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“KOVOSIME TOL, KOL RUSAI 
IŠEIS IŠ MŪSŲ ŽEMĖS”

Arvydas SAULĖNAS
Neseniai Čečėnijos kalnuose 

pavyko pakalbėti su sužeistu čečėnų 
kariu M. Musiimovu. Jis sutiko duoti 
interviu tik tam laikraščiui, kuris 
vadovaujasi ne Rusijos spec, tarnybų 
paruošta ITAR-TASSO ir  Inter-fakso 
informacija, o skelbia tiesą apie 
Čečėnijos karą

Kokiuose mūšiuose dalyvavote? 
* Grozno mūšyje vadovavau fronto
m linijos ruožui netoli Arguno. Tris 

mėnesius būrelis mano vadovaujamų 
karių atlaikė ištisos divizijos puolimą.

Kas lemia tokią jūsų kovų 
sėkmę?

Mums padeda Alachas, gimtoji 
žemė, kovos dvasia ir vietos sąlygų 
pažinimas. Rusai savo atakas pradeda 

lėktuvų antskrydžiais bei artilerijos 
ugnimi ir galvoja, kad viską išdegino, 
visus iššaudė. Po to prasideda tankų 
ir pėstininkų ataka Tankus stabdome 
granatsvaidžia is, o kareiviai 
porsigandę išsilaksto.

Koks Jūsų laipsnis?
D. Dudajevas sakė, kad mes visi 

- generolai ir didvyriai. Mano vadu 
išrinko todėl, kad draugų nesiunčiu 
mirti, o visur einu pirmas. Aš tikiu 
savo vyrais, ir už tai mano gerbia. 
Toks ir yra mano laipsnis. Rusai turi 
vieną vadą ir su juo viską derina, o aš 
galiu veikti savarankiškai, kaip ir 
daugelis mūsų.

Sako - čečėnai nebijo mirties, o 
kariai m irtin inka i tik  ir lenda po 
tankais.

Kiekvienas čečėnas - mirtininkas. 
Seniau buvo tikslas kariauti iki mirties. 
Pagrindinis uždavinys irgi buvo mirti. 
Po to senoliai nutarė, kad kariauti 
reikia protingai, nukauti kuo daugiau 
priešų. Jei baigiasi šoviniai, mirtininkas 
turi apeiti priešą iš šono, atimti ginklą 
ir tęsti kovą. Taip j mirt j einama po 
keletą kartų.

Kokius m etodus kare naudoja 
Rusijos specialiųjų tarnybų kariai?

Prie Šalio sugavome 52 žmonių 
spec, grupę, tarp jų 9 karininkus. Visi 
jie buvo kilę iš Kazachijos, Dagestano 
ir kitų netolimų kraštų. Taip daroma, 
kad kaimyninės tautos imtų nekęsti 
čečėnų. Mos juos vaišinome, 
kalbėjomės, o rusai iš kailio nėrėsi, 
kad šią grupę sunaikintų ir po to 
paskolbtų, jog visus nužudė čečėnai. 
FSK (federalinė kontržvalgybos 
tarnyba) ne tiek kariauja, kiek 
p lėšikau ja  ir žudo žmones. 
Petropavlovsko miesto (ties Groznu) 
gatvėje išgirdome riksmą, jbėgę į 
namą pamatėme, kad trys FSK kariai 
prievartauja 0 metų mergaitę. Visus

sušaudėme. Pats mačiau, kaip, 
įsiveržę j slėptuvę, FSK vyrai pradėjo 
šaudyti J moteris ir vaikus. Viena senutė 
šaukė, kad ji esanti rusė, tačiau ją 
nušovė. Jie skraido lėktuvais, pamato 
žmonių susitelkimo vietas - turgus, 
va ikų žaid im o aikšteles - ir 
nedvejodami leidžia raketas. Jie visais 
būdais stengiasi suerzinti čečėnus, 
nes piktas čečėnas gali nužudyti daug 
rusų karių.

Nejaugi Rusija nori pražudyti 
savo karius?

Taip ir yra. Rusų belaisvis 
papulkininkis Vasiljevas sakė: "Mes 
turime jūsų kalnuose palikti tris šimtus 
tūkstančių savo karių".

Gyvų?
Žinoma, ne. Lavonų! Rusija juk 

neturi kur kišti technikos irtūkstančių 
kareivių. Iš pradžių manė, kad 
sunaikins čečėnus ir apgyvendins 
savo karius jų namuose, tačiau, 
sugriuvus miostams, badaujant 
ištisiems batalionams, Rusijos 
vadovybė nutarė sukišti juos j 
mėsmalę. Per 6 karo mėnesius jau  
žuvo 37 tūkstančiai rusų karių. Štai 
kur išvesta kariuomenė iš Rytų 
Europos ir Pabaltijo. O FSK sunaikina 
daugiau savo kareivių negu mes. 
Mes rusų klausėme: "Ko jūs čia 
lendate?", o jie sako: "Iš priekio 
šaudote jūs, iš užnugario F°K  - tai ir 
lekiamo, kur akys veda - vis tiek visur 
mirtis". Daugolis rusų belaisvių nenori 
grįžti' Rusiją, o kiti ima ginkląir kovoja 
prieš savuosius. Gindami Čečėniją, 
jie gina ir Rusijos demokratiją.

Ar būna susišaudymų tarp rusų 
kariuomenės grupuočių?

Būna, ir gana dažnai. Kai vyko 
"motinų žygis", kareiviai sužinojo, 
kad FSK nepraleidžia jų mamų j 
susitikimą. Sėdo j tankus ir puolė 
FSK. Sukilėliai buvo naikinami iš 
lėktuvų. Mūšis truko 4 valandas.

Kur Išmokote kariauti?
Nors mus žudė ir trėmė, niekad 

nebuvome vergai. Čečėnai kariauja 
jau 200 motų, tad šis mokėjimas eina 
genetiškai - iš kartos j kartą.

Kaip prognozuojate karą čečėnų 
kario  akimis?

Kovosime tol, kol rusai išeis iš 
mūsų žemės. Jei šis karas truks dar 
metus kitus, Rusijai iš dviejų milijonų 
karių liks trys šimtai tūkstančių. | kalnus 
rusai neįeis dar šimtą metų, o jei ir 
jeis • iš ten niekad negrįš. Mūšiai 
dabar vis labiau smarkėja. Didžiąją 
Grozno dalj kontroliuoja mūsų kariai, 
ypač naktį. Dieną rusai pasivažinėja 
tankais, pašaudo, o naktį pasislepia. 
Tada miestas mūsų. Nematys Rusija

pergalės Čečėnijos žemėje.
Kam naudingas šis karas?
Nepavykus "b llc" karui, Rusija 

jklimpo. Vien gruodžio 31 Grozne 
buvo nukauta 500 rusų karių ir 
sunaikinta 150 vienetų šarvuotos 
technikos. Rusija persigando, nes 
nelaukė tokio pasipriešinimo. Ši 
valstybė - pabaisa su visiškai žlugusia 
ekonomika ir tokia pat karine pramone
- nebegali sėkmingai kariauti. Armijoje 
nėra jokios idėjos. Susitepusi krauju 
Rusijos vadovybė nori, kad ir jos 
kariai būtų jame įmirkę. Dėl to kariniai 
daliniai nuolat keičiami, gabenami iš 
Kaliningrado, Murmansko, net 
Vladivostoko. Tokie naujai iškepti 
žudikai tramdys talkius gyventojus, 
bet jau Rusijos žemėje.

Ką daryti, kad tokia tragedija 
nepasikartotų kitur?

Čečėnija parodė, kad laisvės 
niekas neatneša - ją reikia iškovoti. 
Jei mes, mažosios valstybės, 
nosusivienysime, B. Jelcinas ir B. 
Clintonas greitai pasidalys pasaulį. 
Vieni smaugia čečėnus, kiti - kurdus, 
pardavinėja Iranui branduolinį ginklą. 
Taip ir dalijasi, ir niekam nė motais, 
kad naikinama čečėnų tauta. Lietuva 
gali drąsiai pripažinti Čečėniją. Su 
Rusija reikia būti griežtesniems, kol 
ji silpna.

Jei ji užpuls Lietuvą, čečėnai atvyks 
pas jus, ir kiekvienas sviedinys 
pataikys į priošo tanką. Svarbu, kad 
ginklų netrūktų. Iš Rusijos nioko gero 
nolaukite - jojo demokratijos nebuvo 
ir nebus. Rusija dabar labiausiai nori 
susigrąžinti Pabaltijį. Argi sunku 
papirkti 10 lietuvių, kad šie pasivadintų 
ginkluota opozicija? Tokios gaujos 
turi būti likviduojamos. Rusija negali 
kariauti visomis kryptimis, tačiau 
sėkmės Čečėnijoje atveju jos baudėjų 
būriai atsiras pas jus.

Esa te  Jaunas žm ogus. 
Galėtumėte viską mesti Ir su šeima 
pasitraukti j ramesnę vietą. Kodėl 
elgiatės taip, kaip dabar?

Normalus lietuvis - lietuvio sūnus
- niekada neišduos savo žemės, o 
jei išduos - jis ne lietuvis.

Kaip pripratote prie mirčių, 
kurias matote kare?

Argi įmanoma priprasti, kai žudo 
artimuosius ir mylimuosius žmonos? 
Grozno, susirėmimo su grupe ‘Yrtiaz", 
jie į galvą nušovė mano draugą. Prieš 
mirdamas jis meldėsi Alachui ir prašė 
už jį atkeršyti. Lyg nematoma jėga 
mane sviedė j gatvę, ir aš akimirksniu 
iššaudžiau dvi automato apkabas. 
Tokiais momentais gyvenimas 
praranda savo vertę.

Šeštadienį Vilniuje prasideda 
Lietuvos studentų ateitininkų sąjungos 
trečiasis suvažiavimas. Delegatai 
apsvarstys Sąjungos veiklos progra
mą, statutą, išrinks Centro valdybą.

Pasibaigus 9 valandą prasi
dėsiančioms šv. Mišioms Šventų Jonų 
bažnyčioje, suvažiavimas 10 valandą 
bus atidarytas Vilniaus universiteto 
teatro saloje; vėliau vyks Lietuvių

katalikų mokslo akademijos posėdžių 
salėje (Jakšto 9).

Trečiadienj Vilniuje, "Vilijos" drau
gijos tarybos išplėstiniame posėdyje, 
buvo aptartos aktualiausios Rytų 
Lietuvos švietimo problemos. Dauge
lis pranešėjų apgailestavo, kad lietu
viškoms mokykloms nėra sudaroma 
tinkamų sąlygų dirbti, kai kurie 
kitakalbių mokyklų vadovai tėvus 
atkalbinėja leisti vaikus į lietuviškąsias 
mokyklas. "Vilnijos" draugijos pirm
ininkas Evaldas Gečiauskas sakė, 
kad tautinės mažumos turi gesesnes 
sąlygas mokytis negu lietuviai 
savojoje žemėje.

Vyksta mūšiai... Kiekvienas taikin- 
gesnis momentas išnaudojamas 
kreditams iš Europos ar Amerikos 
išvilioti arba kokiai nors komisijai 
atvykti. Vėliau - miestų ir kaimų bom
bardavimas, nenutylantys samprota
vimai apie "tik politinį sprendimą", ir 
- žudymas, žudymas... Kiekvienas 
naujas melas išstumia senąjį, o mes 
taip susipainiojome ir prie jo  pripra
tome, kad pamiršome B. Jelcino 
pareiškimus: "Rusijos armija nieka
dos nevartos jėgos Čečėnijoje", "Rusų

tikro respublikos gyventojų pragy
venimo lygio pakiimo laikotarpis Kaip 
garvežys, kuris sunkiai stenėdamas 
pradeda judėti, o po to lekia taip, kad 
niekas jo jau nesustabdys... Ir jeigu 
ne pavydas, jeigu ne šis karas... Buvo 
remontuojamos ligoninės, valkų 
namai, įkurtos specialiosios parduo
tuvės pensininkams, įsteigtas nacio
nalinis bankas, iš Vokietijos buvo 
atvežta kelių asfaltavimo technika: 
pagal pasaulinius standartus buvo 
išasfaltuotas Grozno centras, pra-
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Čečėnija
belaisvių Grozne nėra", "Rusų avia
cija daugiau nebombarduos Groz
no". Gal jis serga senatvės skleroze, 
jei nepamena, ką sakė vakar... Ne
pavydžiu jo žmonai, jei ją taip pat 
apgaudinėja, kaip liaudį. "Neapgau
si - negyvensi" - populiariausia patar
lė Rusijoje, - anksčiau apie ją niekas 
nebuvo girdėjęs. Ištisos apgaulės, 
niekšybės ir žiaurumo valstybė, ir dar 
tokia didelei Kaip kenksminga infek
cija, nuolatos leidžianti melo, veidmai
nystės metastazes, kurios nutupia 
kaimyninėse šalyse. "Pastato" j val
džią ir skatina savo tautos išdavikus, 
apie kuriuos greitai susiburia tokių 
pat parsidavėliškų sielų klanas. Kiek 
jau yra tokių nelaimingų tautų ir kur 
jos eina?

Dabar, baigiantis karui, įsižeidęs 
Zavgajevas pareiškia, kad jokiai 
Maskvos išrinktai marionetinei vyriau
sybei čečėnų tauta nepaklus. Paga
liau praregėjo! O gal nelaukė, kad 
nacionalinio atgimimo pirmininku 
Maskva išrinks Salambeką Chadži- 
jevą? Nieko, rusų ir čečėnų partokra- 
tai seniai surado bendrą kalbą, išsiaš- 
kins - juk ir interesai, ir kišenės ben
dros! Per tris pastaruosius metus 
prezidentas D. Dudajevas tris kartus 
keitė ministrų kabinetą: labai jau akty
viai jie plėšė savo tautą. Kiekvienas, 
pašalintas iš posto, tučtuojau perei
davo į "opoziciją". Mūsų "gerbiama" 
milicija buvo tokia pat parsidavėliš- 
ka, kaip ir visoje Rusijoje - mokanti tik 
rinkti duokles ir baudas iš gyventojų. 
Po Čečėnijos prezidento rinkimų laik
raštyje "Kaukazas" pasirodė milžiniš
kas įsakymas apdovanoti premijo
mis ir suteikti neeilinius laipsnius v i
siems, padėjusiems išvengti kraujo 
praliejimo mitingų Grozne metu. Jie 
netgi nosis bijojo iškištiI Tai mūsų 
seniai tris mėnesius sėdėjo po lietu
mi, kad sulaikytų ir paprotintų karš
tas, jaunas galvas. Tačiau Maskva 
gerai žinojo apie jų neveiksmingu
mą, ir milicija buvo toliau papirkinė- 
jama. "Sėdėti namuose ir toliau - taip 
laikytis!*' Rodos, milicija lyg ir yra, 
tačiau kažkodėl įsisiautėjo kriminali
niai elementai - štai ką duoda naujoji 
jūsų valdžia! Pirmieji metai todėl buvo 
sunkiausi, kad milicija nedirbo, kol 
pusės nepakeitė. Ši didžiausią Rusi
jos bado laikmetį Čečėnijos vyriau
sybė išlaikė juokingai mažą duonos 
kepalėlio kainą -1  rublis - kad žmo
nės nebadautų. O tuo metu Rusijoje 
jis kainavo 500 rublių! Tai tęsėsi, kol 
neprasidėjo masiška spekuliacija 
duonos produktais ir jų gabenimu į 
motinėlę Rusiją. Nežiūrint j visas 
Rusijos provokacijas, šie metai buvo

dėti panašūs darbai apvažiuojamuo
siuose keliuose. Statėme parduotu
ves, viešbučius, prieš prezidento 
rūmus Ištryško 999 srovių fontanas. 
Turgaus kainos buvo mažiausios, 
lyginant su visa NVS.

Nors Salambekas Chadžijevas ir 
skelbė per televiziją apie stovinčius 
fabrikus ir gamyklas, . jie nedirbo 
ne daugiau nei Rusijoje. Dabar jie 
tikrai stovi, jei iš viso dar yra kam 
stovėti!

Neveltui generolas Kolesnikovas 
su cerberišku tiesumu taip ir išrėkė į 
eterį: "Surasti ir sunaikinti prezidentą 
Džocharą Dudajevą!" Jis, vargšelis, 
tur būt, nežino ir supratimo neturi, 
kad,be karinių jstatų,dar ir žmogaus 
teisės egzistuoja Netgi nacistų konc- 
lageriuosesunaikinusiesiems milijo
nus žmonių Niurnbergo procese buvo 
suteikta teisė gintis. O čia - pradės 
teisti D. Dudajevą, o nuteisti bus kiti? 
Iš tikrųjų - "o  kas teisėjai?" Užmušti 
kur kas tikriau ir paprasčiau... Išban
dytas metodas. Žmonės priprato prie 
apgaulės, niekšybių, pripras ir prie 
žudynių. Dmitrijaus Cholodovo, Vla
do Listjevo nužudymas - dar ne riba. 
Ką dar? Ar daug atsiras Rusijoje dorų, 
kilnių žmonių, sugebančių aukščiau
siuose valdžios sluoksniuose priešin
tis blogiui ir žiaurumui? Sergejus 
Kovaliovas, Sergejus Nikolajevičius 
Juščenkovas nutilo. Kažkurį "nuė
mė”, kažkas pats atsistatydino, ki
tam prigrasino susidoroti. Prasideda 
niekšų laikmetis... Don-kichotiškumas 
sukelia jiems vien juoką. Kokį mora
lės pavyzdį gali parodyti tautas nai
kinanti vyriausybė. Vyriausybė, vie
na ranka gaudanti nusikaltėlius, o 
kita auginanti naujus. Kareiviai pripra
to prievartauti ir grobti kaip viduram
žiais, kai nugalėtojai turėjo teisę tris 
dienas plėšti užimtą miestą. Užmušti 
sunku tik pirmą kartą. Tačiau, kai 
žmogus pereina mirties ribą, jis po to 
keršija už savo žuvusią sielą, už tai, 
kad prieš paties valią jį padarė žudi
ku - ir žudo visus be atrankos. Kai 
traukiniai su "naujokais" artinasi prie 
Čečėnijos, geležinkelio stotyje prasi
deda vis aršesni siautėjimai: karei
viai lyg laukinė orda bėgioja po pero
ną, daužo kioskus, reikalauja degti
nės, iš žmonių atiminėja viską, kas 
pakliūva po ranka. Karas viską nura
šys... Tačiau kokie jie grįš j namus? 
Kas bus su tais nelaimingaisiais, kurių 
nenušaus ir nesuluošins? Nuo neat
menamų laikų carai samdydavo 
svetimtaučius, kad geriau valdžią 
saugotų ir liaudį tramdytų.

Nukelta | 2 p.
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Atkelta Iš 1 p.
Kareiviai nenorėdavo šaudyti j savo 

tautą. Dabar tokios būtinybės nebė
ra Išaugo "Ivanas, nežinąs, kur gimė". 
Vaikai mankurtai, nekenčiantys tėvų 
už tokį jų padovanotą gyvenimą, 
nebetiki jokiais idealais, jokia "švie
sia" ateitimi. Jie tiki tik savo automa
tą laikančių rankų jėga. Tu pagimdei 
juose žvėris, dabar laikykis, Rusija! 
Šioje dirvoje purpurine šviesa pra
žys "nevzorovščinos" sėklų nuodin
gi daigai. Kiek dar atsiras "valsty
bės" ponų už "vieningą ir nedalo
mą"? Savo žemių Rusija nespėja 
apdirbti, vis vien į svetimas spokso - 
vis jai maža. Kai Viktoro Černpmyr- 
dino prašė išvesti rusų karius iš 
Čečėnijos, jis visai nedviprasmiškai 
atsakė: "O  kur aš juos dėsiu?" Iš 
tikrųjų, kur dėti paskubomis iš Euro
pos ir Pabaltijo išvestuosius karius. 
Karininkų Šeimoms teko glaustis 
palapinėse, barakuose, rūsiuose... Ir 
tai po vakarietiško komfortoI Rusų 
generolai galvojo apie čečėnų na
mus: lengviau išvyti arba užmušti 
šeimininkus nei statyti naujus kvarta
lus alkanoje, elgetaujančioje Rusijo

je. Tačiau kas galės gyventi miru
siame mieste, kiekvieną akimirką 
bijodamas gauti kulką j kaktą. Su 
kraujo priešais atsiskaitoma būtent 
taip. Sausj Borisą Jelciną maldavo 
sustabdyti karą, tačiau Rusijos pre
zidentas atsakė: "Aukų skaičius dar 
nepasiekė normos, dar anksti". Kas 
nustatė tą žmogiškų mirčių normą? 
Dabar Mozdoke, Piatigorske, Stavro
polyje veikia filtracijos stovyklos - 
jose "filtruoja" žmones: žudo tūks
tančius, paleidžia vienetus. Žūsta 
jvairių tautybių žmonės; čečėnai, 
kistinai, rusai, dagestaniečiai, ingu- 
šai; žudymų normą Čečėnijoje mes 
jau žinome - jai nėra galo... Tačiau 
FSK (Federalinės kontržvalgybos 
tarnybos) provokatoriai jau ruošia 
kitas kruvinąsias aukas kituose 
"karštuose taškuose", reiškia, ir 
naujus Rusijos konclagerius. Kokią 
žmogiškumo normą nustatysite, 
Borisai Nikolajevičiau?

Vis arčiau sviedinių sprogimas, 
sunkių aviacinių bombų griausmas...

"Eina avinai, muša būgnus, o oda 
ant būgnų - tų pačių avinų".

Radioaktyvusis 
konteineris
Voveriškėse

Valstybės saugumo departamento 
Šiaulių apygardos skyriaus pareigūnai 
rado  rad ioaktyvų  konteinerj 
Voveriškėse. Švininis konteineris šiuo 
metu saugomas Šiaulių rajono 
policijos komisariato rūsyje buvusioje 
civilinės apsaugos slėptuvėje. Visi 
dokumentai dėl šio jvykio buvo 
perduoti j Šiaulių rajono apylinkės 
prokuratūrą. Saugumo darbuotojai 

sakė, jo g  apie 20000 dolerių 
kainuojantį konteinerj jie žinojo prieš 
kelis mėnesius, o  kai kurių pareigūnų 
teigimu, mieste arba jo apylinkėse 
konteineris buvo gana ilgai. Ekspertai 
nustatys, koks elementas yra 
konteineryje. Gegužės 8 dieną Šiaulių 
rajono apylinkės prokuratūroje iškelta

BITELE
BAUBLYJE

D. Poškos mirties 
165-osioms metinėms

Pašytojo D, Poškos (1757-1830) 
nejsivaizduojame be Baublio. Tai 
buvo savotiškas jo darbo kabinetas.
D. Poška Baublyje laikė savo 
bibliotekėlę, o šiltuoju metų laiku, 
matyt, daugiausia čia sėdėdavo prie 
rankrašč ių  ir  knygų. Šiame 
"kabinete" tikriausiai jam kilo ne 
viena idėja, atsirado ne vienas jo eilių 
posmas, žodyno puslapis. Savo 
kū rin ių  rankraštinę knygą jis  
pavadino "Bite Baublyje". Bet, 
žinoma, pirmiausia Baublys buvo 
muziejus, nors pats D. Poška jo taip 
nevadino (šis žodis tada girdėjosi 
retai). Muziejų Baublys reiškė kaip 
retas, įdomus gamtos kūrinys ir kaip 
vieta, kurioje D. Poška saugojo ir 
rodė j Bardžius atsilankantiems 
žmonėms savo senienų ir kultūrinių 
vertybių kolekciją.

Parengė  
Vilija DAUNYTĖ

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) Šiaulių raj. Kairių 
grupės naria i nuoširdž ia i 
užjaučia seniūnę BIRUTĘ 
JO KUBAUSKIENĘ m irus 
mylimam broliui.

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
konservatorų) Šiaulių rajono 
skyriaus taryba reiškia užuojautą 
BIRUTEI JO KUBAUSKIENEI 
mirus broliui.

baudžiamoji byla pagal LR BK231 (2) 
straipsnj (neteisėtas radioaktyviųjų 
m edžiagų jg ijim as, la ikym as, 
panaudojimas, perdavimas arba 
suardymas). Dviejų šiauliečių (jie 
nustatyti), kurie bandė realizuoti 
radioaktyvų konteinerj, likimo rajono 
prokuratūra kol kas nekomentuoja. 
Voveriškėse iškastas konteineris - 
tip in is , dažn iausia i tokiuose 
įp akavim uose la ikom i v isi 
radioaktyvūs izotopai, kurie naudojami 
pramonėje. Ant konteinerio yra keletas 
skaičių. Pagal juos buvo patikrintos 
visos Šiaulių regiono jmonės, kuriose 
gali būti saugomi ir naudojami 
radioaktyvūs izotopai. Nenustatyta, 
kad kas nors būtų dingę. Išlieka versiją 
kad toks konteineris kontrabandos 
keliu j Lietuvą pateko iš NVS šalių. 
Radioaktyvųjj konteinerj buvo žadama 
išvežti j Visaginą. Dabar jj tirs Vilniaus 
fizikos institute.

“Licmanas”
sulaikytas

Praėjusią savaitę Šiaulių rajono 
policija sulaikė pagal Prevencijos 
įstatymą Vidmantą Ribinską, gimusj 
1968 metais. Prieš kelis mėnesius 
Vokietijoje buvo nužudytas versli
ninkas G. Plusčiauskas. Spaudoje 
buvo minimas ir vienas iš įtariamųjų 
šiaulietis Rijadas Mickūnas. Neatme
tama versija, kad jis galėjo turėti ryšių 
su V. Ribinsku. V. Ribinskas policijai 
žinomas keliomis pravardėmis: "Lic
manas", "Karlsonas". 1993 metų rude
nį V. Ribinsko brolis Virginijus žuvo 
netoli Donelaičio kapinių, kur įvyko 
galingas sprogimas.

V isuotinės žm ogaus teisių 
deklaracijos 17 straipsnyje perrašyta: 
iš nieko negali būti savavalSkai atimta 
jo  nuosavybė. Tačiau daugelis 
prieškario žemės savininkų ar jų teisėtų 
jpėdinių iš valdžios institucijų gauna 
tokio turinio raštelius: sugrąžinti 
paveldimos žemės natūra negalime, 
nes Jūsų žemė pateko j žaliąją zoną

Konstitucinis Teismas 199503 08 
dienos nutarime konstatavo, kad 
asmeninio ūkio žemės sklypus "išpirkti 
iš buvusiųjų savininkų galima tik tadą 
jeigu yra teisėti šių dabartinių sklypų 
naudotojai. Nuostata "išperkama 
žemė numatyta gyventojų asmeninio 
ūkio poreikiams" negali būti aiškinama 
kaip išankstinis nesuteiktos pagal

sprendimais dėl šios dalies žemės 
grąžinimo, dar nėra, taip pat dar nėra 
šios įsigytos nuosavybėn žemės 
jregistravimo valstybinio žemės 
kadastro duomenų registre".

L ie tuvos žem ės savin inkų 
są jungos V iln iaus  skyrius, 
remdamasis minėtąja pažyma, dėkoja 
buvusioms rajonų tarnyboms ir

AR ILGAI LEISIME VALDŽIOMS
SAVIVALIAUTI? A

ir bus išperkama Tokia padėtis tęsiasi 
jau keleri metai.'Nei žemės, nei pinigų. 
Žeme naudojasi kiti, valdžia už žemę 
ima nuomos mokestj, o tikrajam 
žemės savininkui parodoma trijų pirštų 
kombinacija. Tegul kas dorai 
paaiškina, kaip prieškario ūkininko 
žemė, papuolusi į žaliąją zoną, vėl 
tapo valstybės nuosavybė? Juk 
nepriklausomos Lietuvos valdžia nėra 
priėmusi jokių savininkų žemės 
nusavin im o, rekvizavim o ar 
nacionalizavimo aktų.

Dabartinė valdžia teigia, kad ši 
žemė savininkams negrąžinama dėl 
to, kad Aukščiausioji Taryba ją suteikė 
kitiems asmenims neterminuotam 
laikotarpiui pagal 1990 m. liepos 26 
d. nutarimą "Dėl kaimo gyventojų 
sodybinių sklypų išplėtimo" ir net 
numatė ją ateityje jiems parduoti. 
Seimas tik jgyvendina, kas buvo 
anksčiau priimta. Tačiau tai netiesa, 
nes Lietuvos R espublikos 
Vyriausybės 1990 m. spalio 11 d. 
nutarime rašoma, kad ši asmeninio 
ūkio "žemės naudojimo teisė iš dalies 
arba visiškai nutraukiama žemės 
jstatymų nustatyta tvarka".

Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. 
liepos 26 d. nutarimą žemės išpirki
mas. Priešingu atveju būtų pažeisti 
Konstitucijos 23 straipsnyje jtvirtinti 
nuosavybės teisių gynimo principai".

Natūralu, kad po tokio nutarimo 
dabar iškyla sveikai logikai 
nesuprantamas klausimas: ar yra šiuo 
metu nauji teisėti tikrųjų prieškario 
savininkų žemių savininkai? Mūsų 
nuomone, jų nėra todėl, kad asmeninio 
ūkio žemių suteikimo ir įforminimo 
vajus po žemės jstatymo jsigaliojimo 
1994 m. liepos 1 d. prarado savo 
teisėtumą, nes žemės naudojimo 
teisės jforminimo neterminuotam 
laikotarpiui šis įstatymas nenumato. 
Nenumatytas žemės įstatyme ir 
valstybei nuosavybės teise nepriklau
sančios žemės pardavinėjimas 
privačion nuosavybėn.

Iš Valstybinės žemėtvarkos ir 
geodezijos tarnybos prie žemės ūkio 
ministerijos 1995 04 10 d. pažymos 
Nr. 1610-133 apie žemės reformos 
darbų būklės 1995 metais matyti, 
kad "asmeninio ūkio žemės sklypų, 
kurių privatizavimas įformintas 
pirkimo-pardavimo sutartimis arba

vaidybų vadovams bei žemėtvarkos 
skyrių darbuotojams, kad jsiklausė j 
mūsų prašymus ir per savo valdymo 
kadenciją nepardavė nė vienos 
prieškario ūkininko žemės valdos 
asmeninio ūkio sklypų naudotojams, 
nors buvo Vyriausybės, Žemės ūkio 
m inisterijos ir Se im o agrarinio 
kom iteto, vado vau jam o M. 
Pronckaus, be perstojo raginami 
nusižengti.

Dabar bus bandoma neteisėtai 
parduoti svetimą žemę pasitelkiant 
apskričių valdytojus. Tačiau jau per 
vėlu. įsigaliojus Žemės įstatymui, 
nesugrąžintos žemės pardavinėjimas 
arba jos jform inim as amžinam 
naudojimui yra neteisėtas.

Tačiau, kaip sakė vienas sovietinis 
valdovas, nėra tokios tvirtovės, kurios 
negalėtų jveikti daugumiečiai. Būkime 
budrūs. Ginkime savo teises, nes 
mūsų valdžios, okupantų išmokytos, 
yra įpratusios savivaliauti.

R im antas LIAKAS  
Lietuvos žem ės  savininkų  

sąjungos pirm ininkei 
pavaduotojas

'ПЯОЕЖЩА
Žudėsi, 

susipykęs su 
viršininku

Gegužės 6 dieną po  konflikto su 
viršininkubandė nusižudyti 46 metų - 
J. M. iš Gegužių g. Vyriškis vakare 
išgėrė tablečių, o rytą išėjus., 
namiškiams, persikirto kairės alkūnės 
ir blauzdos venas. Labai nukraujavęs,
be sąmonės, vyriškis nuvežtas 

 i  Š i a .....................Respublikinės Šiaulių ligoninės 
reanimacijos skyrių. Gegužės 7 dieną 
žudytis bandė 25-erių metų Ž. S., 
gyvenanti Aukštabalio g. Moteris 
išgėrė daug migdomųjų. Jos būklė 
taip pat sunki: be sąmonės buvo 
nuvežta j ligoninę.

Ties Aleksandrijos gyvenviete 
autoįvykio me*u sužalota 56-erių metų 
TELE-3 anglų kalbos pamokėlių 
vedėja Barbora Valuckaitė. Suteikus 
pirm ąją pagalbą, artimieji ją išsivežė 
j Vilnių.

Rasti 4 šoviniai
Gegužės 10 dieną, apie 12.30 val., 

"Š iaulių  aerouosto" teritorijoje 
esančiame miškelyje rasti keturi 32- 
30 kalibro 25 cm ilgio šoviniai. Šovinių 
tūtelės markiruotos. Ekspertai
nustatys, kur šoviniai pagaminti, kokiu 
būdu čia atsidūrė, kam jie priklauso, 
jvykis tiriamas.

Pradėta 
nagrinėti V. 
Kazlausko

lavonas su šautinėmis žaizdomis 
galvoje. Kitą dieną policijai davė 
parodym us Šiaulių vyriausiojo 
policijos komisariato kelių policijos 
pareigūnas Genadijus Giržadas. Jis 
pasakė, kad nužudytajam  V. 
Kazlauskui buvo skolingas didelę 
.sumą pinigų. Jvykio vietoje buvo rastos 
pistoleto gilzės, viena kulka iškrito iš 
.lavono galvos. Ekspertizės metu buvo 
nustatyta, jog V. Kazlauskas buvo 
nužudytas iš G. Giržado tarnybinio 
pistoleto. G. Giržadas prisipažino 
davęs savo tarnybinj ginklą 1965 m. 
gimusiam S. Tamučiui, kad šis 
nušautų V. Kazlauską. Už tai G. 
Giržadas S. Tamučiui pažadėjo 
sum okė ti 2500 dolerių. Šios 
žm ogžudystės aplinkyb ių
nagrinėjimas užtruko daugiau kaip 
metus. Galutinėje kaltinamojoje 
išvadoje sakoma, kad V. Kazlauskas 
buvo apgautas sudarius jspūdj, jog 
norimajam grąžinti skolą. Verslininkas 
buvo nuviliotas j Sutkūnų kaimą ir 
ten nušautas. Pateikus kaltinimą, S. 
Tamutis prisipažino, jog balandžio 
18 dieną jis buvo atvykęs j postą pas 
tądieną budėjusjG. Giržadą. Šis jam 
perdavė savo tarnybinj pistoletą ir 4 
šovinius. Užtaisė ginklą ir paprašė 
nuvykti kartu su V. Kazlausku j 
Sutkūnus bei ten jj nušauti G. Giržadas 
organizavo šj nusikaltimą, nurodė 
jam, kur reikia paslėpti lavoną. S. 
Tamutis sakė, kad V. Kazlausko lavoną 
paslėpė Sutkūnų tvenkinyje. Pagrobęs 
nukentėjusiojo automobilj, grjžo į 
Šiaulius. S. Tamutis kaltinamas pagal 
LR B K 105 (8) str. (tyčinis nužudymas 
sunkinančiomis aplinkybėmis dėl 
savanaudiškų tikslų). Penktadienj byla 
bus nagrinėjama toliau.

mama kreipėsi j policiją, pranešdama, 
kad jau nuo gegužės 5-osios berniukai 
nepareina j namus. Vienam iš jų - 
Mindaugui - vienuolika, o kitam - 
Robertui - aštuoneri. Motina netiukus 
sutiko savo kaimynę, kuri jai pranešė 
nemalonią žinią, kad jos vaikai kartu 
su dar vienu mažamečiu berniuku 
apvogė jos butą. Pavogti aukso 
dirbiniai, papuošalai, patalynė. Beje, 
prieš kurj laiką berniukai buvo apvogę 
ir savo močiutę. Iš karto po pareiškimo 
buvo imtasi priemonių. Vaikus pavyko 
surasti ne iš karto. Vienas pilietis 
Mindaugą ir Robertą sulaikė netoli 
"Bitutės". Berniukai netrukus papa
sakojo apie savo nuotykius. Jie, sakė, 
kelias dienas buvo apsistoję miesto 
centriniame Kultūros ir poilsio parke. 
Ten yra dėžė, kurioje ir miegodavo. 
Trečiojo berniuko - aštuonmečio 
Deivido - policija dar nerado. Jis 
vaikšto po namus, prašo išmaldos. 
Draugams sakęs, kad j namus neina, 
nes bijo mamos. Vaikas nedidelio 
ūgio, smulkaus kūno sudėjimo, 
šviesių, trumpai kirptų plaukų.

Spruko, nespėję 
apvogti

nužudymo byla
Ketvirtadienį Šiaulių apygardos 

teism e pradėta nagrinėti 
žmogžudystės byla. Balandžio 19 
dieną Šiaulių rajono Sutkūnų kaimo 
tvenkinyje buvo rastas V. Kazlausko

Ieškomi mažieji 
“nuotykių 
ieškotojai”

Gegužės 8 dieną dviejų berniukų

Trečiadienj j miesto policiją kreipėsi
E., pranešdamas kad gegužės 9 dieną 
apvogtas Žemaitės g. esantis jos 
butas, kuriame buvo jrengta kirpykla 
Kaip teigia nukentėjusioji, iš kirpyklos 
pavogta elektrinė plaukų kirpimo 
mašinėlė, lakas, plaukų dažai, kitos 
priemonės, chemikalai, j patalpas 
buvo patekta atrakinus duris. Vagystė 
pastebėta 21 valandą. Vagys čiupo 
tik kirpyklose naudojamus daiktus. 
Nuostoliai - apie 2000 litų. jvykis 
tiriamas. S. K., gyvenantis Draugystės 
prospekte, j savo namus sugrįžo pačiu 
laiku. Apie 12.30 val. jis pastebėjo 
išlaužtas buto duris. Nespėjo jkeiti j 
savo butą ir kojos, kai iš jo  spruko du 
jaunuoliai, nespėję nieko pavogti. , 

P aru ošė V ida M IS II " —

Srlnagaras, Indija. Ketvirtadieni 
Indijos kariams su mūšiais jžengus j 
šventąjj miestą, kilo gaisras vienoje 
iŠ labiausiai garbinamų šventovių.

Indijos saugumo pajėgos po 
Įn irtingų  m ūšių su Kašm yro 
separatistais musulmonais užėmė 
Čarar-e-Šaryfo miestą, šią savaitę 
jau nuniokotą gaisrų. Anksčiau buvo 
pranešta, kad ugnis sunaikino 800 
namų ir 200 parduotuvių.

Ketvirtadienio rytą prasidėjusio 
mūšio motu užsidegė XIV a. šeicho

Nurudino Valio mauzoliojus bei 
grotima Chankaho močotė, toigia 
policijos pareigūnai. Abu pastatai 
por susišaudymą buvo visiškai 
sugriauti. Šoichą Nurudiną Valj - 
Kašmyro švontąjj globėją - garbina 
musulmonai, induistai ir sikai.

Pareigūnai iš Kašmyro vasaros 
sostinės Srinagaro, esančio už 30 
km j šiaurės rytus nuo Čara-e- 
Šaryfo, pasakojo, kad sukilėliai 
pirmieji pradėjo šaudyti j armijos 
dalinius, o po to padogė mečotę ir

mauzoliejų. Tai įvyko apie pusę 
trečios kotvirtadieno rytą. Tuo tarpu 
sukilėliai teigia, kad armijos kariai 
atakavo šventovę, šaudė iš mortyrų 
bei kulkosvaidžių ir padogė abu

pastatus. Gaisrininkai dėl mūšio 
negalėjo atvykti prie degančių 
šventovių. Anot policijos, nukauta 
apie 30 partizanų ir nenustatytas 
skaičius armijos karių.

AUŠROS ALĖJA
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GERAI ŽEMĘ ĮDIRBSI - GAUSŲ DERLIŲ SURINKSI
Nuo pavasarinio priešsėjinio žemės 

Įdirbimo labai priklauso sėklų jterpimo 
gylis, jų dygimo bei augalų augimo 
sąlygos. Kaip paruošti žemę, kad būtų 
galim a tinkam ai pasėti? 
Nepamirškime, jog sėkla turi gulėti 
ant tankaus drėgno dirvos sluoksnio, 
o viršuje esanti puri žemė saugo sėklą 
ir dirvą nuo perdžiūvimo.

Kokiu intensyvumu ir kokiu gyliu 
bebūtų purenama dirva prieš sėją, šj 
pavasarį visais atvejais turime galvoti 
apie sėklos įterpimo gylį. Taigi, ruošiant 
dirvą normaliomis sąlygomis, būtina 
neužmiršti sėklos stambumo. Kuo 
smulkesnė sėkla, tuo dirva turi būti 
atidžiau, vienodžiau ir sekliau 
purenama bei labiau susmulkinama, 
ypač kai sėjame rapsus ir cukrinius 
runkelius bei kmynus. Tai geriausiai 
galim a pasiekti naudojant 
kom binuotus žemės d irb im o 
agregatus (RVK ar iš Vakarų šalių 
gautus ir jau pas mus gaminamus 
germinatorius). Neturint jų, teks atidžiai 
negiliai kultivuoti, o geresnėse dirvose 
pakaks vien sunkiomis virbalinėmis 
akėčiomis įdirbti. Kaip mus mokė 
danai, sėjos darbus reikia atlikti sroviniu 
būdu: įkandin žemės ruošimoturi eiti 
sėjos darbai. Jei atsitinka, kad dieną 
pradėtą lauką ruošti sėjai nespėjama 
apsėti, naktį jj reikia užbaigti ruošti, o
J U U U

ryte būtina pasėti. Tačiau skubėdami 
nepridarykime laukams žalos. 
Ruošiant dirvas labai svarbus 
važiavimo greitis. Per lėtai važiuojant, 
t. y. 6-7 km/val., tiek virbaliniai, tiek 
spyruokliniai noragėliai dirvą mažai 
sutrupina ir nepakankamai supurena 
O sunkiose dirvose grumstai būna 
nesubyrėję ir vėliau sudžiūsta. Paskui 
juos sunku sutrupinti. Geriausiai 
grumstai mūsų sąlygomis subyra 
važiuojant 8-12 km/h greičiu. Dar 
padidinus greitį iki 13-15 km/val., dirva 
subyra į labai smulkias daleles, 
dažniausiai - dulkes. Taip įdirbtoje 
dirvoje po lietaus labai greit susidaro 
pluta, o vanduo ir vėjas smulkiausias 
daleles išneša - vyksta dirvos erozija 
Tai ypač aktualu d ideliuose 
masyvuose.

Volavimas - taip pat svarbi 
agrotechnikos priemonė. Tačiau 
venkime voluoti lygiais volais, nes, 
trindami sausus grumstus, jie primala 
dulkių, kurias vėjas ir vanduo nuneša, 
o po lietaus susidaro pluta Geriausia 
voluoti rumbuotais volais.

Tad įdirbkime žemę apgalvotai ir 
kokybiškai.

Alfonsas M ALINA USKAS  
biuro vedėjas, 

agrarinių mokslų daktaras

JAUNŲJŲ KŪRYBA
Nuo va i-Į 

kystės norėjau > 
piešti arba kurti. * 
Piešimas liko S 
ne įgyvendintu 
troškimu, o kūry
boje bandau J 
rasti save. M a-į 
nau, kad kiek
vieną jauną žmo- > 
gų jaudina savęs > 
ir pasaulio pa-J 
žinimas. Sunku" 
nusakyti žod
žiais, ką jaučiu \ 
žiūrėdam a j )  
žvaigždėtą dan-
§ų. Kartais atro- 

o, kad žmo
gaus širdis ir jo i 
dvasia yra nejs-* 
pėjama didybė, > 
kaip ir tai, ką* 
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Aš - abitu- Į 
rientė. Manau, * 
visiems aišku, 
kokiais rūpės-!

o r - n n x i  ’

nu. O vaiz< 
kurie tarsi 
savaime išsilieją t 
- tai dalis mano > 
nerimo ir vilčių.

Jurgita G IRŽADAITĖ t 
Lleporlų vld. m-la, X lla  klasė Į

MUZIKA IR NAKTIS
Muzika ir naktis. Pasiklausyk 

ENIGMOS" naktį - ir tu tapsi kitu 
žmogumi, širdyje tau bus gera, 
pamirši visas kančias, prisiminus 
geras ir gražias gyvenimo akimirkas. 
Tik nepamiršk įsitaisyti patogiai: gali 
gulėti lovoje, ant grindų ar net šokti 

— 1 muziką. O aš atsisėsiu prie
lango ir žiūrėsiu j dangų.

Girdi, kaip iš lėto ir tyliai ateina 
muzika... Kasetė baigėsi, o tų  nieko 
nepajutai. Ir gyvenimas tau vis tiek 
atrodo šlamštas, ir tau iki šiol nesinori 
gyventi? Tada aš tau padėsiu 
įsiklausyti ir suprasti muziką. 
Pradėkime viską iš pradžių.

Užsimerkim... Girdime, kaiplėtai 
ateina muzika ir dar kažkas 
paslaptingo. Jie skverbiasi j mūsų 
kūną, sąmonę, širdj. Mes tarsi mirę, 
bet viską jaučiame. Mums gera, 
taip gera, kad pradedame skristi; 
skrisdami pamatome save mažus 
ir pajuntame, kaip malonu mums 
buvo šalia tėvų. Nusišypsome.

Staiga trenkia būgnai, krentama į 
į žemę, pajuntame skausmą ir | 
negalime pakilti, stengiamės skristi, i 
bet nepavyksta. Turime suprasti, * 
kad gyvenime pridarėme daug J 
klaidų. Girdi, kaip kažkas alsuoja, [ 
ir turbūt pagalvoji, kad tai kvepia ! 
ištvirkimu. Smarkiai klysti. Geriau 
jsiklausyk ir suprasi, kad dejuoja } 
tavo siela. Ji prašo tavęs, kad jai ) 
padėtum, ir tada pradėsi naują » 
gyvenimą, - švaresnį, gražesnį. * 

Išg irs ti upe lio  čiurlenim ą, * 
:iu!b ---- -------paukščių čiulIbėjimą. Visai kita Į 

muzika...' Nebejauti skausmo. ! 
Vadinasi, daryravilties padėti sau, { 
savo sielai. Melodija nutyla... į  

Lėtai grįžti iš kito pasaulio į realųjį, į 
pramerki akis, pasižiūri pro langą ir ) 
tolumoje pamatai žiburėlį. Dabar ši > 
maža švieselė tau pasirodo ne tokia J 
paprasta kaip vakar ar užvakar, - J 
šiąnakt joje atsispindi kažkas j 
nepaprasto, stebuklingo. Tu išgirdai J 
muziką. j

SIAURĖS LIETUVOJE
PRAMONE

Pernelyg
džiaugsmingos

žinios
TELŠIAI. Masinės informacijos 

priemonėse paskelbiamos žinios 
apie "Mastj" dažnai pernelyg 
džiaugsmingos. Jokios Vyriausybes 
paskolos negauta, prašyta atidėti 
tik skolų mokėjimą, o mezgimo 
ceche numatoma pradėti dirbti tik 
keliomis metmeninėmis mašinomis.

Nelengva išjudinti apmirusią 
gamybą. Dabar intensyviai ieškoma 
užsakovų ne tik Lietuvoje, bet Ir 
užsienyje.

Gamina
plyteles

Bendroji Lietuvos-Lenkijos įmonė 
Kamalas", įsikūrusi akcinėje 

bendrovėje “Telšių gelžbetonis", 
pradėjo vokiška technika gaminti 
natūralios, bordo ir juodos spalvų 
šaligatvių, aikščių plyteles. Joms 
gaminti naudojami vokiški pigmentai 
ir plastifikatoriai bei Lietuvos 
cementas, skalda ir smėlis.

80 procentų lėšų į gamybą 
investavo lenkai, sukurta 10 naujų 
darbo vietų. Užsienyje tokiomis 
plytelėmis jau klojamos ir gatvės, 
nes apsaugo nuo kenksmingų 
asfalto garų.

Akcijos kaina - 
120 litų

PAKRUOJIS. Neseniai rajono 
privatizavimo tarnyba iš Ekonomikos 
m in is te rijos Privatizavimo 
departamento gavo nurodymą, ką 
toliau daryti su dviem vis dar 
valstybinėmis mūsų gamyklomis: 
pirkėjus itin masinančia Petrašiūnų 
"Dolom ito" jmone (per patį pirmąjį 
etapą išpirkus kur kas didesnį viešam 
pasirašymui skirtų akcijų kiekj negu 
jų buvo iš viso išleista, privatizavimą 
teko du kartus sustabdyti) ir 
absoliučiai susidomėjimo niekam 
nekeliančia Gelžbetonio konstrukcijų 
gamykla (tenupirkta tik menka dalis 
jos akcijų).

"Dolomito” akcijų kaina kartą jau 
pašoko nuo 20 iki 80 litų. Dabar, 
nustačius 120 litų pradinę vienos 
akcijos pardavimo kainą, įmonės 
privatizavimas bus dar kartą 
paskelbtas ir prasidės gegužės 25 
dieną. Greičiausiai tarp busimųjų 
priva tizuo to  tu rto  valdyto jų 
sumenkės smulkesniųjų akcininkų 
dalis: jei jie negalės primokėti už 
jau įsigytas akcijas, tai jiems teks 
sumažinti jų skaičių.

Bus leista dar sykį "pabandyti 
laimę" ir Valstybinei gelžbetonio 
konstrukcijų gamyklai. Šios įmonės 
privatizavimas prasidės irgi gegužės 
25-ąją.

NUSIKALTIMAI

Prekyba

ginklus ir šaudmenis kitiems. Iš 
prekeivių atimti du TT markės 
pistoletai ir karo laikų kovinis 
karabinas bei šovinių.

T. ir R. Norgailos, R. Mačiulskis, 
A. Visockas ir A. Liekis sulaikyti, 
jiems iškelta baudžiamoji byla pagal 
BK 234 str. 3 dalį (neteisėtas 
šaudmenų įsigijimas, laikymas ir 
realizavimas).

Apiplėšta 
miesto seniūnija

Bene daugiausia žalos - už 2896 
Lt vagišiai padare įsilaužę į Tytuvėnų 
miesto seniūniją: iš jos patalpų 
pagrobtas faksas "Panasonik" ir 96 
Lt. Paramočio kaime "nurėdytas" 
E. J. traktorius T-150 K  iš jo pavogtas 
kuro siurblys, generatorius, tepalo 
spaudimo manometras, du dirželiai 
(žala - 1150 Lt). Laugalio kaime, 
išplėšus UAB "Virtukai" sandėlio 
duris, dingo benzino kolonėlė. O j 
vienos kelmiškės butą, esant 
namuose dukrai, įėjo trys pažįstami 
ir reikalavo pinigų, iškraustė knygų 
lentyną, pasiėmė 200 Lt.

ŽEMES ŪKIS

KULTURA

ginklais miške
KELMĖ. Praėjusį antradienį 

rajono policijos komisariato, "Aro", 
V idaus reikalų m in isterijos 
organ izuoto  nusika lstam um o 
tarnybos vyrai išsirengė į Kuprės 
mišką, kuriame "nujautė" vykstant 
prekybą ginklais. Jtariama, kad iš 
Tauragės kilęs kaunietis Ramūnas 
Mačiulskis tiekė ginklus broliams 
Tadui ir Redui Norgailoms, o jie 
savo ruožtu perpardavinėdavo

Žemaitės
teatras

Klaipėdoje
TELŚ1AI. Gegužės 1-5 dienomis 

Klaipėdoje jvyko tarptautinis vaikų 
ir jaunimo teatrų festivalis "Vėjo 
malūnėlis-95". Vienas iš festivalio 
svečių buvo Žemaitės teatras. 
Režisierė Laima Adomaitienė pristatė 
spektaklį pagal T. Viljamos pjesę 
"Pasmerkti namai". Ji apdovanota 
specialiu Klaipėdos kultūros ir poilsio 
parko prizu. Iš keturiolikos festivalyje 
dalyvavusių kolektyvų "Aušros" ir 
Žemaitės teatrų aktorius meno 
menedžeris J. Nazaruk pakvietė 
dalyvauti kitame festivalio etape, kuris 
įvyks birželio mėnesį Lenkijoje, Seinų 
mieste. Kelionė priklausys nuo to, 
ar režisierė ras rėmėjų , ar ne.

KITI ĮVYKIAI

Vėl “Metų 
ūkininkas”

AKMENĖ. Rajono ūkininkų 
sąjunga iki metų pabaigos lauks 
pareiškimų iš norinčių dalyvauti "Metų 
ūkininko" konkurse. Varžysis turintys 
ne mažiau kaip 10 ha žemės, o 
valdantys mažiau kaip 10 ha turi 
specializuotis vienoje kurioje ūkio 
šakoje. Vertinimas dviejų dalių - 
asmenybės (išsilavinimas, kalbų 
mokėjimas, ūkininkavimo laikas) ir 
ūkininko veiklos - tai ūkio dydis, 
žemės kokybė, ekologija, technikos 
būklė, trąšų sandėliavimas.

Labdara
Rajono ūkininkų sąjunga gavo 

sėklų labdarą iš Jungtinių valstijų. 
Tai salotos, morkos, svogūnai, 
špinatai. Mokantiems mokesčius 
sąjungos nariams sėklų duos veltui. 
Salotų sėklų galės nusipirkti visi 
norintys. Ūkininkų sąjunga primena 
- atsiimkite žurnalą "Metų ūkininkas".

Skriauda bus 
atitaisyta

TELŠIAI. Nesusipratimas įvyko 
dėl administracinių pastatų Telšiuose. 
Skirstant turtą, rajono Savivaldybei 
priklausančios patalpos be jos 
sutikimo Vyriausybės nutarimu buvo 
paskirtos apskričiai. Rajono merė 
dėl minimos skriaudos šią savaitę 
lankėsi Savivaldybių ministerijoje ir, 
tarpininkaujant Vilniaus valdininkams, 
susitarė, kad administracinis pastatas, 
esantis Katedros gatvėje, atiteks 
apskrities valdžiai, o pagrindinis 
pastatas Žemaitės gatvėje lieka 
Savivaldybės nuosavybė. Tik šio 
pastato trečiasis aukštas laikinai bus 
išnuomotas apskričiai.

SPORTAS

“Daukantiečių 
žodis” - 

moksleivių 
laikraštis

AKMENĖ. Gegužės 5 d. išėjo 
Papilės S. Daukanto vidurinės 
mokyklos laikraščio "Daukantiečių 
žodis" pirmasis numeris. Leidinys - 
šešių puslapių, 1,5 spaudos lanko, 
jo išleista 150 egzempliorių - vaikai 
maždaug iš tiek šeimų lanko mokyklą 
Laikraštukas parengtas mokyklos 
informatikos klasėje, padaugintas 
rajono švietimo, kūno kultūros ir 
sporto skyriaus dauginimo technika. 
Jj numatoma leisti kartą per trimestrą 
kad ir mokiniai, ir jų tėvai būtų 
operatyviai informuojami apie 
rezultatus.

Pirmajame numeryje pateikta 
daug mokyklos naujienų, paskutinis 
puslapis skirtas ir bus skiriamas 
literatų būrelio kūrybai. Mokiniai 
laikraščiui rašo noriai, jo redaktorės, 
lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos 
O. Daukšienė bei R. Llachauskienė 
ne visus rašinius galėjo sutalpinti j šj 
pirmąjj numerj.

Geriausias
imtynininkas

JONIŠKIS. Šių metų Lietuvos 
graikų-romėnų imtynių jaunučių 
pirmenybės vyko Panevėžyje. 
Joniškio rajono garbę gynė devyni 
jaunieji atletai.

Šiame renginyje dalyvavo visų 
šešių didžiųjų miestų bei penkių rajonų 
jaunieji sportininkai. Kai kuriose svorio 
kategorijose susirinko daugiau negu 
dvidešimt dalyvių. Geriausiai iš 
Joniškio rajono imtynininkų pasirodė 
Darius Mizgeris svorio kategorijoje 
iki 55 kg. Jis nugalėjo šešis varžovus 
ir užėmė garbingą pirmąją vietą.

Įsteigta Baltijos 
moterų futbolo 

lyga
TELŠIAI. Gegužės 4 dieną 

Telšiuose įvyko Baltijos moterų , 
futbolo lygos steigiamoji konferencija 
Joje, be šios sporto šakos rėmėjų, 
organizatorių telšiškių, dalyvavo 
Latvijos moterų futbolo komiteto 
pirmininkas Voldemaras Braunas, 
"Fortūnos" bei "Latgalos" komandų 
trenerės Vera Gurova Ir Tatjana 
Petrova Neatvyko tik Estijos moterų 
futbolo atstovai, tačiau jie telefonu 
pranešė, kad sutinka įsijungti j šią 
lygą. Steigiamojoje konferencijoje 
apsvarstyti ir priimti Baltijos moterų 
fu tbo lo  lygos įstatai, išrinktas 
prezidentas, vicepreziden ta i, 
generalinis sekretorius, vykdomasis 
kom itetas, rev iz ijos kom isija. 
Prezidentu tapo Telšių apskrities 
va ldyto jas Rasas G ofm anas, 
generaliniu sekretoriumi - Algimantas 
Galminas.

Parengė  
Vida S IM O N A IT IE N Ė

AUŠROS ALĖJA



TELEVIZIJOS PROGRAMA GEGUŽĖS 13 - 21 D.
Šeštadienis, gegužės 13 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Programa 

vaikams. 10.00 Šarka. 10.30 TV 
artelė. 11.20 Mūsų kalba. 11.50TV 
anonsas. 11.55 "Adidas". 12.05 
Sveika, Prancūzija. 12.35 Kelias.
13.05 F. "Degrasi gimnazija". 13.35 
Europos parkas. 14.00 "Adidas" 
krepšinio turnyras Kaune. 14.25 
Spektaklis "Klounas ir peliukas".
15.10 Izraelio dok. f. 15.40 Dok. f.
16.10 Koncertuoja "Lietuva". 17.10 
Likimai... per gyvenimą klampojau, 
kaip per pelkę". 17.40 "Adidas” 
krepšinio turnyras Kaune. 17.55 
Žinios. 18.00 Kino pasaulyje. 18.30 
Antrojo pasaulinio karo Istorija. 
19.20 Muzikinis viešbutis. 20.30 
Panorama. 21.00 Sportas. 21.10 
"Adidas" krepšinio turnyras Kaune.
21.25 Po savo stogu. 22.10 F. 
"Motina ir sūnus". 22.40 TV anon
sas. 22.45 F. "Sensacija". 23.35 
Vakaro žinios. 23.50 Pasaulio bokso 
čempionatas.

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

12.00 F. "Kobra". 13.00 Muzika.
13.30 D. Britanijoje. 14.00; 15.00; 
15.30; 'Travel". 16.00 Muzika 17.00 
Žurnalas Nr. 1. 17.30 "Pats sau 
režisierius". 18.00 Mano širdis.
18.30 F. "Westgate III". 19.20 
Lietloto. 19.30 Stebuklų laukas.
20.30 Animac. f. 21.00 Žinios. 21.15 
Muzika. 21.30 F. "Raupsuotoji".
23.00 Žinios. 23.30 F. "Meisas". 

LNK TV
9.00 Ryto ratas. 11.00 "Volesas 

ir Gromitas". 11.30 "Meilė žeidžia". 
12.25"Malibu kelias, 2000". 13.55 
"Viename gale kablys..." 14.20 
"Deutsche Welle". 14.50 Tango- 
manlja. 15.20 Unplugged su Arina 
ir "Veto Bank". 16.05 "Viskas!"
16.30 Kibirtelevibir. 18.00 F. "Toli
mosios šėtros". 2 s. 18.55 Keturi 
ratai. 19.25 Karoké ir kiti. 20.00 
Laikas. 20.40 Unplugged su Gyčiu.
21.45 F. "Eteris!" 2 s. 22.05 "Vieną 
karią..." 22.35 F. "Džein Dou".

Sekmadienis, gegužės 14 d. 
LIETUVOS TV
8.55 Programa. 9.00 Liudykime 

Kristų. 9.30 Gestas. 9.50 Sveikata.
10.30 F. "Soltis". 10.55 Septynios 
Kauno dienos. 12.00 Krepšinio pa
saulyje. 12.45 Aukštas 18/17. 13.30 
Dok. filmas. 14.30 Azimutai. 15.00 
Sveikinimų koncertas. 16.00 F. 
"Neono raitelis". 16.50 Katalikų TV 
studija 17.20 Laida automėgėjams 
"Automanija". 18.05 Žinios. 18.10 
Gyvybės žalias medis. 18.30 Kalbos 
viktorina. 19.30 Antrojo pasaulinio 
karo istorija 20.30 Panorama 21.00 
Sportas. 21.10 Pirmasis kanalas.
21.30 F. "Geležiniai vyrukai". 22.45 
Koncertas. 23.00 UFE dienoraštis.
23.20 Vakaro žinios. 23.35 Pasaulio 
bokso čempionatas.

TELE 3
9.00 Animac. f. 10.15 Langas j 

gamtą. 10.30 F. "Raupsuotoji".
12.00 F. "Kobra". 13.00 Muzika
13.30 POP TV. 14.00; 14.30; 15.00: 
"Travel". 16.00 Europos kalei

doskopas. 16.30 Iš "Formulė-1" 
istorijos. 17.00 Laukiniai Pietūs. 17.30 
įdomūs žmonės. 18.00 Muzika 18.30 
LKL sezono iškilmingas uždarymas.
19.30 Glneso šou. 20.00 Pasaulio 
sportas. 20.30 Animac. f. 21.00 
Žvelkim e atidžiau. 21.30 F. 
"Raupsuotoji". 2 d.

LNK TV
9.00 Dok. f. 9.30 "Robinzonas 

Zukro". 2 s. 10.25 "Transilvanijos 
žaislai". 10.50 TV žaidimas 'Taip. 
Ne". 11.45 Karaoke ir kiti. 12.15 
"Tolimosios Šėtros". 13.10 "Dar 
vienas šansas". 14.00 Keturi ratai.
14.25 Vieną kartą. 15.00 Kibír tele 
vibir. 16.30 F. "Nuotakos kūdikis".
18.00 "168 biznio valandos". 18.50 
Animac. f. 19.20 F. "Meilėžeidžia". 2 
s. 20.15 "Monitorius". 21.00 "Savaitės 
horoskopas". 21.05 F. "Rožinės 
panteros sugrjž im as” . 23.00 
"Sekmadienis".

Pirmadienis, gegužės 15 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 8.30 Deutsche 

Welle žinios. 9.00 France 2 žinios.
9.30 Pirmasis kanalas. 9.50 Inf. 
videožurnalas "Didžioji Britanija 
šiandien". 10.20 Kino pasaulyje. 10.50 
M uzikinis viešbutis. 11.50 F. 
"Geležiniai vyrukai". 13.05 Šarka.
13.35 Dok. f. 17.00 Programa. 17.05 
Atgarsiai. 17.25Trembta 18.00Žinios.
18.10 Programa vaikams. 18.50 
Žinios. 19.05 Baltarusių programa.
19.15 "Nuo A iki Z". 19.35 Sporto 
studija. 20.00 01, 02, 03. 20.30 
Panorama. 21.00 Sportas. 21.10 
Studijoje Lietuvos Respublikos 
prezidentas A. Brazauskas. 21.30 
Videofilmas "Giminės". 16 s. 22.40 
UFE dienoraštis. 23.00 Vakaro žinios.
23.15 F. "Van Gogas".

TELE-3
16.30 F. "Eldoradas". 17.00 F. 

“Apačiai". 18.30 Animacinis f. 18.55 
Analų k. pamokėlė. 19.00 Žinios. 19.20 
100 proc. 19.30 F. "Santa Barbara".
20.30 Animacinis f. 20.55 Anglų k. 
pamokėlė. 21.00 Žinios. 21.15 Sporto 
naujienos. 21.30 F. "Barney Bamato". 
2225 Tatuiruočių šventė. 23.00 Žinios.
23.15 Muzika.

LNK TV
7.00 Ryto ratas. 17.00 Laikas. 17.15 

"168 biznio va landos". 18.05 
Animacinis f. 18.30 F. "Beverli Hils, 
90210". 19.30 Dok. f. "Povandeninės 
kelionės". 20.00 Laikas. 20.40 F. "Dar 
vienas šansas". 21.30 Tangomanija.
22.00 Unplugged su Gyčiu. 23.00 
Monitorius.

Antradienis, gegužės 16 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 8.35 Deutsche 

Welle žinios. 9.05 France 2 žinios.
9.35 Videofilmas "Giminės". 10.40 
Sveika, Prancūzija. 11.10 Likimai.
11.40 Koncertas. 12.00 Dok. f. 12.50 
Po savo stogu. 13.35 F. 'Van Gogas".
17.05 Muzikinis žurnalas "Terra 
m us ica ". 18.00 Ž inios. 18.10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios.
19.05 Laida lenkų kalba. 19.35 Nėra 
to blogo, kas neišeitų j gera. 19.40 
laida Steigiamojo Seimo 75-mečiui.
20.30 Panorama 21.00 Sportas. 21.10 
Videofilmas "Giminės". 17 s. 22.10 
Brydė. 2240 Baleto salė. 23.20 Vakaro 
žinios.

TELĘ-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis f. 8.30 

F. "Santa Barbara". 10.10 Muzika.
10.30 F. "Raupsuotoji". 12.00 
"Vokiškoji Hanza". 12.35 Muzikos 
grupė "Genesis". 13.30 TV tekstas. 
13.55 Anglų k. pamokėlė. 14.00 
Žemiškos kelionės. 14.30 Sostinė.
15.00 Kelionių skonis. 15.30 
Žingsniuojame po Europą. 16.00 
Pasaulio  sportas. 16.30 F. 
"Eldoradas". 17.00 F. "Kito matmens 
pasaulis". 18.30 Animacinis f. 18.55 
Anglų k. pamokėlė. 19.00 Žinios. 19.20 
100 proc. 19.30 F. "Santa Barbara".
20.30 Animacinię f. 20.55 Anglų k. 
pamokėlė. 21.00 Žinios. 21.15 Sporto 
naujierjps. 21.30 F. "Slaptas agentas". 
23.Q0 Žinios. 23.15 Muzika.

LNK TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 Dok. f. 17.00 

Laikas. 17.15 "Taip. Ne". 18.05 
Animacinis f. 18.30 "Beverli Hils, 
90210". 19.30 F. "Povandeninės 
kęlionės". 20.00 Laikas. 20.40 F. 
"Žmogžudysčių skyrius". 21.30 Dok. 
f. 22.10 F. Dangiški migdolai".

Trečiadienis, gegužes 17 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 8.35 Deutsche 

Welle žinios. 9.05 France 2 žinios.
9.35 Anglų k. mokomoji programa 
vaikams. 9.50 Videofilmas' Giminės".
10.40 Kalbos viktorina "Moki žodj - 
žinai kelią". 11.45 Gimnazistai. Vyrų 
reikalai. 12.15 Dok f. 13.05 Koncertas.
13.35 Mūsų kalba. 17.00 Norvegijos 
nacionalinei šventei. 18.00 Žinios.
18.10 Programa vaikams. 18.50 
Žinios. 19.00 Futbolas. Lietuva - 
Graikija. Pertraukoje - Sveikata 
kasdien. 21.00 Panorama. 21.30 
Sportas. 21.40 Krantas. 22.45 LIFE 
dienoraštis. 23.00 Vakaro žinios. 23.15 
Džiazo muzikos festivalis "Kaunas 
Jazz-95".

TELĘ-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis f. 8.30 

F. "Santa Barbara". 9.30 F. "Westgate 
III". 10.30 F. "Slaptas agentas". 12.00 
"Vokiškoji Hanza". 12.35 Muzikos 
grupė "Dalida". 13.30 TV tekstas.
13.55 Anglų k. pamokėlė. 14.00 
Geriausieji Europoje. 14.30 Nuotykių 
ieškotojai. 15.00,Peržengus ribą. 15.30 
Iššūkis. 16.00 Žurnalas Nr. 1. 16.30 
F. "Kilimandžaro sniegynai". 18.30 
Animacinis f. 18.55 Anglų k. pamokėlė.
19.00 Žinios. 19.20 100 proc. 19.30 
F. "Santa Barbara” . 20.30 Animacinis 
t  20.55 Anglų k. pamokėlė. 21.00 
Žinios. 21.15 Sporto nauj ienos. j21.30 
F. "Kobra". 22.30 Muzika 23.00 Žinios.
23.30 F. "Klanas".

LNK TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 "Povan

deninės kelionės". 17.00 Laikas. 17.15 
Dviračio šou. 17.35 šou  bulvaras.
18.05 "Kalavijo riteris". 2. 18.30 
"Beverli Hils, 90210 ". 19.30 Dok. f.
20.00 Laikas. 20.40 F. "Malibu kelias, 
2000". 22.15 F. "Gelbėjimo būrys".

Ketvirtadienis, gegužės 18 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 8.35 Deutsche 

Welle žinios. 9.05 France 2 žinios.
9.35 Kauno lėlių teatro spektaklis "Pifo 
nuotykiai". 10.30 Dok. f. 11.00 Koncer
tuoja "Lietuva". 12.00 Šalia mūsų.
12.30 Švedų muzikos žvaigždės.
13.00 "M is Lietuva-95" konkurse.
17.05 Kanadiečių programa jaunimui

BALTIJOS TV IR ŠIAULIŲ TV V. 13 - 19 D.
Šeštadienis, gegužės 13 d.
8.30 Sovijaus horoskopas. 8.35 

"Taip sukasi pasaulis". 9.30 
"Nakties riba". 10.00 Prospektas.
10.20 M uzika. 10.30 Vaikų 
savaitgalis. 11.30 Rutina. 12.30 
NBA; žvilgsnis iŠ arčiau. 19.00 
Sveikinimų koncertas. 20.00 NBA 
rungtynės. 21.00 Mana-mana 21.30 
Rokijada 2200 "Šeki slieką". 2230 
"Laimės bučinys". 23.00 "Vakaro 
spindulio" programa.

Sekmadienis, gegužės 14 d.
8.30 Sovijaus horoskopas. 8.35 

"Taip sukasi pasaulis". 9.30 
Žingsniai. Apie bažnyčios tradiciją.
10.00 Susitikimai. 10.30 "Ei, 
vaikučiai, surimtėkim". 11.30 NBA 
rungtynės. 18.15 Krepšinis. LKL 
Čempionato 1994-1995 metų 
sezono iškilmingas uždarymas.
19.15 Pasaulio naujienos. 19.30 
Ekrane - Čarlis Čaplinas. 20.30 
"Laukinė rožė". 21.00 Baltijos 
naujienos. 21.05 "Taip sukasi 
pasaulis".

Pirmadienis, gegužės 15 d.
7.35 'Taip sukasi pasaulis". 8.25

"Laukinė rožė". 18.00 Saulės krašto 
televizija. Arvydas Brunius. Bunkerių 
dainos. 19.00 Madų šou Dailės 
fakultete. 19.30 LKL apžvalga. 20.00 
NBA apžvalga. 20.30 "Nakties riba".
21.00 Baltijos naujienos. 21.05 "Taip 
sukasi pasaulis". 22.00 Mozaika. 
Spaudos apžvalga 22.30 F. "Keturios 
dvejukės".

Antradienis, gegužės 16 d.
7.30 Programa. 7.35 "Taip sukasi 

pasaulis". 8.25 "Nakties riba". 19.00 
Pirk, parduok, informuok. Žinios. 19.30 
Spaudos apžvalga 19.35 “Sodžius". 
20 00 "Prospektas". Būti ar turėti.
20.20 Tautininkų žinios. 20.30 
"Laukinė rožė". 21.00 Baltijos 
naujienos. 21.05 "Taip sukasi 
pasaulis". 22.00 Kartojama "Pirk, 
parduok, informuok". Žinios. 22.30 
Sankryža. 22.40 F. "Pelenė".

Trečiadienis, gegužės 17 d.
7.30 Programa. 7.35 "Taip sukasi 

pasaulis". 8.25 "Laukinė rožė". 19.00 
Pirk, parduok, informuok. Žinios. 19.30 
Spaudos apžvalga 19.35 TV forumas.
20.00 "Mudu abudu ir kiti..." 20.30 
"Nakties riba". 21.00 Baltijos

naujienos. 21.05 "Taip sukasi 
pasaulis". 22.00 Kartojama "Pirk, 
parduok, informuok". Žinios. 22.30 
F. "Pelenė".

Ketvirtadienis, gegužės 18 d.
7.30 Programa. 7.35 'Taip sukasi 

pasaulis". 8.30 "Nakties riba". 19.00 
Pirk, parduok, informuok. Žinios.
19.30 Spaudos apžvalga. 19.35 
Laida "Saulės delta". 20.00 NBA: 
žvilgsnis iš arčiau. 20.30 "Laukinė 
rožė". 21.00 Baltijos naujienos.
21.05 ‘Taip sukasi pasaulis". 22.00 
Kartojam a "P irk , parduok, 
informuok". Žinios. 22.30 Rodo 
"Argos".

Penktadienis, gegužės 19 d.
7.30 Programa 7.35 "Taip sukasi 

pasaulis". 8.30 "Laukinė rožė".
19.00 Pirk, parduok, informuok. 
Žinios. 19.30 Spaudos apžvalga.
19.35 Pažintis su Vaivos grožio 
mokykla 20.00 "Už kampo..." 20.30 
"Nakties riba". 21.00 Baltijos 
naujienos. 21.05 "Taip sukasi 
pasaulis” . 22.00 Kartojama "Pirk, 
parduok, informuok". Žinios. 22.30 
F. "Minkštos lovos, aršūs mūšiai".

"Gatvėę triukšmas". 17.35 Sodų kraitė.
18.00 Žinios, 18.10 Programa vai
kams. 18.50 Žinios. 19.05 Vyriausybė 
nutarė... 19.20 "...prieštarauki" 20.00 
"22". Programa futbolo mėgėjams.
20.30 Panorama. 21.00 Sportas. 21.10 
Videofilmas "Giminės". 22.10 Dailės 
žurnalas "Galerija” . 23.00 Vakaro 
žinios. 23.15 Roko savaitgalis.

TELĘ-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis f. 8.30 

F. "Santa Barbara". 9.30 "Pats sau 
režisierius". 10.00 F. "Kilimandžaro 
sniegynai". 12.00 "Verslininkai ir 
imonės". 12.35 Muzikos grupė. 13.30 
TV tekstas. 13.55 Anglų k. pamokėlė.
14.00 Povandeniniai nuotykiai. 14.30 
Nuotykių ieškotojai. 15.00 Rojaus 
salos. 16.00 Iš "Formulė-1" istorijos.
16.30 Europos kaleidoskopas. 17.00 
F. "Kai riestainiais snigs". 18.30 
Animaęinisf. 18.55 Anglų k. pamokėlė.
19.00 Žinios. 19.20 100 proc. 19.30 
F. "Santa Barbara". 20.30 Animacinis 
t  20.55 Anglų k. pamokėlė. 21.00 
Žinios. 21.15 Sporto naujienos. 21.20 
Karo žygis Europoje. 21.40 F. 
"KrimigaJinės policijos inspektorius".
23.10 Žinios. 23.25 Muzika.

LNK TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 "Paslaptingas 

Artūro Klarko pasaulis". 17.00 Laikas.
17.15 Karaoke ir kiti. 17.45 "Viskasl" 
Muzikinė laida. 18.05 Animacinis f.
18.30 "Beverli Hils, 90210". 19.30 
"Vienam gale kablys..." 20.00 Laikas.
20.40 F. "Frosto prisilietimas". 22.25 
F. "Stivono Kingo "Aukso amžius".

Penktadienis, gegužės 19 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 8.35 Deutsche 

Welle žinios. 9.05 France 2 žinios.
9.35 F. "Lėlių slėnis". 10.20 
"...prieštarauki" 11.00 Videofilmas 
"Giminės". 11.55 "22". Sporto 
programa futbolo mėgėjams. 12.15 
Dailės žurnalas "Galerija". 17.00 
Brydė. 17.30 Dok. f. 18.00 Žinios.
18.10 Programa vaikams. 18.50 
Žinios. 19.05 6 kontinentai. 19.35 
Reportažai iš regiono. 19.50 Stilius.
20.30 Panorama. 21.00 Sportas. 21.10 
F. "Lėlių slėnis". 21.55 Laisvės alėja.
22.20 TV žaidimas "Sėkmės keliai".
23.15 Vakaro žinios. 23.30 LIFE 
dienoraštis. 23.45 F. "Raupsuotojo 
pabučiavimas".

TELĘ-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis f. 8.30 

F. "Santa Barbara". 9.30 Gineso šou.
10.00 Muzika. 10.30 F. "Kriminalinės 
policijos inspektorius". 12.00 "Verslin
inkai ir jmonės". 12.35 Muzikos grupė.
13.30 TV tekstas. 13.55 Anglų k. 
pamokėlė. 14.Q0 Povandeniniai 
nuotykiai. 14.30 Žemės ugnis. 15.30 
Iššūkis. 16.00 d. Britanijoje. 16.30 
Langas j gamtą. 17.00 F. "Eldoradas".
18.30 Animacinis f. 18.55 Anglų k. 
pamokėlė. 19.00 Žinios. 19.20 įOO 
proc. 19.30 F. "Santa Barbara". 20.30 
Animaęinis f. 20.55 Anglų k. pamokėlė.
21.00 Žinios. 21.15 Sporto naujienos.
21.30 F. "Kobra". 22.30 Muzika 23.00 
Žinios. 23.30 F. “ Klanas".

LNK TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 "Gelbėjimo 

būrys". 17.00 Laikas. 17.15 Keturi 
ratai. 17,35 Tangomanija. 18.05 
Animacinis f. 18.30 F. "Gyvenimo 
smulkmenos". 19.30 Salonas dviem.
20.00 Laikas. 20.40 Kriminalinė 
kronika. 21.05 TV žaidimas "Taip. 
Ne". 21.55 Dviračio šou. 22.15 
"Viskas!" Muzikinė laida 2235 Siaubo 
f. "Legenda apie vilkolakj".

Šeštadienis, gegužės 20 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Programa

vaikams. 10.00 Šarka. 10.30 TV 
artelė. 11.20 Mūsų kalba. 11.55 
Sveiką Prancūzija 12.25 F. "Degrasi 
gimna-zija". 12.55 Pasaulio sportas.
13.35 Lietuvos olimpiečiai. 14.00 
Užeikit, sveteliai. 14.Š0 Aktoriaus ir 
režisieriaus V. Blėdžio 75-mečiui.
15.45 Dok. f. 16.45 Koncertas. 18.00 
Žinios. 18.10 Šalia mūsų. 18.40 Kino 
pasaulyje. 19.05 Klasikos šedevrai.
20.00 Atgarsiai. 20.30 Panorama.
21.00 Sportas. 21.10 Po savo stogu.
21.50 F. "Motina Ir sūnus". 22.25 F. 
"Sensacija". 23.15 Vakaro žinios.
23.30 Gitaros legendos.

TELE-3
9.00 Animacinis f. 10.30 F. "Mano 

šuniškas gyvenimas". 12.00 F. 
"Kobra". 13.00 Muzika. 13.30 
Sveikatos apsaugos reforma 14.00 
A z ijos  g re itke lis . 15.00 Toli 
nublokštas Floydas. 15.20 Bilietas 
j nuotykiu pasaulj. 16.00 Muzikos 
grupė. 16.30 Vokietijos miestai. 
Liubekas. 17.30 Kultūros žurnalas.
18.00 "Pats sau režisierius". 18.30 
Dok. f. 19.00 Dok f. 19.20 Lietloto.
19.30 "Stebuklų laukas". 20.30 
Animacinisf. 21.00 Žinios. 21.15 F. 
"Angliškasis perversmas". 23.10 
Žinios. 23.25 Muzika.

LNK TV
9.00 Ryto ratas. 11.05 "Meilė 

žeidžia". 12.00 "Dangiški migdolai".
12.55 Dok. f. 13.35 "Vienam gale 
kablys..." 13.55 "Deutsche Welle" 
inf. laida 14.25 Tangomanija 14.55 
Dviračio šou. 15.20 Muzikinė laida 
"V iskasl" 15.40 "Povandeninės 
kelionės". 16.30 Kibír tele vibir. 18.00 
F. ‘Tolimosios šėtros". 18.55 Keturi 
ratai. 19.25 Karaoke ir kiti. 20.00 
Laikas. 20.40 Linksmiausia reklama 
pasaulyje. 21.40 F. "Eteris!" 22.04 
Šou bulvaras". Humoro laida 2240

F. "Rusiška ruletė".
Sekmadienis, gegužės 21 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Liudykime Kristų. 9.30 

Svetimo skausmo nebūna. 10.30 
F. vaikams "Soltis". 10.55 Septynios 
Kauno dienos. 12.00 Krepšinio 
pasaulyje. 12.45 Tas senas geras
Vakaro divertismentas". 13.30 

Atmintis. 14.00 Koncertas. 14.30 
Azim utai. 15.00 Sveikin im ų 
koncertas. 16.00 F. "Neono raitelis".
16.50 Katalikų TV studija 17.20 Laida
f utomėgėįams "Automanija". 18.00 

inios. m i 5 Sekmadienio fotoateljė.
18.50 Gyvybės žalias medis. 19.35 
Būtovės slėpiniai. 2;.30 Panorama.
21.00 Sportas. 21.10 F. "Geležiniai 
vyrukai". 2245 UFE ienoraštis. 23.00 
Vakaro žinios. 23.15 Kaukodromas.

TELE-3
9.00 Animacinis f. 10.15 Langas 

j gamtą. 10.30 Filmas. 12.00 F. 
' “Kobra". 13.00 POP ART'95.16.00 
Muzika iržodis. 16,30 Iš "Formulė- 
1" istorijos. 17.00 Laukiniai Pietūs.
17.30 jdomūs žmonės. 18.00 
Europos kaleidoskopas. 18.30 
"Westgate III". 19.30 Gineso šou.
20.00 Pasaulio sportas. 20.30 
Animacinis f. 21.00 Naujienos. 
Nuomonės. 21.30 F. "Angliškasis 
perversmas". 22.20 Muzika. 23.00 
Tamsos citadelė.

LNK TV
9.00 Dok f. 9.30 Animaciniai f.

11.40 TV žaidimas "Taip. Ne". 12.35 
Karaoke ir kiti. 13.05 "Tolimosios 
šėtros". 14.00 "Dar vienas šansas".
14.50 Keturi ratai. 15.15 šou 
bulvaras. 15.45 Kibír tele vibir. 17.15.
F. "Skyzer". 18.50 Animacinis f.
19.20 F. "Meilė žeidžia". 20.15 
"Monitorius". 21.00 "Savaitės 
horoskopas". 21.05 F. "Grafas 
Montekristas".
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