mažėja turimos bulvių veisles 
derlingumas.

Braškės
Rugsėjo pradžioje dar galima

"kalta" būtent ši žvakė. Sugedusią 
žvakę galima nustatyti ir iš jos išvaizdos 
- ji būna padengta nuodegomis, be 
to, kartais būna drėgna.

Eksploatuojant automobilį, apdega 
ir apsitraukia alyva pertraukiklio 
kontaktai, pasikeičia tarpelis jiems 
atsijungus. Dėl to sunkiau variklį 
paleisti, sumažėja jo galia, pereik- 
vojami degalai. Norint to išvengti, 
rekomenduojama kartkartėmis, 
maždaug kas 10 tūkstančių kilometrų 
ridos, nušveisti kontaktus adatine 
dilde, nuvalyti benzine suvilgytu 
skudurėliu ir išdžiovinti - palaikyti 
atvirus 5-10 sekundžių. Po to kalibrine 
plokštele sureguliuoti tarpelį. Kartu 
verta nuvalyti oksiduotus skirstytuvo, 
rotatoriaus ir dangtelio kontaktus. Po 
to dangtelio vidų ir išorę būtina išvalyti 
sausu skudurėliu.

Variklio ekonomiškumas labai

priklauso nuo oro filtro: jeigu jis stipriai 
užterštas, gerokai daugiau suvartoja 
degalų, variklis perkaista, sumažėja 
jo galia. Pagal instrukciją filtrą reikia 
keisti kas 10 tūkstančių kilometrų ridos. 
Tačiau važinėjant dulkėtais keliais 
filtrą keisti reikia dažniau - kas 5 
tūkstančiai kilometrų ridos. Jeigu naujo 
filtro neturite, galima laikinai panaudoti 
seną, tik reikia jj išvalyti, suspaustu 
oru prapūsti filtravimo elementą iš 
vidaus.

Degalų lygį karburatoriaus plūdės 
kameroje neverta nustatinėti iš akies 
net ir turint tam tikrą patirt]. Geriausia 
tam panaudoti kalibrą įvairių modelių 
varikliuose Jo aukštis turėtų būti 6,5 
iki 7,5 milimetrų. Kalibrą galima 
pasigaminti iš tekstolito gabaliuko 
arba kitos lengvai apdirbamos 
medžiagos.

sodinti braš
kes. Tuomet 
būna gerai js- 
išakn ijusių  
kerelių. Braš
kėms reikia 
purios, nep- 
iktžolėtos že

mės. Ji turėtų būti patręšta 
organinėmis ir mineralinėmis trąšomis. 
Geriausiai braškės auga lengvesnėse 
priesmėlio dirvose, esant neutraliai 
ar net šiek tiek rūgštokai žemei. Vieta 
turėtų būti saulėtą nuolaidi, geriausia 
pietų pusėn. Sodinti galima ir eilėmis, 
ir juostomis (lysvėse). Atstumai įvairūs. 
Tarp dviejų juostų daromi platesni

tarpueiliai. Lysvėse galima sodinti tris 
eiles kas 30 cm viena nuo kitos, o 
augalas nuo augalo kas 20-25 cm.

Kai sodinama iš netoliese esančio 
braškyno, kerelius geriausia perkelti 
su žemės gniužulėliu, tuomet braškės 
greičiau prigyja, mažiau jas reikia 
laistyti. Sodinant išrautus sodmenis, 
jų šaknis reikėtų pamirkyti karvių mėšlo 
ir molio tyrėje (1:2). Laistoma 
priklausomai nuo oro.

Serbentai
Rugsėjo pradžioje dauginami 

raudonieji ir baltieji serbentai 
sumedėjusiais auginiais. Tai pats 
geriausias laikas jiems jsišaknyti. 
Augliai supjaustomi j gabaliukus,

turinčius po 3 lapus, kurie gerokai 
apskaboml: apatinis dviem trečdaliais, 
vidurinis ir viršutinis per pusę, po to 
auginių galai pamirkomi vitamino C 
tirpale ir susmaigstomi j inspektą, 
kuris uždengiamas langu ar plėvele, 
arba apvožiami stikliniais indais. Žemė 
turėtų būti puri ir imli vandeniui 
(perpuvusios durpės), nuolat 
drėkinama. Ant jos galima užberti 
sluoksnj (2-3 cm) smėlio.

Avietės
Išpjaunami aitderėję uogienojai, 

praretinami šiemečiai ūgliai, 
nuskabomos likusių viršūnės. Po 
avietynojais supurenama dirva.

SAVAITĖS ŠIUPINYS

JONIŠKIS
Joniškio sąvartyne kasdien 
lankosi apie 20 žmonių, Iš jų 
keletas čia gyvena. Sukalta iš 
lentų būdelė. Joje ir ilsisi 
pavargę žmonės. Daugiau
sia laukiamos mašinos iš 
privačių namų, nes jų šiuk
šlėse randama ir visai naujų 
drabužių, pinigų.
*  * *

Rugsėjo 3 d. 13 val. Joniškio 
l-osios vidurinės mokyklos 
stadione jvyks V-asis 
respublikinis rąstų pjoyimo 
čempionatas, kartu vyks ir 
rajono pirmenybės.

RADVILIŠKIS
Rugpjūčio 11 d. geležinkelio 
ruože netoli Telšių žuvo 
Kęstutis Kulevičius. Nors jo 
rūbuose rasti dokumentai ir 
buto raktai, nesusiprotėta 
ieškoti artimųjų ir jiems

pranešti apie nelaimę. Lavoną 
nuvežė ekspertizei j Plungės 
morgą, ir šio darbuotojai nus
tebę, kad nepasirodo artimieji, 
kreipėsi j Telšių rajono valdybą. 
Visai atsitiktinai apie tai sužinojo 
žuvusiojo brolis. Bet jau buvo 
rugpjūčio 15 diena ir nedaug 
betrūko, kad K  Kulevičiaus 
palaikus kaip neatpažintus 
palaidotų... valdžia.

AKMENĖ
Žemaitija, matyt, bus labiausiai 
nukentėjusi nuo sausros. Tai 
puikiai matyti turguje: 
sekmadienj Naujosios 
Akmenės turguje beveik 
nebuvo obuolių, bulvių pasiūla 
nedidelė nors įvairi, bet ir kainos 
margos: nuo 86 iki pusantro lito 
už kilogramą.

...
Rugpjūčio 17-osios naktj iš |  
"Luokavos" ŽŪB raštinės |  
pavogti 2 telefonai, užu- 1
olaldos, keturi foteliai.
* * *
Vytautas Pranys, gyvenantis
Naujojoje Akmenėje, j tei-1 
slamųjų suolą sėdo už narko-1 
tinių medžiagų - aguonų gal-1 
vučių - supirkinėjimą ir lai-1 
kymą. Jo namuose rasta 31 kg ■ 
narkotinių medžiagų.

KELMĖ
Skaudi nelaimė jvyko per I  
šokius Tytuvėnų apylinkėje I  
ant Pašlmšių piliakalnio. Susi-1 
mušė septyniolikmetis Ž. |  
Mikalauskas su Peniku. Per |
grumtynes sudužo Ž. Mika
lausko kelnių kišenėje buvusi 
stiklinė, ir stiklo šukė perpjovė j  
kairės kojos arteriją, dėl ko Ž. I  
Mikalauskas mirė.r i  

i
i s ,

SAVAITES ŠIUPINYS |
j

Vėl vagiami gyvuliai 
ganyklų, iš bendrovių.

A U Š R O S  A L  t  JA
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KAIP
VALYTI?

Labai nešvariam parketui valyti 
naudojami specialūs skysčiai. Jų 
galima pasigaminti: j du litrus 
verdančio vandens jberkite pakelj 
skalbimo miltelių Ir įpilkite litrą 
šarmo. Šiuo skysčiu ištepkite grindis 
(patogiausia dideliu teptuku), 
stengdamiesi nejkvėpti karšto 
šarmo garų. Kitą dieną išplaukite 
grindis švariu vandeniu ir 
iššluostyklte. Atsiradusius tarp 
parketą lentelių plyšius užglaistykite 
specialiu glaistu.

Kilimai išsiurbiami dulkių siurbliu, 
nušluojami ryžių šiaudelių šluotele. 
Nedideli kilimai ir takai išdulkinami 
lauke. Dulkių siurbliu negalima valyti 
naujų kilimų, kad neišpešiotų 
pūkelių. Dėmės valomos tuoj pat, 
peilio ašmenimis atsargiai nuėmus 
nešvarumus. Valoma šiltame 
vandenyje sumirkyta kempine. 
Kilimus geriausia valyti specialiu 
šampūnu.

Nevaškuotas parketas, 
Nuobliuokite arba išskuskite 
nešvariausias vietas, ištrinkite 
metalo drožlėmis išilgai lentelių, 
Išplaukite pamuilėmis, paskuišvariu 
vandeniu (dažnai plaunamas 
parketas pajuosta). Saugokite, kad 
vandens nepatektų į plyšius; 
išdžiūvusi parketą nušveiskite 
švitriniu popieriumi, kad blizgėtų.

Vaškuotas parketas. Labai 
nešvarus parketas ištrinamas 
terpentinu arba valančiu skysčiu, 
dėmės išskutamos, nušveičiamos 
švitriniu popieriumi, metalo 
drožlėmis. Išvalytas dulkių siurbliu 
arba iššluotas parketas 
išvaškuojamas ir blizginamas 
šepečiu arba minkštu skuduru.

Plytelės valomos šiltose 
pamuilėse suvilgytu skuduru arba 
kempine. Dėmės valomos kietu 
šepečiu ir specialia pasta. Metlacho 
plytelės gerai nuplaunamos švariu 
vandeniu, kad Išdžiūvusios nebūtų 
balsvos. Grindys visada 
pradedamos valyti nuo tolimiausių 
kampų ir eina durų link. Jeigu tenka 
vaikščioti neišdžiūvusiomis 
grindimis, patiesiamas popierius.

Linoleumas, relinas šluostomas 
šiltose pamuilėse suvilgytu ir 
nugręžtu skuduru, kempine. Tokias 
grindis galima išblizginti specialia 
silikatine pasta. Kasdien jas reikia 
nušluoti minkštu šepečiu.

Ponia JADVYGA

Nuoširdžiai užjaučiame
Nijolę G aškaitę,
mylimam tėveliui mirus.

"Aušros alėjos" redakcija
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GALIŪNAI PAVERGIA ŽIŪROVUS
SPORTAS

Antanas JONAITIS
Dabar Lietuvoje daugiausia žiūrovų 
sutraukia galiūnų konkursai. Taip 
buvo Klaipėdoje per Pasaulio 
galiūnų konkursą, taip yra ir kitose 
vietose. Ne išimtis Ir tradicinis 
atvirasis "Suvalkijos galiūno" 
konkursas, įvykęs Marijampolėje. 
Nors gamta nepašykštėjo lietaus, 
žiūrovų prisirinko gausybė, ir jie 
nebuvo apvilti. Varžybose dalyvavo 
visi geriausieji šalies 
atletai, išskyrus keturis, 
kurie prieš tai varžėsi 
"Pasaulio galiūnas-94 
konkurse. Tarp dalyvių 
daug žinomų įvairių kon
kursų nugalėtojų ir prizi
ninkų: A, Žukauskas 
(Jonava), A, Švėgžda 

(Kuršėnai), K. Rauba 
(Panevėžys), E, Žaldokas 
(Biržai), R. Kunca (Lazdijai)

Ir kt.

juo labiau kad beveik visą laiką 
pliaupė lietus, o bėgti, nešti ar stumti 
reikėjo greitai ir toli.

Dalyviai, o jų buvo 16, traukė net 5 
t sveriantj mersedesą, metė j tolj 25 
kg akmenj, nuo vieno stalo ant kito

maišu, paaskui jj pastatę ant stalo, 
turėjo perversti 150 ir 120 kg 
sveriančius rąstus ir 600 kg karutį 
nustumti 15 metrų (kas greičiau), 

Par paskutinę

io statinę (140 kg), smėlio 
> kg), kelmą (11 u kg),maišą (Ii 

akmenj (100 kg), bėgo 
estafetę su 100 
kg smėlio

u n g t j 
s p o rt in in k a i 

stadiono taku 
nešė du 
svorius po 75 
kg.

J u o  
toliau - 

j u o 
geriau.

Konkurso programa buvo 
labai įvairi, sukėlė daug emocijų,

Antradienis, rugpjūčio 30 d  
---------- g  fyLIETUVOS

7.45 Labas lytas, 8.15:19_50; 2205 
TV anonsas, 17.50 Žinios. 18.00 

"-"Žalgiris". 19.55 
F. "Dovana". 20.20 Kas geresnio, 
iremjere? 21.00 Panorama. 21.35 
3ryde. 22.10 Dainuojąs. Trimakaitė. 

22.25 Magiškasis Rejaus Bred bėrio 
teatras. "Juodasis ratas", "Marsas

Traukiant 
m e r s e d e s ą  

pirmavo lazdijietis R. 
Kunca, Jis dar pirmavo Ir po

akmens metimo (5,50 m), tačiau šią 
rungti laimėjo 22 metų 
marijampolietis Ž. Stagnlūnas 
(5,93). Žydrūnas laimėjo svorių 
pernešimo rungtj ir toliau pirmavo iki 
konkurso pabaigos, surinko 89,5 
taško. Šis 192 cm ūgio ir 115 kg 
svorio atletas šią sporto šaką 
kultivuoja tik antri metai. Antrą vietą 
netikėtai užėmė ta ip  pat 
marijampolietis, ne kartą buvęs 
Lietuvos sunkiosios atletikos 
čempionu, S. Brusokas (82 tšk). Tai 
jo pirmosios tokio rango varžybos. 
Trečias - pernai metų "Suvalkijos 
galiūno”  konkurso nugalėtojas R. 
Kunca (78 tšk.),

Apdovanoti vertingais prizais 
buvo ne tik šie trys vyrai, bet ir 
vyriausias varžybų dalyvis 47 metų 
R. Vaitkus (Gargždai) bei Jau
niausias - septyniolikmetis E, 
Burdulis (Marijampolė).

Programą paįvairino merginų J 
ansambliai “Vilga” ir “O lia Ha", J Š 
Zavaliauskas, varžybas komentavo”  
A. Valinskas.

yra dangus". 23.20 Vakaro žinios. 
TELE-3-
8.45 Meninis filmas "Revanšas.

10.15 Anglų kalbos pamokėlė. 10,20 
Meninis filmas "Paskutinis vilkas" 
vesternas, T). 11.35 Madų žurnalas, 
2.00 Dokumentinis filmas. 13.00

Verslas šiandien, 14.00 Entree - 
pirmasis patiekalas. 14.30 Atostogos 
rojuje. 15.00 Kelionės. 15.30 Sportas 
ooilsiul. 16.30 Muzika. 16.35 Anglų 
raibos pamokėlė. 16.40 Animacinis 

filmas “Lulu - gėlių angelas". 44,45s. 
17.30 Meninis filmas "Revanšas".
19.00 Naujausios žinios. 19.20 Anglų 
kalbos pamokėlė. 19,25 Muzika 19.30 
Kelionių žurnalas, 21.00 Žinios. 21.05 
CNN naujienos. 21.30 Anglų kalbos 
pamokėlė. 21.35 Dokumentinis filmas,
22.00 Meninis filmas (vesternas, T).
23.15 Anglų kalbos pamokėlė. 23.20 
Dokumentinis filmas.

LltPollinter ir Ostankino TV 
7.00 Ryto ratas, 9.00 F. "Laukinė

film as. 
'20.15 Žinios. 

’ 20.20 Meninis filmas 
Šarrta Barbara". 21.10 CNN 

naujienos. 21.30 Anglų kalbos 
pamokėlė. 21.35 Laisvas žodis. 22.00 
Meninis filmas “Vienintelė” . 23.30 
Anglų kalbos pamokėlė. 23.40 
Dokumentinis filmas.

LltPollinter Ir Ostankino TV 
7.00 Ryto ratas. 15.00; 17.00; 20.00; 

23.20 Naujienos. 16.05 Anlmac. f. 
"Skraidanti namas". 16.40 Užkulisiai. 
17.25 Pasaulis šiandien. 18.00 Piko 
valanda. 18.25 F. "Laukinė rožė". 
18.50 Jeigu... 19.40 Labanakt, 
vaikučiai. 20.45 Reportažas apie 
Rusijos kariuomenės išvedimą iš 
Vokietijos. 21.10 F. "Grafienė", 22,40 
Svečiuose pas M. Mahomajevą 23.30 
Džiazo pasaulyje.

Ketvirtadienis, rugsėjo 1 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas lytas. 8.15; 18.20; 22.15 

TV anonsas. 18.00 Žinios. 18.10 
Krikščionio žodis. 18.25 Žinios. 18.35 
Vaikams. 19.40 Vyriausybė nutarė... 
19.55 Katalikų TV studija 20.25 "22” . 
21.00 Panorama. 21.35 Te,

"Milijonas” . 21.30 F. 
prievartą” .

"Agentas per Pasaulio naujienos. 22,00 LKL 
apžvalga. 22.20CNN valanda. 23.00

SAT1
Antradienis, rygpjūčlo 30 d.
16.05 F. “ Bonanza". 17.00 F. 

“ Žvaigždžių kelias” . 18.00 Viktorina 
“ Rizikuoki . 18.30 Regioninė 
progrąma. 19.00 "Lošk va banki".

F. “ Godzilos sūnus” .

srogrąm
20.00 Žinios. 20.19 Sporto naujienos.
20.30 "Laimės ratas". 21.15 F, Kalnų 
gydytojas". 22.15 F. “Sąmokslininkai". 
23,15 U. Mejeris "Nesutinku!".

Trečladiebnls, rugpjūčio 31 d.
. 16.05 F. “Bonanza1'. 17.00 F. 

"Žvaigždžių kelias". 18.00 “Rizikuoki".
18.30 Regioninė programa. 19.00 
"Lošk va banki", 20.00Zinios. 20.19
Sporto naujienos. 20.30 "Laimės 
ratas". 21.15 F. "jniršęsvaikas", 23.05

> Teatras. įvijos 
piojektas. 22.20 F. "Anapus tikrovės". 
'Pavėluoti pietūs", "Demonas 

liepsnose". 23.15 Vakaro žinios.

rožė” , 9.25 Keturi 
ratai. 9.45 Laida 
"Viskas". 15.00; 
17.00; 20.00; 23.15 
Naujienos. 15.25 
Animacinisf. 15.50 
Tarp mūsų kalbant, 
17,25 Lado ritulys.

F. "Hanteris” .
Ketvirtadienis, rugsėjo 1 d.

_ 16.05 F. “Bonanza". 17.00 F. 
“Žvaigždžių kelias". 18.00 “Rizikuok!'’. 
18.30 Regioninė programa. 19,00 
“ Lošk va banki” . 20.00 Žinios. 20.19 
Sporto naujienos. 20.30 "Laimės 
ratas". 21.15 F. "Volfo policijos 
nuovada” .22.15F. "Papilonas” .

BALTIJOS TV
Trečiadienis, rugpjūčio 31 d.
7.30 Rytinis ekspresas, 8.05 F, 

"Nakties riba". 8.35 F. "Taip sukasi 
pasaulis". 9.30 CNN valanda. 10.10 
Prospektas. 18.45 Baltijos naujienos.

ŠIAULIŲ IR BALTUOS TV 
PROGRAMA 

Antradienis, rugpjūčio 30 d.
20.00; 21.35 Pirk, parduok, 

informuok". Žinios. 20.30 Spaudos 
apžvalga. 20.35 Sodžius.20.55Kelių 
policija informuoja. 21.05 Bažnyčios 
pusvalandis. 21.23 Rodo "Filas" 

Trečiadienis, rugpjūčio 31 d. 
7.30 Rytinis ekspresas. 8.05 

"Nakties riba". 8.35 Taip sukasi 
pasaulis". 9.30 CNN valanda. 10 10 
Prospektas. 18.45 Baltijos naujienos 
8.50 'Taip sukasi pasaulis” . 19 45 
Pasaulio naujienos. 20.00 "Pirk, 
parduok, informuok". Žinios. 20.30 
Sporto apžvalga 20.35 Laida "Būkle 
sveiki” . 21.00 "Nakties riba". 21.30 
Baltijos naujienos. 21.45 Pasaulio 
naujienos. 22.00 LKL apžvalga 22.20 
CNN valanda. 23.00 F. "Godzilos 
sūnus".

Ketvirtadienis, rugsėjo 1 d. 
20.00; 22.00 "Pirk, parduok, 

informuok". Žinios. 20.30 Spaudos 
apžvalga. 20.35 "A rgos”  TV 
programa.

TELEVIZIJOS

PROGRAMA
Rusijos žvaigždės - Maskvos 
Spartakas". 20.45 Iš pirmų rankų. 

20.55Tema. 21.45 Jaunųjų estrados 
dainos atlikėjų IX TV konkursas. 23.25 
Programa X. 23.40 Aulošou. 

Trečiadienis, rugpjūčio 31 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas 8.15; 18.50; 21.50 

TV anonsas. 18,00 Žinios. 18.10 Laida 
Aktualijos". 18.40 Žinios. 18.55 

Vaikams. 19.40 Serialas "Japonija: 
dvasia irtorma". 3 d. 20.25 F, “Šuns 
namas". 23 s. 21.00 Panorama. 21.35 
TV žaidimas "Paskutinis šansas". 
22.05 TV spektaklis "Vakaruškos” . 
23.15 Vakaro žinios. 23.30 Muzikinis 
žurnalas "Terra Musica".

TELE-3
8.45 Meninis filmas "Revanšas". 

9.35 Anglų kalbos pamokėlė. 9.40 
Meninis filmas "Santa Barbara”. 11.30 
Meninis filmas (vesternas, T). 12.45 
Muzika 13.0OVerslasšiandien, 14.00 
Entree - pirmasis patiekalas. 14 30 
Atostogos rojuje. 15.00 Kelionės.
15.30 Sportas poilsiui. 16.30 Anglų 
kalbos pamokėle. 16.35 Animacinis 
filmas Lulu - gėlių angelas". 46s. 
17.00 Meninis filmas ''Revanšas".
18.30 Jurbarko TV programa. 19.00 
Naujausios žklios 19.20 Anglų kalbos 
pamokėlė. 19.25 Su visomis 
smulkmenomis. 19.35 Dokumentinis

TELE-3
7.30 NBC naujienos. 8,00 Muzika. 

8,35 Meninis filmas “Santa Barbara". 
9.25 Angių kalbos pamokėlė. 9.30 
Laisvas žodis. 10.00 Meninis filmas 
"Vienintetė". 11.30 Pertrauka 13.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 14.00 
Šiandien. 14.30 FT Business. 15,30 
Sportas poilsiui. 17.00 Kelionių 
žurnalas. 17.30 Geriausi Europoje.
18.00 Atostogos. 18.30 Telšių TV 
programa 19.00 Naujausios žinios. 
19.20 Anglų kalbos pamokėlė, 19.25 
Su visomis smulkmenomis. 19 35 
Filmas."Santa Barbara". 20.25 Muzika
20.30 Žinios, 20.40 Tik vaikams. 21.00 
Muzika 21.25 Anglų kalbos pamokėki!.
21.30 Dokumentinis filmas. 22.00 
Meninis filmas “Barney Barnato". 1s
23.00 Anglų kalbos pamokėlė. 23.05 
Dokurnentinis filmas. 23.35 Muzika
24.00 Žinios.

LitPolilnter Ir Ostankino TV 
7.00 Ryto ratas. 9.00 F. "Laukinė 

rožė”. 15.00; 17.00; 20.00; 23.00 
Naujienos. 15.50 Maskvos vaikai
16.40 Eteiyje"Mir". 1725 Dokumentai 
ir likimai. 17.40 Mįslė. 18.00 Piko 
valanda. 18.25 F. ''Laukinė rožė” .
18.50 L. Fllatovo autorinė programa.
19.40 Labanakt, vaikučiai, 20,40 
Maskva. Kremlius. 21.00 Loto

18.50 F. "Taip sukasi 
pasaulis". 19.45
Pasaulio naujienos. 
20.00 F. “Taip sukasi 
pasaulis” . 20.55
Pasaulio sportas. 21.00 
F .“ Nakties riba",21.30 
Baltijos naujienos. 21.45

KABELINĖS TV PROGRAMA 
Antradienis, rugpjūčio 30 d.
19.00F.''Dingęsbūrys".20.30F. 

“ Pagauti žudiką . 1 d. 22.00 F.
"M ir iic izv e  m o r n a it o e "“ Mirusios mergaitės".

mis, rug;
Samdyto 

20.30F. "Pagauti žudiką” .2d. 22.00

iširusios margai«
Trečiadienis, rugpjūčio 31 d.

... - j  žudiko kulka'.19.00 F. "Sa

F. "Durklas".
Ketvirtadienis, rugsėjo 1 d.
19.00 F ."Drąsuolis K e r. 20.30 F. 

"Vyro tvirtovė". 21.55 F. "Gatvės 
neapykantos".
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