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Džocharas Dudajevas: 
pasaulis apstulbs, kai Rusija ims 

įgyvendinti kitus savo planus
A rvydas SAULĖNAS

Paskutiniu laiku objektyvi 
Informacija I i  Čečėnijos pasauli 
pasiekia vis sunkiau. Informacijos 
tarnybos skelbia priešingus 
duomenis ne tik apie padėt] Kaukazo 
regione, bet Ir apie paties Džocharo 
Dudajevo likimų. Vis dėlto | Lietuvą 
pateko filmuota medžiaga apie visai 
neseniai Čečėnijos prezidento 
surengtą spaudos konferenciją. Joje 
Džocharas Dudajevas apibendrino 
strateginius Ir geopolitinius 
užsitęsusio karo momentus. Jis 
atkreipė dėmes| | naujus Rusijos 

armijos karo metodus, naudojamus 
prleft taiklus gyventojus. Karinėse 
operacijose dalyvauja Ir specialiai 
apmokyti šunys su pritvirtintomis 
distancinio valdymo minomis. Jie 
susleiko žmonių susitelkimo vietas, 
lenda J rūsius, kitas slėptuves, Ir 
ten minos susprogdinamos.

Prezidentas sakė, kad karui Rusija 
ruoSėsi ilgai, ir kaip jrodymą pateikė 
krūvą slaptų Rusijos vyriausybės ir 
specialiųjų tarnybų dokumentų. Tarp 
jų buvo 1992 metais sudarytas karinis 
strateginis žemėlapis. Jame raudona 
linija apvesta numatyta sunaikinti 
teritorija, apimanti Ingušiją, Čečėniją, 
didžiąją Dagestano kalnų dalj. Beje, 
Groznas žemėlapyje pažymėtas jau 
kaip neegzistuojantis administracinis 
centras. Išskirtiniu ženklu pažymėta ir 
čerkeskajos hidroelektrinė, kurią 
susprogdinus planuojama užtvindyti

didelę gyvenamąją teritoriją. Visą 
kaltę Iš anksto numatoma suversti 
čečėnų teroristams.

Buvo pateikti Rusijos vyriausybės 
planų dokumentai. Juose Čečėnija 
padalinta 1420 užkoduotų vienetų, 
nurodyti pirmiausia naiklntini taškai. 
Rodytas 1994 m. gruodžio 1 dienos 
V. Černomyrdino pasirašytas Rusijos 
vyriausybės nutarimas, kuriame 
atitinkamos valdžios Institucijos 
Įpareigojamos suteikti pabėgėliams 
iš Čečėnijos "gyvenimo Ir darbo 
sąlygas” . D. Dudajevas stebėjosi, 
kad tokias "sąlygas" numatoma 
suteikti ne kur nors Čečėnijoje, o 
Uljanovsko, Or enburgo, Vologdos, 
Saratovo Ir kitose srityse. Iš anksto 
buvo ruošiami specialūs barakų ir 
palapinių miesteliai. Čečėnijos 
prezidentas sakė neįsivaizduojąs 
tokio "taikaus Internacionalinio 
būvio", ypač kai Saratovo mokyklų 
moksleiviai nuo mažumės mokomi 
neapkęsti čečėnų ir žudyti juos kaip 
gyvulius. D. Dudajevas teigė turjs 
jvairių dokumentų apie tolimesnius 
Rusijos slaptų tarnybų planus ne tik 
Kaukazui, bet ir Ukrainai bei Rytų 
Europai. Jis sakė, kad pasaulis 
apstulbs išvydęs, kaip tie planai bus 
Įgyvendinami "Čečėnijos stiliumi". 
Jis taip pat pastebėjo, kad santūri 
pasaulio reakcija j Čečėnijos jvykius 
rodo, jog Ima veikti "mygtuko, 
užrakinto juodajame lagamine, 
diplomatija".

Prezidentas D. Dudajevas pasi

džiaugė savo armija, pagaliau 
išmokusia organizuotai kariauti. 
Tautos kongreso nutarimu, 
Čečėnijoje kuriasi keli mirtininkų 
batalionai. Juos I kovą siųsti 
numatoma planingai, nes "Rusija 
tankų turi daugiau nei čečėnai karių".

"Dabar300tūkst. čečėnų nuo 16 
iki 50 metų liko be darbo, be pasto
gės, be jokios perspektyvos. Rusija 
juos išmokė vienos profesijos - ka
riauti, o, išugdžiusi tokią armiją, nori 
jai jėga jbmkti savo pilietybę. Čečėnija 
per maža, kad joje Išsitektų tokia 
galybė Ir dar po bombų lietumi. A š 
neprieštarausiu: tegul tie 300 tūkstan
čių vyksta j Rusiją Ir užiminėja ten 
miestus, kovodami už savo būvj. 
Juk Ir kiti miestai neblogi - jie taip pat 
gerai dega. Iki šiol buvo medžiojami 
vilkai. Dabar vasara Metas Ir vilkams 
išeiti j medžioklę. Rusija nenustos 
lieti kitų kraujo, kol pati nepatirs 
skausmo", - sakė Džocharas 
Dudajevas.

D. Dudajevas sakė nė kiek ne
abejojąs savo tautos pergale, nes 
šiam karui ji ruošėsi daugiau kaip 
300 metų. Piliečių dvasiai sustiprinti 
nuo 19 valandos per vietos TV vėl 
transliuojamos prezidento 
valandėlės.

Tokios kovos dvasios čečėnams 
galėtų pavydėti elitiniai Rusijos 
armijos daliniai. Paskutinėmis žinio
mis, jie dažnokai pasišaudo vieni su 
kitais, kai kas nors nebenori eiti j 
mūši.

MIESTO VALDYBOJE
Balandžio 24 dieną, pirmadienj, 

jvyko neeilinis Šiaulių miesto valdybos 
posėdis, kuriame valdyba nusprendė 
Įsigyti bendros Lietuvos ir JAV Įmonės 
UAB "Šiaulių skrydis" vardinių 
nominalinės vertės akcijų už 7 
tūkstančius litų. Tai tik 1.4 proc. 
bendrovės akcinio kapitalo, kuris - 
apie pusė milijono litų. Kaip sakė

bendrovės organizatorius A. Saida, 
valdybos dalyvavimas steigiant 
bendrovę, - tík simbolinis. Prieš trejus 
metus savivaldybė panašiai 
dalyvavo steigiant akcini "Šiaulių 
banką", ir dabar gali naudotis banko 
savo akcininkams teikiamais 
lengvatiniais kreditais.

Kaip miesto valdybą informavo

ŠIAULIŲ MIESTO MERO 
POTVARKIS

Dėl kitakalbių darbuotojų sąrašų sudarymo
Vadovaudamasis Lietuvos Respub

likos Vyriausybės 1992 m. balandžio 
30 d. nutarimu Nr. 314 "Dėl valstybinės 
kalbos mokėjimo kvalifikacinių katego
rijų", Lietuvos Respublikos valstybinės 
kalbos jstatymo 6-uoju Ir 7-uoju straips
niais bei Lietuvos Respublikos vietos 
savivaldos Jstatymo 2£-uoju straipsniu, 

NUSPRENDŽIU:
Įpareigoti Šiaulių miesto Įstaigų, 

jmonių Ir organizacijų vadovus:
1. Sudaryti kitakalbių darbuotojų, 

privalančių jslgyti lietuvių kalbos

mokėjimo kvalifikacines kategorijas, 
sąrašus; nurodyti darbuotojo vardą, 
pavardę, gimimo metus, pareigas, 
kategoriją, kurią rengiasi įsigyti.

2. Nurodyti, kiek yra kitakalbių 
darbuotojų, norinčių mokytis lietuvių 
kalbos.

S Iki 1995 05 25 pateikti informaciją 
raštu Šiaulių miesto kalbininkei A. 
Rinkevičienei (Vasario 16-osios g. 
62). Tel. 432851.

A lfredas LANKAUSKAS 
M eras

A. Saida, "Šiaulių skrydj”  steigia 
"Baltijos fondas" iš JAV ir 28 Lietuvos 
Įmonės, tarp kurių yra ir jmonės, 
prieš 2-3 metus savivaldybės 
kvietimu Įsikūrusios Zokniuose, 4 
šalies bankai, stambiausios Šiaulių 
miesto Įmonės. "Baltijos fondas" - 
investicinis fondas, valdantis 60 
milijonų dolerių. Jo steigėjai yra 
garsios pasaulio korporacijos, 
bankai. "Baltijos fondo" tikslas - 
investuoti j Baltijos šalis, o viena iš 
veiklos krypčių - laisvųjų ekonominių 
zonų steigimas.

"Šiaulių skrydis", kol kas pelno 
nesiekianti jmoné, dirbs kaip fondas. 
Pagrindinis "Šiaulių skrydžio" tikslas 
- jgyvendinti laisvosios ekonominės 
zonos idėją. Bendrovė kurs LEZ 
jstatyminę bazę, ruoš statutą verslo 
planus ir investitorius, rengs LEZ 
generalinj pianą bei organizuos 
Zoknių infrastruktūrą.

PENKERI METAI 
GINKLUOTOSIOMS 

PAJĖGOMS
Penkerių metų sukaktj pažymi 

Lietuvos ginkluotosios pajėgos. Iš 
1990 metais jkurto Krašto apsaugos

Praėjusi ketvirtadieni Šiaulių 
miesto bibliotekos Nr. 1 skaitykloje 
buvo paminėtas lietuvių išeivijos 
poeto Henriko Radausko 
(1910.04.23.-1970.08.27.) 85-oslos 
gimimo metinės. Bibliotekininkės 
Nijolės Petraitytės ir kitų šios 
bibliotekos darbuotojų rūpesčiu 
vakaras pavirto pavasario švente. 
Žydinčios vyšnios šaka ir violetinių 
gėlių puokštė čia laukė ateinant 
poeto, kuris šiaipjau visada lenkėsi 
gyvenimo ir jo aktualijų arba žiūrėjo 
i jas ironizuojančiu, abejingu

POEZIJA - 
TARTUM 

GYVENIMO 
TĘSINYS

pašalinio stebėtojo žvilgsniu.
Knygų lentynose - atversti 

žurnalai, knygos su H. Radausko 
eilėmis, atsiminimais apie jj. Ir staiga 
- kamputyje - balta vazelė su balomis 
gėlėmis! Pasirodė: purienos...
Pribėgau - Ir akys nušvito sanpaulijų 
šviesa. Apgaulė, bet - nedidelė ir 
maloni Vis tiek - pavasaris, balandis, 
ir skamba poeto posmai, aktorės 
Virginijos Kochanskytės balso dėka 
tarsi pradėję naują, pilną jėgos ir 
prasmės savo gyvenimą. Nebe 
pirmą kartą jsftikinau, kad šalia poeto, 
ypač besišalinančio politikavimo ir 
"lagerinio šurmulio", visada turi būti 
talentingas aktorius-skaitovas. Nes 
kitaip Jo ir nepažintum, tokio 
išrankaus bendraujant, ne su bet 
kuo draugavusio.

H. Radauskui pasisekė, kad jo 
kūryba susidomėjo būtent V. 
Kochanskytė, pati be galo Įsimylėjusi 
poeziją prieš septynetą metų Šiaulių 
mažajame teatre pagal jo eiles 
sukūrusi spektaklj.

Rauda ir juokiasi Šiaulių konserva
torijos dėstytojos Marytės Minčlū- 
nienės smuikas, užspringdamasF.

Bajoro, M.Gliuko, G. Hendelio ir kt. 
melodijomis. Ir gailą be galo gaila, 
kad viso to nemato poetas, J pasaulj į  
visada žvelgęs tarsi j kažką ste- J 
bukingo, nepaprasto. Koks sužavė- ) 
tas būtų, Išgirdęs šitaip deklamuo- * 
jamus savo eilėraščiusI Nors ir > 
nesišliejo prie žmonių, bet menas >

V? -

Rimanto STRUOGOS nuotr. (
jam buvo vienintelė ir absoliuti J 
vertybė, jo religiją Abejingas visiems > 
kitiems dievams, jis stačiai nemėgo J 
meno nesuprantančių žmonių. » 

V. Kochanskytė atsivežė gero » 
poeto draugo Jurgio Blekaičio J 
Lietuvai padovanotą kasetę su tryfika i 
H. Radausko eilėraščių, kuriuos j 
gražia lietuviška kalba deklamuoja p 
pats autorius. Kaip ir visi poetai, jis I 
skaitė monotonišku pagyvenusio ! 
žmogaus balsu, tačiau tokiu aiškiu p 
ir gyvu, kad sunku patikėti, jog visa j 
kita - Jau 25 metai Vašingtono į 
kapinėse po paminkliniu akmeniu, 
kuriame iškaltos tik dvi eilutės iš ’ 
metai prieš "linksmą ir karališką pi 
m irtj" sukurto eilėraščio) 
"Sugrįžimas":

Ir spindėjimą žalio lapo 
Tu pasiėmei su savim...

Nukelta I 2 p. j

departamento išaugusioje sistemoje 
šiuo metu tarnauja daugiau kaip 9 
tūkstančiai žmonių; kita tiek yra 
Savanoriškojoje karšto apsaugos 
tarnyboje. Lietuva turi, nors ir nedidėtos, 
karines oro ir jūrų pajėgas.

PREZIDENTAS 
NEIGIA KALTINIMUS
Buvusiai nepriklausomai Lietuvos 

komunistų bei dabartinei Demokratinei 
darbo partijai iškelti kaltinimai dėl pinigų 
plovimo yra visiškai nepagrįsti, 
pareiškė tradiciniame pirmadienio 
interviu Lietuvos radijui Prezidentas 
Algirdas Brazauskas. Šių užsipuolimų 
aš negaliu vertinti kitaip, kaip politinės 
konjunktūros formavimo, noro 
apjuodinti visuomenės akyse grupę 
žmonių, tarp jų ir mane, bei visą LDDP, 
sakė jis.

ŠIAURĖS TARYBOS 
POSĖDIS NUMATOMAS 

VILNIUJE

Galmas dalykas, klų metų pervasar] 
Vlniuje Jvyks šiaurės Tarybos ir Baltijos 
Asamblėjos bendras posėdis. Tokią 
prielaidą spaudos konferencijoje, 
apžvelgdamas Rygos sesijos 
rezultatus, padarė Seimo pirmininko 
pavaduotojas, Seimo delegacijos 
Baltijos Asamblėjoje vadovas Egidijus 
Bičkauskas.

STUDENTAI NORI 
DAUGIAU TEISIŲ

Dvi dienas Vilniaus technikos 
universitete vykusioje tarptautinėje 
studentų konferencijoje "Demokratija 
ir studentų teisės Lietuvoje ir Danijoje" 
aukštųjų mokyklų auklėtiniai priėmė 
kreipimąsi, kuriame nurodoma, kad 
1991 metais priimtas Mokslo ir studijų 
Įstatymas turi būti papildytas 
straipsniais, pagal kuriuos studentų 
savivaldos atstovautų visiems 
studentams ir (galintų juos bei 
visuomenės veikėjus tapti universitetų 
tarybų ir rektorių nariais.

a U S R O c
A  ALĖJA °



DAUGEL KRITO SŪNŲ...
Dešimt metų Lietuvos partizanai, 

susibūrę giriose, atkakliai ir drąsiai 
grūmėsi su bolševikiniais okupantais. 
Nors priešas buvo šimteriopai 
ginkluotesnis, tačiau mūsų tautos 
sūnų ir dukterų valia bei pasiryžimas 
buvo kur kas stipresnis, skelbęs visam 
pasauliui, jog mes esame gyvi ir 
niekada nepasiduosime.

Šiandien, prisimindami didjjj 
Maironj, galime atsidūsėję pakartoti: 
"Daugel krito sūnų, kaip tų lapų 
rudens..." Tiesa, tąsyk fiziškai kovos

mes nelaimėjome, tačiau aukos, 
sudėtos ant Tėvy nės laisvės aukuro, 
padėjo mums greičiau priartinti 1990- 
ųjų kovo 11-ąją.

Sovietiniai istorijos klastotojai 
stengėsi, kad pokario pasipriešinimo 
laikotarpis būtų paskandintas 
užmarštyje, kad mums brangių 
partizanų vardai amžiams liktų 
nežinomi. Atkūrę savo Nepriklauso
mybę, daugelio partizanų pavardes 
jau išaiškinome, įrašėme j savo tautos 
istoriją. Ilgai dūlėję išniekinti kauleliai

Nepamirškime jų

grjžta j tikrąsias poilsio vietas. Tačiau 
mūsų galingos kovos metraštyje liko 
dar daug baltų puslapių, kuriuos 
prirašyti privalome mes, gyvieji.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos Šiaulių skyrius yra numatęs 
išspausdinti leidinėlj, skirtą Šiaulių 
krašto partizanų žygdarbiui įamžinti. 
Tokius leidinėlius jau yra išleidę 
Kėdainių, Raseinių, kiti rajonai. Taigi 
žodj turime tarti ir mes. Jau yra 
sudaryta redakcinė kolegija. Todėl 
visų gerbiamus Šiaulių miesto Ir krašto 
žmones, ką nors žinančius apie 
rezistenciją (turinčius autentiškos 
medžiagos, nuotraukų ir pan.), 
prašome surašyti ir iki š. m. birželio 
1 d. atnešti (arba atsiųsti) Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 
Šiaulių skyriui (Žomaitės 43, 5400 
Šiauliai) arba paskambinti tel.: 43- 
12-77. 42-14-27, 42-72-56.

Kol dar esame gyvi, kol dar 
vaikštomo didvyrių krauju aplaistyta 
žeme, kibkime j didelj ir prasmingą 
darbą, kad mūsų garbinga praeitis 
nenueitų draugo su mumis j kapą. 
Mūsų pastangas telaimins Dievas.

Česlovas DIRKĖ 
Lietuvos politinių kalinių 

ir tremtinių sąjungos 
Šiaulių skyriaus 

pirmininkas

Juozas SABALIAUSKAS 
žurnalistas

1TUOSE
Kr a š t u o s e

ESBO TIRS RUSŲ 
PADĖTĮ ESTIJOJE

ESBO atstovastrečiadienj atvyko 
i Taliną Organizacijos tautinių mažu
mų reikalų Įgaliotinis V. Stulas nori 
susipažinti su rusų padėtimi Estijoje. 
Jis tarsis ir su Estijos prezidentu L. 
Meriu bei užsienio reikalų ministru. 
Talino ir Maskvos santykiuose vyrauja 
Jtampa dėi Estijos pilietybės jstatymo.

LATVIJA 
DEPORTUOJA BĖGLIUS

Latvija trečiadienj deportavo j Rusiją 
16 asmenų, tarp jų kelis šio mėnesio 
pradžioje nelegaliai Iš Rusijos 
atvykusius bėglius. Latvijos vidaus 
reikalų ministerijos atstovas pranešė, 
kad tie asmenys bus perduoti Rusijos 
pasieniečiams. Aštuoni deportuojami 
asmenys yra bėgliai iš Vidurio Rytų 
šalių. Apie šimtas tokių bėglių šiuo 
metu yra Latvijoje, nes juos atsisakė 
priimti kaimyninės Lietuva ir Rusija.

RUSIJA NENORI 
ATITRAUKTI ARMIJOS 

IŠ MOLDOVOS
Rusijos Dūma trečiadieni priėmė 

rezoliuciją, kurioje pasisakoma prieš 
14-osios armijos atitraukimą Iš Mol
dovos. U i rezoliuciją balsavo beveik 
visi Dūmos deputatai. Jie pažymėjo, 
kad 14-oslos Rusijos armijos 
atitraukimas Iš Padniestrės tik dar 
labiau padidintų įtampą tarp moldavų 
Ir šioje srityje gyvenančių rusų.

RUSIJA PUOLA, 
O ESBO ATIDARO 

ATSTOVYBĘ ŽMOGAUS 
TEISĖMS GINTI

Rusijos kariuomenė trečiadienj 
smarkiai puolė čečėnų pozicijas. 
Prancūzų korespondentas pranešė, 
jog labiausiai iš pabūklų ir raketomis 
buvo apšaudytas Jandžio kaimas 
Čečėnijos vakaruose.

ESBO trečiadienj atidarė savo 
atstovybę Grozne, šešių diplomatų 
grupei vadovauja Vengrijos užsienio 
reikalų ministerijos pareigūnas. 
Atstovybė rūpinsis pagalba žmogaus 
teisėms Čečėnijoje, tarpininkaus rusų 
ir čečėnų deryboms bei prižiūrės 
humanitarinės paramos gabenimą j 
karo nusiaubtą respubliką. ESBO

artimiausiu metu tokias atstovybes 
ketina atidaryti Dagestane bei 
Ingušijoje, kur gyvena tūkstančiai 
bėglių iš Čečėnijos.

RUSIJA SKELBIA 
PALIAUBAS

Rusijos prezidento spaudos 
tarnyba pranešė, kad ketvirtadienį 
24 val. Maskvos laiku bus nutraukti 
visų rusų dalinių Čečėnijoje kovos 
veiksmai. Prezidentas B. Jelcinas 
pasirašė jsaky mą joms sustabdyti iki 
gegužės 12d, tačiau Rusija pažymėjo, 
kad bus žiauriai atsakoma j bet kokius 
čečėnų puolimus tų paliaubų laikotar
piu. Gynybos ministras P. Gračiovas 
sakė, kad j čečėnų ugnį bus atsakyta 
iš pabūklų ir raketomis. Penktadienj 
Maskvos siūlomas paliaubas svarstys 
rusų ir čečėnų karo vadai. Rusų 
generolas Trošinas tarsis su čečėnų 
karo vadu Maschadovu. JAV Ir 
Prancūzija sveikino Maskvos nutarimą 
paskelbti Čečėnijoje paliaubas, tačiau 
pažymėjo, kad jos neturėtų būti 
ribojamos laiku. Prancūzija mano, 
kad paliaubų motu galima būtų pradėti 
siekti taikos ir susitaikymo.

B. KLINTONAS 
SUSITIKO SU 
A. KOZYREVU

JAV prezidentas B. Klintonas ket- 
virtadienj priėmė Rusijos užsienio rei
kalų ministrą A  Kozy rėvą Bailieji rūmai 
neminėjo, apie ką tariamasi. Apžval
gininkai mano, kad didžiausias dėme
sys buvo skiriamas gegužės mėnesj 
įvyksiančiam B. Klintono susitikimui 
su Rusijos prezidentu B. Jelcinu. Ma
noma, kad taip pat buvo svarstoma 
NATO planai plėstis j Rytus Trečiadienj
A. Kozyrevas tą reikalą svarsto su 
JAV valstybės sekretoriumi V. Kristo
feriu. Rusija priešinasi tokiems NATO 
planams, tačiau V. Kristoferis pažymė
jo, kad noras plėstis yra šiaurės 
Atlanto Santarvės reikalas. Vašingto
nas tikisi, kad Maskva anksčiau ar 
vėliau atsisakys opozicijos NATO 
planams. Ketvirtadienį Baltieji Rūmai 
pranešė, jog po susitikimo su A. 
Kozyrevu prezidentas B. Lintonas 
kalbėjo telefonu su Rusijos prezidentu.
B. Klintonas ragino B. Jelciną paliau
bas Čečėnijoje panaudoti deryboms 
dėl tvirtos taikos. B. Klintonas sakė,

POEZIJA - TARTUM 
GYVENIMO TĘSINYS

Atkelta iš 1 p.
Po trijų metų šalia atsigulė ir jo 

mona šiaulietė Vera Sotnikovaitė, 
uri savo "nesocialiam vyrui" buvo 

vienintelė "kūrybinė aplinka", 
ūpestingai tvarkė jo reikalus, 

gyveno jo interesais.
Vakaras baigėsi. Ar jau? Nuo 

ienos tebežiūri j pavasarį teigiančią 
vyšnios šaką dailininko Ryčio 

urgelio padovanotas paveikslas 
Susitikimas", tebesišypso aktorė 

Virginija Kochanskytė. ("Aš eiles 
alėčiau deklamuoti iki rytol")

ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ^
mokykloje varžėsi geriausieji 
skaitovai. Šiemet konkurse buvo 
galima skaityti ne tik M. Valančiaus 
kūrinius, bet ir kitų lietuvių autorių 
kūrybą kuri savo tematika būtų 
artima vyskupo propaguotoms 
Idėjoms. Galėjo konkurso dalyviai 
vertinimo komisijai pateikti ir savo

Tarpdury dar pasiveja jos nuostaba 
ir negalėjimas susitaikyti: "Aš 
neįsivaizduoju H. Radausko 
pražilusio. Negali būti!"

Bet svetimas romantikų 
jausmingumui poetas ir vėl 
"nusodina":

Koks tu vienišas, Žmogau, esi 
Meilėj, laimėj, baimėj ir mirty. 
Smuikas groja šviesią F. 

Šuberto "Avė Marija"...
Ir taip nesinori išeiti.

A. K.

Henrikas RADAUSKAS

ATRADIMAI
Aš ieškau, nieko nepametęs, 
Randu žodžius, renku rimus. 
Džiaugiuos kaip geležėlę radęs. 
Aš vaikštau vienas, neramus, 
Neprijaukinamas kaip katės.

i Ketvirtadienj 12-oje vidurinėje 
1 mokykloje vykusios vakaronės 

metu buvo apdovanoti antrojo 
Motiejaus Valančiaus raštų 
skaitymo konkurso laureatai.

Jau antrą kartą vyskupo M. 
Valančiaus blaivystės sąjūdžio 
Šiaulių miesto taryba ir Šiaulių 
moksleivių namai rengia M. Va
lančiaus raštų skaitymo konkursą 
Dvi dienas J. Janonio vidurinėje

: APDOVANOT 
«GERIAUSIEJI 
Í SKAITOVAI
kūrinėlius, tačiau lokių šiemet nebuvo. 
Komisija tikisi, kad šis konkursas taps 
tradiciniu. Galbūt kitąmet moksleiviai 
skaitys ir savo kūrybą.

5-9 klasių grupėje varžėsi 42 jaunieji 
skaitovai. Vertinimo komisijos narių 
nuomone, šiemet dalyviai pasiruošė 
kur kas rimčiau. Ypač sunku komis!|ai 
buvo atrinkti nugalėtojus Jaunesniųjų 
skaitovų grupėje. Pirmoji vieta tarp 
šio amžiaus moksleivių skirta Donatui

Daugirdui, 10 vidurinės mokyklos 
aštuntokui. Vyresniųjų moksleivių 
tarpe absoliučiais nugalėtojais 
pripažinti Didždvarlo vidurinės 
mokyklos dešimtokai Ieva Clreikytė, 
Jurgita Šimotiūnaitė Ir Marius Kančys.

Konkurso komisijai pirmininkavo 
aktorė Dalia Clnauskaltė-Vardilienė. 
Skaitovų pasirodymus vertino Ir 
vyskupo M. Valančiaus blaivystės) 
sąjūdžio Šiaulių tarybos nariai, 
moksleivių namų, laikraščio "Šiaulių 
naujienos", Šiaulių radiocentro bei 
J. Janonio vidurinės mokyklos 
atstovai. Konkurso nugalėtojams 
buvo jtelkti diplomai, atminimo 
dovanos, rėmėjų prizai.

Parengė А. V.

Negydomasis 
m asažas. 

Kas tai?
Prieš kelias dienas Dainų policijos 

nuovada surengė dar vioną akciją 
prieš palydoves ir sąvadautojus. Šj 
kartą jų pagauta mažiau, bet ir vėl 
paaiškėjo, kad merginos yra 
higieniškai nešvarios, kai kurios iš jų 
Įtariamos sergančios gonorėja. Yra 
nepilnamečių. Kristinai B. ir Aušrai 
K. "nepasisekė". Jas J pirtj atvežė 
pats "Gražantės" šeimininkas G. 
Zabiela, kur ir buvo sulaikyti, 
šeimininkas nubaustas 1000 Lt, o 
nepilnametės palydovės - po 250 Lt 
baudomis. Akcijos metu jkliuvo ir 
individuali S. Dzindzalėto jmonė. Jos 
jstatuose užfiksuota, kad užsiima 
sporto veikia, poilsiu, negydomuoju 
masažu, jmonėje dirbo ir nepilnametis 
S. Dzindzalėto brolis Tomas, gimęs 
1979 metais. S. Dzindzalėtas 
nubaustas 3000 Lt bauda, nes už tai 
Jis anksčiau jau buvo teistas. Tomas 
nubaustas 1000 Lt.

Skutimosi 
peiliukas irgi 

ginklas
Balandžio 25 dieną vienoje iš' 

automobilių saugojimo aikštelių apie

kad paliaubos nesumažino amerikie
čių susirūpinimo padėtimi Čečėnijoje.

GIRIAMAS 
J. STALINAS

Rusijos ministras pirmininkas V. 
Černomyrdinas vėl gyrė Stalino 
vaidmenį Antrojo pasaulinio karo 
metais. Ketvirtadionj Magnitogorsko 
pasakytoje kalboje jis ragino 
nepamiršti j kovą su naciais subūrusių 
žmonių, vadovų. J. Stalino vardas 
negali būti išbrauktas iš karo istorijos, 
kalbėjo V. Černomyrdinas. Tokius jo 
žodžius Magnitogorske karo veteranai 
palydėjo audringais plojimais.

А. V.

pirmą valandą nakties jvyko 
incidentas. Automobilio "Chevrolet" 
savininkas jsirėžė j "Tojotą". 
Besiginčijant "Tojotos" savininkas 
perpjovė skutimosi peiliuku 
"Chevrolet" savininko kairįjį skruostą 
Žaizda gili, teko susiūti. Sj incidentą 
tiria policija.

Pripažintas  
kaltu

Pirmadienį Šiaulių apygardos 
teismas paskelbė nuosprendį 
baudžiamojoje byloje, kurioje buvęs 
Šiaulių miesto policijos komisariato 
kriminalinės policijos inspektorius 
Vytautas Kaktonis buvo kaltinamas 
piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, 
tarnybinių dokumentų suklastojimu, 
kyšio ėmimu, sukčiavimu ir valstybinio 
turto pasisavinimu. Nustatyta, kad 
1993 m iš kaltinamo vagyste šiauliečio 
V. Kaktonis paėmė 12 tūkst. talonų ir 
4 degtinės butelius kaip kyšj. Byla 
buvo nutraukta. 1994 m. jis paėmė 
280 dolerių kyšj iš kitos šiaulietės, 
kuri norėjo, kad būtų nutraukta byla 
jos pažjstamam. V. Kaktonis buvo 
pripažintas kaltu ir nuteistas 3 metams 
laisvės atėmimo, bausmės vykdymą 
atidedant dvejiems metams.

Saugokitės  
“M oterkos” !
Mieste pastaruoju metu padaugėjo 

kišenvagių. Kriminalinės policijos 
darbuotojai neatmeta versijos, jog 
tai sugrįžusio iš įkalinimo vietos 
kišenvagio, pravarde "Molerka", arba 
jo draugų darbeliai. Jis gali darbuotis 
24-ajame, 12-ajame miesto 
maršrutiniuose autobusuose. 
"Moterka" - aukštas tamsiaplaukis, 
spuoguotu veidu.

Bus atlik ta  
išsami analizė

Balandžio 25 dieną apie 22 valandą 
namuose Pabalių gatvėje rastas 
Giedrės Devolskytės, gimusios 1995 
metų sausio 27 dieną, lavonas be 
išorinių smurto žymių. Šiaulių

INFORMUOJA

apygardos prokuratūros darbuotojų 
žodžiais, mirusi mergaitė gyveno su 
motina. Motinos aiškinimu, mergaitė 
sirgo jgimta inkstų liga. Ji pradėjo 
blogai valgyti, o balandžio 25-osios 
vakarą ėmė mėlynuoti, todėl motina 
iškvietė greitąją. Atvykę medikai 
mergaitę rado jau negyvą. 
Prokuratūros darbuotojai teigia, kad 
su motina liko gyventi dar trys 
mažamečiai vaikai.

Pardavė  
butą du 
kartus

Balandžio 24 dieną policijoje 
jregistruotas šiauliečio Nerijaus N. 
pareiškimas, kuriame pranešamą kad 
šiaulietis Gintautas Dragunevičius, 
gimęs 1961 metais, suklastojęs 
dokumentus, pardavė pareiškėjui 
priklausantį butą, esantj K  Korsako 
gatvėje. G. Dragunevičius 1994 metų 
vasario 23 dieną minėtą! butą pardavė 
šiauliečiui Nerijui N., tačiau iš buto 
neišsikraustė ir pagal sutartį jj nuomojo 
iš naujojo šeimininko. Šiemet, vasario 
28 dieną suklastojęs dokumentus, 
tą patį butą G. Dragunevičius už 15000 
i itų pardavė šiauliečiui Algimantui
B., kuris netrukus persikėlė čia gyventi. 
Atėjęs j savo butą, Nerijus N. rado čia 
gyvenanti Algimantą B., kuris sakėsi 
esąs buto savininkas, jvykis tiriamas, 
o G. Dragunevičius dar nesurastas.

Paruošė Vida MISIŪNAITĖ

AUŠROS ALĖJA



PRAMONĖ

“MASTIS” 
ATGIS

TELŠIAI. Po AB "Mastis” 
akcininkų susirinkimo mažai kas 
tikėjo, kad gali pasikeisti apmirusi 
jų jmonė. TaCiau jau pirmosios 
bendrovės naujos valdybos veiklos 
savaitės teikia viltj. Kontrolinio akcijų 
paketo savininkas, valdybos 
pirmininkas Alvydas Jakutis ryžtingai 
ėmėsi pertvarkyti administracijos 
skyrių veiklą, kad kiekvienas 
darbuotojas spręstų konkrečius 
uždavinius ir nebūtų, kaip iki šiol 
valdyme, "palaida bala". Daromi 
žygiai, kad gaminantys produkciją 
žmonės laiku gautų atlyginimus. 
Jau yra 100000 dolerių. Pradėti ruošti 
gamybai mezgimo ir taurinimo cechų 
jrenglmai. Anot pono A. Jakučio, jei 
reikalai toliau klostysis gerai, po 
mėnesio "Mastis" vėl turėtų atgyti ir 
pradėti dirbti normaliau.

NUSIKALTIMAI

BARBARAI - 
SEPTINTOKAI

KELMĖ. Piktadariai nusiaubė AB 
"Sphagnum" poilsiavietę prie Giliaus 
ežero. Jie laužė duris, kėdes, stalą, 
supjaustė lovos matracą, Išdaužė 
langus ir 1.1. Nuostolių pridarė už 
320 litų. Siautėjo ne kokie nors jširdę 
reketininkai, o Tytuvėnų vidurinės 
mokyklos septintokai Artūras 
Mižutavičius, Nerijus Tverijonas, 
Rolandas Vasiliauskas, Rimvydas 
Stankus, Ramūnas Gerčas ir Rimas 
Nyderis. "Ereliai" vieną gražią dieną 
nenuėjo j pamokas, o pasuko Giliaus 
link. Viską išlaužę, Išdaužę, jie 
poilsiavietėje... žaidė kortomis. 
Labiausiai siautėjo R. Gerčas, R. 
Nyderis Ir A. Mižutavičius. O 
tėveliams beliks už vaikų "žaidimus" 
pakratyti piniginę...

NUO KIOSKŲ 
-PRIE  

PARDUOTUVIŲ
JONIŠKIS. Balandžio 8 d. gautas 

pranešimas apie išplėštą D. P. maisto 
prekių parduotuvę, esančią 
Linkaičiuose. Buvo pavogta maisto 
produktų, drabužių, kasos aparatas 
"Casio” . Savininkui padaryta 4000 
litų žala. Nustačius šią parduotuvę 
apvogusius asmenis, paaiškėjo, kad 
ta pati grupė - Rimas Bagučianskas 
ir Jūratė Kurtkutė šiais metais apvogė

keturis prekybos kioskus Joniškyje. 
Tik praėjusių metų liepos mėnesj R. 
Bagučianskas grjžo atlikęs bausmę 
už vagystes, Jūratė su teisėsaugos 
pareigūnais susidūrė pirmą kartą.

Tą pačią naktj Joniškyje išplėštas 
A  K  priklausantis prekybinis kioskas, 
iš jo pavogta maisto produktų ir radijo 
imtuvas "Grunding". Darbavosi kita 
grupė - Giedrius M. ir nepilnametis 
Vidmantas Č. Deja, tai taip pat no 
vienintelė jų vagystė.

PASKYRIMAI
NAUJOJI AKMENĖ. Nuo balandžio 

12 d. rajono savivaldybės 
administratoriumi paskirtas Vitalis 
Lizdenis, krikščionių demokratų 
partijos atstovas, rinkimų sąraše buvęs 
penktuoju ir išrinktas deputatu. Iki 
šiol dirbo muzikos ir tikybos mokytoju 
Viekšniuose. Jis interesantus priima 
buvusio rajono valdytojo kabineto, 
savivaldybės rūmų II aukšte.

KELMĖ. Petras Barakauskas 
paskirtas rajono saivaldybės 
adminitratoriumi. Jis gimęs 1955 
metais Kelmės rajone, Bulavėnų 
kaime, baigęs Lietuvos žemės ūkio 
akademiją, pastaruoju metu dirbo 
rajono valdybos vyr. ekologu - darbo 
apsaugos inspektoriumi.

Tai nauja, po savivaldybių tarybų 
rinkimų jsteigta paroigybė. Adminis
tratorius vadovauja savivaldybės 
administracijai, organizuoja tarybos 
ir valdybos posėdžių parengimą, 
atsako už administracijos vidaus 
darbo tvarką, pagal savo kompe
tenciją leidžia jsakymus, merui 
pritarus, skiria padalinių vadovus ir 
jų pavaduotojus, o kitus tarnautojus 
j darbą priima savo nuožiūra.

TELŠIAI. Valdybos nariai pritarė 
merės pasiūlymui rajono admi
nistratoriumi paskirti Tomą Kurlj. Jis 
gimęs 1967 metais, vedęs, baigęs 
Kauno technikos universitetą, 
inžinierius. Prieš paskiriant j šias 
pareigas, dirbo vienoje privačioje 
firmoje.

Administratoriaus pavaduotoju 
paskirtas Algimantas Jurkus, gimęs 
1942 metais, vedęs, turi 3 vaikus, 
baigęs LŽŪA, specialybė - mokslinis 
agronomas, o pastaruoju metu buvo 
komersantas.

KULTURA

MENO 
MOKYKLAI- 
TRISDEŠIMT

JONIŠKIS. Joniškio meno mokykla 
jkurta 1965 metais (tada vadinosi vaikų 
muzikos mokykla), atšventė savo 30- 
metj. Nuo 1994 metų ji pavadinta

meno mokykla. Joje dabar yra trys 
skyriai: muzikos (jame mokoma 
aštuonių specialybių), dailės 
(gyvuoja septinti metai), 
choreografijos (antri motai). Prieš 
šešerius metus Žagarėje atidarytas 
meno mokyklos filialas. Šiuo metu 
mokykloje mokosi 315 mokinių, 
dirba 29 mokytojai, septyni techniniai 
darbuotojai.

Per savo gyvavimo 30-metj 
mokykla išleido 26 absolventų laidas 
- 363 moksleivius.

Meno mokykla - tarsi rajono 
kultūros gyvenimo švyturys. 
Organizuojant daugelj renginių, 
talkina ir mūsų mokyklos mokytojai 
bei mokinia. Jau vien kaimo kapelos, 
vadovaujamos mokyklos direk
toriaus F. Bondarevo, koncertai 
nobosuskaičiuojaml. Dalyvauta 
įvairiuose Respublikoje rengia
muose konkursuose, festivaliuose. 
Kartu su kultūros rūmų "sinjorų" 
šokių kolektyvu (vadovė D. 
Žalakionė) koncortuota Lietuvos, 
Latvijos, Estijos rengiamose 
šventėse, festivaliuose. O kiek 
koncortų koncertėlių surengta 
gimtajame rajonol

RESTAURUO
JAMA

PAŠUŠVIO
BAŽNYČIA

RADVILIŠKIS. Architektūros 
paminkų sąraše yra Pašušvio 
bažnyčia. Šios bažnyčios pietinė 
koplyčia statya 1553 metais. Tai 
didelę istorinę vertę turintis statinys, 
kurj būtina išsaugoti, siekiant kuo 
didesnio autentiškumo. Koplyčia - 
Iš plytų mūro, nutinkuota. Kovo 
mėnesio pirmosiomis dienomis 
Pašušvio parapijos administratorius 
kunigas J. Vaicekauskas pranešė 
Radviliškio rajono Paminklotvarkos 
tarnybai, jog griūva Pašušvio 
bažnyčios pietinės senosiós 
koplyčios frontonas. Buvo suvažiavę 
specialistai iš Vilniaus ir nusprendė 
bažnyčią restauruoti. Pašušvio 
bažnyčios frontonas buvo išardytas: 
išgriautas dar likęs mūras Ir 
išmontuotos medinio fachverko 
konstrukcijos. Medis per tiek metų 
jau visai sutrūnijęs, sudūlėjęs. Pagal 
apmatavimų brėžinius Ir seną 
pavyzdj pagamintos ir sumontuotos 
naujos fachverko konstrukcijos, 
sumūrytas naujas mūras. Pagal seną 
pavyzdj Išmūryti karnizai. Pašušvio 
bažnyčios pietinės koplyčios 
frontonas bus atstatytas toks, koks 
buvo. Darbus vykdo UAB "Kauno 
restauratoriai".

Parengė 
Vida SIMONAITIENĖ

JAUNŲJŲ KŪRYBA Pranas Ž u k a u s k a s

ĄŽUOLUI
Visada tu  nuo kelio - toli. 
Kiek prisimenu, - stovi ir 

stovi.
Sako, ąžuolas tu,
Sako, protėvių mūsų

šventovė.

Bet prieiti arčiau nebandau,- 
Mano kojoms tokie

nepatogūs 
Tie laukai suarti...
O namučiuos, po  stogu, -

Baldai ąžuolo kieto,
Ant grindų ąžuolinių 

sutūpę...
Aš juos glostau ir myliu.
Jie  patinka labiau man kur 

, kas negu tu, 
Besispjaudantis gilėm...

(KTU G imnazija, XII klasė) 
apie save:

- Mokslas sekasi neblogai. Nors 
Gimnazija orientuoja j technikos 
mokslus, aš humanitaras. Rašyti 
pradėjau 1988 metais. Pirmieji 
apsakymėliai parašyti j mokyklinj 
sąsiuvinį. Bandžiau savaip pavaizduoti 
neatsiejamą savo vaikystės dalj - 
kasmetines atostogas Palangoje, 
vertinau spektaklius, kuriuose aš 
dažnas svečias nuo mažų dienų. Kai 
buvau ketverių metų, labai panorau 
išmokti skaityti. Greitai greitai 
sakydavau raides vieną po kitos. Tik 
dėliodavau jas iš antro galo. Kai iš 
raidžių pavyko sulipdyti žodj, užvaldė 
skaitymo aistra, kuri neapleido iki 
šiol. Labai mėgstu keliauti. Šias 
paskutiniąsias moksleiviškas 
pavasario atostogas praleidau su 
grupele draugų prie Kuršių marių. 
Pėsčiomis praėjome Smiltynę, 
Juodkrantę, Preilą, Nidą.

BRANGINKIME 
MOTINOS 

VARDĄ!
Genė RŪTIENĖ

Nors man pačiai ir neteko pajusti 
motinos meilės ir jai ištarti patj 
brangiausią pirmąjj žodj "Mama” , 
bet visa tai jaučiu savo širdimi ir labai 
gerbiu moteris-motinas, labai 
smerkiu tuos vaikus, kurie negerbia 
savo tėvų. Noriu parašyti apie 
buvusią bendradarbę, paprastą 
kaimo moterj, gyvenančią Šiaulių 
rajone Karpiškių kaime. Ji dabar 
ūkininkauja. Stasė Rimkienė yra 
išauginusi penkis vaikus: tris sūnus 
ir dvi dukras. Šią moterj aš prisimenu 
dar iš tų dienų, kai Durpių įmonėje 
daug metų vienoje pamainoje 
dirbome. Kokj ji, darbšti kaip bitelė, 
bedirbdavo darbą, niekada nėra 
pasakiusi, kad per sunku. Tik vieną 
kartą ji mums, moterims, yra 
prasitarusi, kaip nelengva buvo 
auginti vaikus, nes reikėjo 
pragyventi iš vyro uždarbio.

Prabėgo metai. Užaugo gražus 
sūnų ir dukterų būrys. Ir vėl nelaimė 
- sūnui daroma operacija. Ji 
nedvejodama paaukojo vaikui savo 
inkstą. Jeigu kuriam nors iš mūsų 
reikėtų tai padaryti, ar kiekvienas 
galėtume ryžtis? O ji jrodė, kad tikros 
motinos meilei ribų nėra.

Artėja gegužės 7-oji - Motinos

Jonas BARŠČIAUSKAS
Pakruojyje nedidele persvara -13 

prieš 12 - buvo išrinkta krikščionių 
demokratų partijos pasiūlyta atstovė 
M. Šerienė. Sujudo sukruto Lenino 
anūkai. Apie tai net rajoniniame 
laikraštyje rašo. Cituoju:

" Po rinkimų - pirmieji konfliktai? 
Dar nespėjus naujai išrinktai rajono

RAŠO 
“AUŠROS 
ALĖJAI”

diena. Bus pagerbiamos ir jau 
anapilin išėjusios motinos. 
Brangieji, susimąstykime, kaip tai 
padarysime. Žinoma, atnešime 
pavasario žiedų puokštę, bet 
paklauskime savęs, ar širdyje 
auginame tikrą ir nevystančią - 
Gerumo ir Pasiaukojimo gėlę?

reikalavimų - palikti savo poste, 
pedagogų nuomone, gerai dirbantį 
švietimo skyriaus vedėją A. Biknlų. 
Pasak deputato, rajono morei "turėtų 
užtekti sveiko proto" atsižvelgti j 
peticijoje keliamus reikalavimus", kad 
naujoji merė netrukdytų ateistinio 
auklėjimo miesto ir rajono mokyklose. 
Turėtų ir tėvų komitetai susirūpinti, 
kokia dvasia aukėjami jų vaikai. Gal 
kai kam būtų maloniau matyti 
raudonais kaklaraiščiais dėvinčius 
pionierius arba šauniuosius 
komjaunuolius? Atgal j komunizmą? 
O vis dėlto ir jiems patarčiau pakeisti

KAM NEPATINKA 
NAUJAI IŠRINKTA MERĖ?

savivaldybės merei M. Šerienei ir kojų 
sušilti, pagrindinių ir vidurinių mokyklų 
direktoriai įteikė protesto peticiją, 
reikalaujančią užkirsti kelią galimam 
švietimo jstaigose kadrų "valymui” 
dėl politinių įsitikinimų. Pasak redakciją 
informavusio LDDP sąraše išrinkto 
deputato, antrosios vidurinės 
mokyklos direktoriaus A. Šidlausko, 
vienas pagrindinių peticijos

taktiką ir dirbti taip, kaip reikia mūsų 
Tėvynei. Mums reikia doros, patricrtiš- 
kal nusiteikusios kartos. Auklėjimo 
srityje yra daug trūkumų. Juos reikia 
ištaisyti. Auklėkime jaunąją kartą taip, 
kad ji nebūtų mėšlo šakė svetimos 
kultūros naudai, anot vieno nepriklau
somos Lietuvos pedagogo, j neškime 
j mokyklas kryžių, kuris daug žalos 
mokyklos darbe tikrai nepadarys.

A leksas BIČKUS
Prieš Šv. Velykas lyg pranašas 

kažko džiugaus, dar nepatirto j mano 
mažytį langą pasibeldė balandis. Ilgai 
savo apvalia akimi žiūrėjęs j mane, 
pakilo nuo palangės ir vis suko ir 
suko ratus apie mano būstą, 
pranašaudamas svečio apsilankymą.

Nesumelavo mėlynasis karvelėlis: 
prasidėjus 13-jo tarptautinės

gero žmogaus dovanotas stebuklas.
Nespėjo užsidaryti durys paskui 

“ Litterą" - Ir vėl džiaugsmo pilnos 
mūsų širdys, - atvažiavo kuršėniečių 
choras. O su jais - ir dukrelė, nežinanti 
kaip iš šulinio įkritusį kačiuką ištraukti: 
ar už ūsų, ar už uodegos, ir miklioji 
čigonėlė, už būrimą kortomis J savo 
maišą jsiviliojusi ne tik 10 litų, bet Ir 
laikrodį, pirštines, žodžiu, viską, kas

PAUKŠTIS  
PRIE MANO LANGO

bažnytinės muzikos festivalio savaitei, 
pirmadienį, antrąją Velykų dieną, j 
Aukštelkės pensionatą atvyko 
koncertuoti ŠPI kamerinis choras 
"Uttera". Sugužėjome j salę nei artimi, 
nei tolimi, visi iš tų pačių namų, nors 
ir iš įvairių Lietuvos kampelių, 
pasiklausyti dainų ir giesmių.

j širdį atplūdo gerumas ir prisiminė 
mūsų skambiosios lakštingalėlės 
Salomėjos Nėries žodžiai: "Dainuok, 
širdie, gyvenimą"... Dainuokite, 
jaunosios mergelės, mums, 
močiutėms ir tėvukams, kurie nebeturi 
artimųjų. Gal ir turėjome, bet sudiržo 
jų sielos, jeigu mes čia atsidūrėme. 
Tačiau gęstant gyvenimo saulei, vis 
tiek dar godžiai gaudome kiekvieno, 
užsukusio pas mus, akis ir žodžius, 
o rankos, prisilietusios prie mūsų 
atvėsusių delnų, visada atrodo kaip

tik po ranka pakliuvo.
Kaip grojo, kaip dainavo, - žodžiais 

neapsakysi. Neveltui šis choras 
aplankęs Vokietiją ir kitus užsienius.

Prisijuokėme iki ašarų, o 
atsisveikinant Aukštelkės pensionate 
ilgai skambėjo "Ilgiausių metų".

Nutilo "L itteros" giesmės, 
kuršėniečių pašmaikštavimai, bet Ir 
vėl spindi laukimo šviesa mūsų 
mažyčiuose langeliuose. Ta džiugi 
valanda, kai mūsų namus vėl užplūs 
jauni skambūs balsai iš laimingesniojo 
pasaulio, kurj po truputį pradedu 
pamiršti, kaip ir kažkada mylėtus 
artimuosius, - manau, netruks ateiti. 
O mums ir vėl bus didelė šventė, nes 
kiekvieno svečio visuomet laukiame 
kaip brolio, kaip sesers iš savo 
gimtinės, kurios seniai nebėra.

Aukštelkė

AU SRO S A LE įA
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Šeštadienis, balandžio 29 d. 
LIETUVOS TV
9.00 programa. 9.05 Programa 

vaikams. 10.00 Šarka. 10.30 TV 
artelė. 11.20 Mūsų kalba. 12.05; 
17.45; 22.20 TV anonsas. 12.10 
Sveika, Prancūzija. 12.40 Kelias.
13.05 F. '‘Degrasi gimnazija” . 13.35 
TV spektaklis vaikams "Jonelio 
raidės". 14.10 Pasaulio sportas.
15.00 Užeikit, sveteliai. 15.30 LOBT 
baletas "Baltaragio malūnas". 17.10 
Dainuoja Giedrė Kaukaitė. 17.50 
Žinios. 18.00 Nauji karaliaus meno 
dra Dužiai. 18.35 Kino pasaulyje.
19.00 Atgarsiai. 19.20 Muzikinis 
viešbutis. 20.30 Panorama. 21.30 
Sportas. 21.10 Po savo stogu. 21.50 
F. "Motina ir sūnus". 22.25 F. 
"Sensacija". 23.15 Vakaro žinios.
23.30 Gitaros legendos.

TELE3
9.00 Animac. f. 10.30 F. 

"Eldoradas". 11.00 F. "Mano 
draugas - išdavikas". 2 d. 12.00 F. 
"Mėnulio princesė". 1 d. 13.00 
Muzika. 13.30 "Jungtinė Karalystė 
šiandien". 14.00; 15.00 'Travel".
15.30 Muzika. 16.30 "Deutsche 
Welle". 17.00 "Pats sau režisierius".
17.30 Muzika. 17.45 "Stebuklų 
laukas". 18.30 LKL pirmenybės 
"play-off". 20.00 Žinios. 20.20 
Lletloto. 20.30 Animac. f. 21.00 
Žinios. 21.15 Muzika. 21.30 F. 
"Raitelė". 23.00 Žinios. 23.15 

Muzika 23.30 F. "Zandali".
Sekmadienis, balandžio 30 d. 
LIETUVOS TV
8.55 Programa. 9.00 Liudykime 

Kristų. 9.30 Sveikata 10.30 "Soltis".
10.55 Septynios Kauno dienos. 
11.55; 18.05 TV anonsas. 12.00 
Krepšinio pasaulyje. 12.45 Aukštas 
18/17.13.30 Respublikinio konkurso 
"Saugokime jaunas gyvybes 
keliuose" finalas. 14.30 Azimutai.
15.00 Sveikinimų koncertas. 16.00 
F. "Neono raitelis". 16.50 Katalikų 
TV studija. 17.20 Laida 
automėgėjams "Automanija". 18.10 
Žinios. 18.20 Tenisas. 18.40 
"Dienos" madų kronika. 18.55 
Gyvybės žalias medis. 19.25 Mūsų 
miesteliai. 20.30 Panorama. 21.00 
Sportas. 21.10 Pirmasis kanalas.
21.30 F. "Geležiniai vyrukai". "7 
valandos Niujorke". 22.45 TeleUFE.
23.15 Vakaro žinios.

TELE 3
9.00 Animac. f. 10.15 Langas | 

gamtą. 10.30 F. "Raitelė". 1 d. 12.00 
F. "Mėnulio princesė". 2 d. 13.00 
Muzfca 13.30 POP TV. 14.00; 14.30;
15.00 ’Travel". 16.00 "Deutsche 
Welle". 16.30 Iš "Formulė-1" 
Istorijos. 17.00 Laukiniai pietūs 17.30 
jdomūs žmonės. 18.00 Gineso šou.
18.30 LKL pirmenybės. 20.00 
Pasaulio sportas. 20.30 Animac. f.
21.00 Žvelkime atidžiau. 21.30 F. 
"Raitelė" 2 d.

Pirmadienis, gegužės 1 d. 
LIETUVOS TV
17.00 Programa. 17.05 Pirmasis 

kanalas. 17.25 Atgarsiai. 17.45 Inf. 
videožumalas "Japonų videotemos".
18.00 Žinios. 18.10 Programa 
vaikams. 18.50 Žinios. 19.05 Baltarusių 
programa. 19.15 Ekonomikos 
žurnalas "Nuo A iki Ž". 19.35 Sporto 
studija. 20.00 01, 02, 03. 20.30 
Panorama. 21.00 Sportas. 21.10 
Videofilmas "G im inės". 22.40 
"Dienos" madų kronika. 22.55 
Muzikinis žurnalas "Terra musica".
23.10 Vakaro žinios. 23.25 Muzikinio 
žurnalo tęsinys.

TELĘ-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis f. 8.30 

F. "Santa Barbara". 9.30 Animacinis 
f. 10.00 Muzika. 10.30 F. "Raitelė".
12.00 F. "Mano draugas - išdavikas".
13.00 Muzika 13.30 TV tekstas. 13.55 
Anglų k. pamokėlė. 14.00 Tarptautinė 
kelionių apžvalga. 14.30 Airijos 
portretas. 15.00 Kelionių skonis. 15.30 
D. Jensenas keliauja per Kanadą.
15.55 Laukiniai Pietūs. 16.25 POP 
TV. 16.55 F. "Fani ir Aleksandras".
18.30 Animacinis f. 18.55 Anglų k. 
pamokėlė. 19.00 Žinios. 19.20 100 
proc. 19.30 F. "Santa Barbara". 20.30 
Animacinis f. 20.55 Anglų k. pamokėlė.
21.00 Žinios. 21.15 Sporto naujienos.
21.30 F. "Laiškas mano dukteriai” .
23.00 Žinios. 23.15 Muzika. 

Antradienis, gegužės 2 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 8.35 Deutsche 

Welle. 9.00 France 2 žinios. 9.30 
Videofilmas "Giminės”. 10.55 Sveiką 
Prancūzija 11.25 Koncertas. 13.25 
Po savo stogu. 17.05 Inf. 
videožumalas "Šveicarų pasaulis” .
17.10 Muzika ir mes. 18.00 Žinios.
18.10 Programa vaikams. 18.50 
Žinios. 19.05 Laida lenkų kalba 19.35 
Nėra to blogo, kas neišeitų j gera.
20.30 Panorama 21.00 Sportas. 21.10 
Videofilmas "G im inės". 22.05 
"Dienos" madų kronika. 22.20 
Renkame TV žiūrovų "Mis Lletuva- 
95" 22.50 Biydė. Susitikimas su V. 
Bubniu. 23.20 Vakaro žinios.

TELĘ-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis f. 8.30 

F. "Santa Barbara". 9.30 Muzika 10.30 
F. "Laiškas mano dukteriai". 12.00 
F. "Fani ir Aleksandras". 13.30 TV 
tekstas.v 13.55 Anglų k. pamokėlė.
14.00 Žemiškos kelionės. 14.30 
Sostinė. 15.00 Kelionių skonis. 15.30 
Keliautojo akimis. 16.00 Pasaulio 
sportas. 16.30 Žvelkime atidžiau. 17.00 
F. "Fani ir Aleksandras". 18.30 
Animacinis f. 18.55 Anglų k. pamokėlė.
19.00 Žinios. 19.20 100 proc. 19.30 
F. "Santa Barbara". 20.30 Animacinis 
f. 20.55 Anglų k. pamokėlė. 21.00 
Žinios. 21.15 Sporto naujienos. 21.30 
F. "Septynioliktas numeris". 23.00 
Žinios. 23.15 Muziką

TreCIadlenls, gegužės 3 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 8.35 Deutsche 

Welle. 9.00 France 2 žinios 9.30 Anglų 
k. mokomoji laida vaikams. 9.45 
Videofilmas "G im inės". 10.35 
Atmintis. 11.05 Nakviša. 17.05 Mūsų 
miesteliai. Panemunis. 18.00 Žinios.
18.10 Programa vaikams. 18.50 
Žinios. 19.05 Krikšūkmlo žodis. 19.15 
Sveikata. 19.35 TV forumas. 2;.30 
Panorama. 21.00 Sportas. 21.10

Videofilmas “Gimkte''. 22.10 Krantas.
23.10 Vakaro žinios. 23.25 Lietuvos 
futbolas.

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis f. 8.30 

F. "Santa Barbara". 9.30 Muzika 10,30 
F. "Septynioliktas numeris". 12.00 F. 
"Fani ir Aleksandras". 13.30 TV 
tekstas. 13.55 Anglų k. pamokėlė.
14.00 Geriausieji Europoje". 14.30 
Nuotykių ieškotojai. 15.00 Itališki 
maršrutai. 15.30 Iššūkis. 16.00 
Pasaulio aidas. 16.30 jdomūs žmonės.
17.00 F. "E ldoradas". 18.30 
Animacinis f. 18.55 Anglų k. pamokėlė.
19.00 Žinios. 10.20 100 proc. 19.30 
F. "Santa Barbara". 20.30 Animacinis 
f. 20.55 Anglų k. pamokėlė. 21.00 
Žinios. 21.15 Sporto naujienos. 21.30 
F. "Kobra". 22.30 F. "Klanas". 23.30 
Žinios. 23.45 Muzika.

Ketvirtadienis, gegužės 4 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 8.35 Deutsche 

Welle. 9.00 France 2 žinios. 9.30 
Videofilmas "G im inės". 10.25 
Muzikinis viešbutis. 11.25 Inf. 
videožumalas "Didžioji Britanija 
šiandien". 17.05 Kanadiečių programa 
jaunimui "Gatvės triukšmas". 17.35 
Sodų kraitė. 18.00 Žinios. 18.10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios.
19.05 Vyriausybė nutarė... 19.20 
"...prieštarauki" 20.00 "22". Sporto 
programa futbolo mėgėjams. 20.30 
Panorama. 21.00 Sportas. 21.10 
Videofilmas "G im inės". 22.10 
Pasaulio koncertų salėse. 23.10 
Vakaro žinios. 23.25 Daiktai žmonių 
pasaulyje.

TELE-3
730 Žinios. 800 Animacinis f. 830 

F. "Santa Barbara". 9.30 "Pats sau 
režisierius". 10.00 Muzika 10.30Vaid. 
f. 12.00 F. "Eldoradas". 13.30 TV 
tekstas. 13.55 Anglų k. pamokėlė.
14.00 Povandeniniai nuotykiai. 14.30 
Nuotykių Ieškotojai. 15.00 Kelionė 
namo. 16.00 Iš "Formulė-1" Istorijos.
16.30 Europos kaleidoskopas. 17.00 
Vaid. f. 18.30 Animacinis f. 18.55 
Anglų k. pamokėlė. 19.00 Žinios. 19.20 
100 proc. 19.30 F. "Santa Barbara".
20.30 Animacinis f. 20.55 Anglų k. 
pamokėlė. 21.00 Žinios. 21.15 Sporto 
naujienos. 21.20 Karo žygis Europoje.
21.40 F. "Kriminalinės policijos 
inspektorius". 23.10 Žinios. 23.25 
Muzika.

Penktadienis, gegužės 5 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 8.35 Deutsche 

Welle žinios. 9.00 France 2 žinios.
9.30 F. "Lėlių slėnis". 10.15 
Videofilmas "G im inės". 11.10 
Jaunimo banga. 17.00 Brydė.v17.30 
Gyvybės žalias medis. 18.00 Žinios.
18.10 Programa vaikams. 18.50 
Žinios. 19.05 Dok. f. 19.30 Pyragų 
nebus be noragų. 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 F. "Už 
mudu".

TELE-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 Vaid. f.
13.30 TV tekstas. 13.55 Anglų k. 
pamokėlė. 14.00 Nuotykiai po 
vandeniu. 14.30 Vyno ekspresas.

BALTIJOS TV IR ŠIAULIŲ TV IV. 29 ■ V. 5 D.
šeštadienis, balandžio 29 d.
8.30 Sovijaus horoskopas. 8.35 

’Taip sukasi pasaulis". 9.30 "Nakties 
riba". 10.00 Prospektas... 10.20 
Muzika. 10.30 Vaikų savaitgalis.
11.30 Rutina. 12.30 "Mudu abudu 
ir kiti..." 19.00 Sveikinimų koncertas.
20.00 N BA ru ngtynės. 21.00 Mana- 
mana. 21.30 Rokijada. 22.00 
Teležaidimas "Šekit slieką". 22.30 
įsijunkite televizorių. 23.00 'Vakaro 
spindulio" programa.

Sekmadienis, balandžio 30 d.
8.30 Sovijaus horoskopas. 8.35 

"Taip sukasi pasaulis". 9.30 
Žingsniai. 10.00 Susitikimai. Poetas 
A. Verba. 10.30 Vaikų savaitgalis. 
"Ei, vaikučiai, surimtėkim". 11.30 
Dešimt geriausiųjų. 12.30 Už 
kampo". 18.15 Pasaulio naujienos 
CNN. 18.30 Numatomos LKL 
čempionato pusfinalio rungtynės.
20.00 NBA apžvalga 20.30 "Laukinė 
rožė". 21.00 Baltijos naujienos 21.05 
'Taip sukasi pasaulis". 22.00 
Muzika.

Pirmadienis, gegužės 1 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

"Taip sukasi pasaulis". 8.30

"Laukinė rožė". 18.00 Saulės krašto 
televizija Motinos neišeina! Laidą veda 
Paulina Motiečienė. 19.00 Deviso 
taures turnyras Šiauliuose. 20.00 LKL 
apžvalgą 20.30 "Nakties riba". 21.00 
Baltijos naujienos. 21.05 "Taip sukasi 
pasaulis". 22.00 Mozaika. Spaudos 
apžvalga. 22.30 Juoda-balta. 23.00 
F. "Siaubo viešbutis".

Antradienis, gegužės 2 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

"Taipsukasi pasaulis". 8.30 "Nakties 
riba". 19.00 Pirk, parduok, informuok.
19.10 Žinios. 19.30 Spaudos apžvalga.
19.35 "Sodžius". 20.00 "Prospektas". 
Pareiga Ir atsakomybė. 20.20 
Tautininkų žinios. 20.30 "Laukinė 
rožė". 21.00 Baltijos naujienos. 21.05 
"Dentinox - jūsų vaikui". 21.15 "Taip 
sukasi pasaulis". 22.00 Kartojama 
"Pirk, parduok, informuok". Žinios.
22.30 Sankryža. 22.40 F. "Pelenė".

Trečiadienis, gegužės 3 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

'Taip sukasi pasaulis". 8.30 "Laukinė 
rožė". 18.15 Futbolas. LKL 
čempionatas. FBK "Kaunas" • 
"Žalgiris". EBCW. 20.00 Muzika 20.15 
Pasaulio naujienos. CNN. 20.30

"Nakties riba". 21.00 Baltijos 
naujienos. 21.05 "Taip sukasi 
pasaulis". 22.00 "Pirk, parduok, 
informuok". 22.10 Žinios. 22.30 
Spaudos apžvalga 22.35 F. “Pelenė".

Ketvirtadienis, gegužės 4 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

'Taipsukasi pasaulis". 8.30 "Nakties 
riba". 19.00 Pirk, parduok, informuok.
19.10 Žinios. 19.30 Spaudos apžvalga
19.35 Laida "Padėk pats sau: pažintis 
su K. Marcinkovskiu". 20.00 NBA: 
žvilgsnis iš arčiau. 20.30 "Laukinė 
rožė". 21.00 Baltijos naujienos. 21.05 
"Taip sukasi pasaulis". 22.00 
Kartojama "Pirk, parduok, informuok". 
Žinios. 22.30 Rodo "Argos".

Penktadienis, gegužės 5 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

"Taip sukasi pasaulis". 8.30 "Laukinė 
rožė". 19.00 "Pirk, parduok, infor
muok". 19.10 Žinios. 19.30 Spaudos 
apžvalga. 19.35 Laida "Veidrožiai ir 
atspindžiai". 20.00 Programa "Viltis 
šiandien” . 21.00 Baltijos naujienos.
21.05 'Taip sukasi pasaulis". 22.00 
Kartojama "Pirk, parduok, informuok". 
Žinios. 22.30 F. "Laukiniai arkliai".
24.00 Dešimt geriausiųjų.

15.00 Kelionių žurnalas. 15.30 Iššūkis.
16.00 Muzika. 16.45 Langas j gamtą.
17.00 F. "Eldoradas". 18.00 Muzika.
18.30 Animacinis f. 18.55 Anglų k. 
pamokėlė. 19.00 Žinios. 19.20 100 
proc. 19.30 F. "Santa Barbara". 20.30 
Animacinis f. 20.55 Anglų k. pamokėlė,
21.00 Žinios. 21.15 Sporto naujienos.
21.30 F. "Kobra". 22.30 F. "Klanas".
23.30 Žinios. 23.45 Muzika. 

Šeštadienis, gegužės 6 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Programa 

vaikams. 10.00 šarka 10.30 TV artelė.
11.20 Mūsų kalba. 11.55 Sveika, 
Prancūzija. 12.25 F. "Degrasi 
gimnazija". 12.55 Rikiuotė. 13.30 
Pasaulio sportas. 14.30 Akademinio 
dramos teatro spektaklis. V. Šekspyro 
"Vindzoro šmaikštuolės". 16.25 
Koncertas Motinos dienai. 18.00 
Žinios. 18.10 Kino pasaulyje. 18.40 
Mis Uetuva-95 konkurse. 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 Bliuzo klubas.

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

amžiaus piratai". 12.00 F. "Kobra".
13.00 Muzika. 13.30 Sveikatos 
apsaugos reforma. 14.00 Azijos 
greitkelis. 15.00 Freudasbijo... 15.30 
Muziką 16.30 Rinka. 17.00 "Pats sau 
režisierius". 17.30 Muzika. 17.45 
“ Stebuklų laukas". 18.30 LKL 
pirmenybės "play-off". 20.00 Žinios.
20.20 Liet loto. 20.30 Animacinis f.

21.00 Žinios. 21.15 Muzika. 21.30 F. 
"SavarankSkoji". 23.00 Žinios. 23.15 
Muzika. 23.30 F. "Devonsvillo 
siaubas".

Sekmadienis, gegužės 7 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. 12.35 Štai taip. 13.20 
Atmintis. 13.50 Azimutai. 15.00 
Sveikinimų koncertas. 16.00 F. 
"Neono raitelis". 16.50 Katalikų TV 
studija. 17.20 Laida automėgėjams 
"Automanija". 18.00 Futbolas. 
"Žalgiris" - "Panerys". Pertraukoje 
-18.45 Žinios, 19.50 Palaimink mamą
20.30 Panorama. 21.00 Sportas.
21.10 Pirmasis kanalas. 21.30 F. 
"Geležiniai vyrukai” . 22.45 
Tarptautinis šokių konkursas 
"Gintarinė pora-95". 23.30 Vakaro 
žinios. 23.45 Tarptautinių šokių 
konkurso tęsinys.

TELE-3
9.00 Animacinis f. 10.15 Langas 

j gamtą 10.30 F. "Savarankiškoji".
12.00 F. "Kobra". 13.00 POP TV.
14.00 Svajonių vandenynas. 14.30 
Supermiestai. 15.00 G. Graingerio 
nuotykių kronika. 16.00 Europos 
kaleidoskopas. 16.30 Iš "Formulė- 
1" istorijos. 17.00 Laukiniai Pietūs.
17.30 jdomūs žmonės. 18.00 Gineso 
šou. 19.00 LKL pirmenybės. 20.00 
Pasaulio sportas. 20.30Animacinis 
f. 21.00 Naujienos. Nuomonės. 21.30 
F. "Savarankiškoji". 234.00 Tamsos 
citadelė.

<tv) TAIKINYS

Šeštadienis, balandžio 29 d.
LTV
12.40 val.
"Kelias"
Šioje laidoje - interviu su 

Niurnbergo-Erlangeno universiteto 
Evangelikų teologijos fakulteto 
studentu T. Kiauka.

19.00 val.
"Atgarsiai"
Apsimetę žinomų nekilnojamojo 

turto agentūrų atstovais, sukčiai iš 
asocialių žmonių Vilniuje superka 
butus. Jie žada gerą darbą, pigios 
degtinės ir gerus butus Didžiasalyje. 
Nakti iš Vilniaus išvežti žmonės randa 
bankrutavusią gamyklą, o 
apgyvendinami landynėse... Keli 
apgautieji neaiškiomis aplinkybėmis 
net miršta. Tai vis "Respublikos" 
žurnalistės R. Skatikaitės publikacijų 
istorija. "Atgarsiai" - taip pat apie jas.

19.20 val.
"Muzikinis viešbutis"
* Muzikos akademijos bigbendas.
* Vitalijus Morinas - "Siavianskij 

bazar” diplomantas.
* Dainų konkursas.
* Senos lietuviškos estradinės 

dainos.
* Trio iš Klaipėdos šokiai.
Sekmadienis, balandžio 30 d.
19.25 val.
"Mūsų miesteliai".
Panemunis
Nepainiokime su Panemune ir 

Panemunėliui Panemunio miestelis 
yra Rokiškio rajone, apjuostas 
Nemunėlio upės, dabar siauros ir 
nusekusios. O kadaise ja laivai 
plaukdavo ir net Rygą pasiekdavo. 
Įsfcūres XVI a Panemuns buvo vienas 
iš didžiausių prekybos centrų, lenkęs

kaimyninj Pandėlį ir Rokiški. Ir daug 
senesnis už juos. Stovėjusi 
Panemunyje ir pilis, atlaikiusi 
kalavijuočiu ir švedų puolimus. 
Rimantas Savelis rašo: Miestelis 
tarytum su dviem balnais - dviemJ 
įkalnėm jklnkytas". Šiandien tai mažylė* 
gyvenvietė, garsėjanti nebent 
Panemunio dvaru. įtrauktu j Kultūros 
paminklų sąrašą. Miestelis turtingas 
garsių žmonių. Panemunyje Ir jo 
apylinkėse gimė Ir augo 
nepriklausomybės akto signataras 
Vladas Mironas, kompozitorius ir 
dirigentas Nikodemas Martinonis, 
dailininkas Rimantas Kalpokas, 
rašytojas Rimantas Šavelis. O žmonių 
prisiminimuose dar gyva ir grafienė 
Elžbieta Krasickienėbei jos amžinas 
priešas valstietis Šapranauskas, 
pramintas Virvele, ir legendinis 
daktaras Zaborskis, kuris gydė ir 
kum<|aikš0us, ir paskutinius vargetas.

17.30 val.
"įdomūs žmonės"
L  Baškauskaitės pokalbis su 

Edvardu Jokubausku, Amerikos 
akademiniame pasaulyje garsiu 
lietuviu, kuris pagal Fulbrighto 
pasikeitimų programą Klaipėdos 
universitete dėsto verslo 
administravimą.

Pirmadienis, gegužės 1 d.
LTV
18.10 val.
Programa valkams
šią savaitę pradedami rodyti du 

animaciniai filmukai. Pirmadieniais ir 
penktadieniais - "Jaučio pasakos"; 
pirmadieniais - dar ir "Leo Ir Fredas".

19.15 val. л
"Nuo A iki Ž"
Ekonomikos žurnalas
* Kaina priklauso nuo kokybės.
* Dart» rinka Bedarbių daugėja..
*  Ar pakanka ekonomikos žinių 

jaunimui?

Parduoda geros būklės “Volgą” GAZ-21. 
Tel. 43-24-26.
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