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ALOS DUDAJEVOS LAISKĄS (3)
Čečėnija

Melas liejosi be jokio varžymosi - 
juo niekas netikėjo. O kokius kvailus 
pareiškimus skelbdavo! Pavyzdžiui, 
Avturchanovas savo interviu j 
žurnalistų klausimus, iš kur opozicija 
gavo ginklų irtankų, atsakė: "Visose 
NVS respublikose, išskyrus Rusiją". 
Turbūt slapčiausiais keliais gabeno • 
kad tik ne per Rusiją. Ir kuo ji jam 
neįtiko? Turbūt iš principo... Visi juk 
iš Rusijos perką o jis j tolumas žvalgosi
- dar pamanys, kad veltui davė. Kad 
Rusijos garbės nesuteptų. Bet kam 
reikia mus kvailinti? "Išsigelbėjimo 
melas" buvo kruopščiai ruoštas mūsų 
"buvusiųjų" drauge su juos šildančiais 
Kremliaus šeimininkais. Dar 1994 m. 
skaitėme straipsnį laikraštyje apie tuos 
slaptuosius planus (medžiaga iki šiol 
saugoma kaip jrodymas), tačiau 
niekas nemanė, kad Rusija tam ryšis...

Kas tu - A vturchanovas, 
G antem irovas, Labaranovas? 
Šachmatų figūrėlės, kurias "pakišo" 
Salambekas Chadžijevas (buvęs 
SSSR naftos pramonės ministras), 
Doką Zavgajevas (buvęs Čečėnijos 
Ingušijos rajono komiteto sekretorius) 
ir daugelis kitų, iki šiol besislepiančių 
šešėlyje. Marionetės turėjo pradėti 
konfliktą, pralieti kraują, sukurti dar 
vieną "karštą tašką", o Rusija - kaip 
visada įsikišti "taikdario" vaidmenyje; 
po to S. Chadžijevas arba D. 
Zavgajevas, - nesvarbu kas, - grąžinti 
respubliką j "savųjų rateli” . Kiek kartų 
Prezidentas D. Dudajevas skelbė, 
kad tučtuojau atsistatydins, kai bus 
p ripaž in ta  Č ečėnijos
nepriklausomybė. Kažkodėl visa tai 
buvo "leidžiama pro ausis". Rusijos 
vyriausybei naudingiau vadinti D. 
Dudajevą diktatoriumi, o jo valdymą
- režimu. Vadinasi, trukdė ne jis, o 
laisvė, kurią D. Dudajevas jkūnijo. 
Kai čečėnų tauta, sukilusi jau kelintąjį 
kartą, nušlavė tai, ką Rusijos 
vyriausybė vadino opozicija, šis 
baisus melas paaiškėjo visam 
pasauliui. Rusijai nebeliko nieko, kaip, 
didžiausiai savo gėdai, atvirai - su 
visa savo karių, tankų, aviacijos galybe 
kariauti su maža laisvąja Čečėnija.

Neįtikėtinas dvasios fenomenas,

kilnumas p'rieš niekšybęI Rusija 
ginklavosi septynerius dešimtmečius, 
o Čečėnijoje skaičiuoja kiekvieną 
šovinį - ir ši nugali arba nepasiduoda! 
šim tus rusų belaisvių atiduoda 
motinoms, kad jauni vaikinukai 
nepatektų j "mėsmalę". O ar girdėjote, 
ar matėte nors vieną čečėnų kovotoją 
nelaisvėje? Čečėnai nepasiduoda, - 
jie žino, kas jų laukia "taikdarių” 
rankose. Gėda buvo klausytis 
pasakojimo, kaip suėmė pabėgėlius, 
einančius pro kontrolinj punktą netoli 
Semaškų kaimo, kad galėtų juos 
iškeisti į belaisvius. Jų buvo 43 - 
visiems sulaužė šonkaulius, atmušė 
kepenis, išsukiojo rankų pirštus, - 
atseit, kad nebegalėtų kariauti. Bet 
suklydo "ponai antžmogiai" - šie 
vaikinai niekada nebuvo kariavę, 
tačiau po to, ką su jais padarė, jie, 
vos laikydamiesi ant kojų, apibintuoti, 
paėmė ginklus ir išėjo žudyti. Jei dar 
jiems ir kojas būtų sulaužę, jie vis tiek 
būtų šliaužę ir, manau, apie belaisvių 
išsaugojimą negalvotų...

Asinovskajos stanica atiduota be 
mūšio, ir ką gi? Tai buvo pavyzdys 
to, kas bus daroma su visais 
pasidavusiais. Kareiviai vaikščiojo po 
namus, kratė ir pasiėmė viską, ką 
norėjo, viską, kas patiko. O patiko 
daug kas... Šešiolikmetę merginą 
išvežė, pasodinę j šarvuotj. Kaimynė, 
išbėgusi j klyksmą, buvo suvarpyta 
automato serijos. Mergina negrįžo. 
Du 11 ir 9 metų berniukai, kurie po 
komendanto valandos (5 valandos 
vakaro) išėjo pabėgusios karvės, taip 
pai neparėjo į namus. Kai rytą verkianti 
ir maldaujanti motina klausinėjo apie 
savo vaikus, jai atsakė: "Susprogdino 
mina". Tačiau sprogimo niekas 
negirdėjo. Juos po to surado - į 
žmones nebepanašius. Senis, kuris 
įtikinėjo kaimynus neįsileisti rusų 
armijos, buvo išrengtas ir kareivių 
apsuptyje išp rievartau tas. Su 
septyniais 15-16 metų paaugliais buvo 
pasielgta lygiai taip pat, tačiau juos 
užmušė, o senį paleido visų 
akivaizdoje. Bet kokiam čečėnui 
geriau mirtis negu šitokia gėda. Žiemą 
sniegu beveik išprotėjęs per visą

kaimą jis ėjo namo. Sunku patikėti, 
kad tai įvyko žemėje, kur senatvė 
gerbiama labiau už viską! Neseniai 
tame pačiame kaime sušaudė 27 
taikius gyventojus, nusprendusius, 
kad karas namie jau nebevyksta, ir 
g rįžusius į savo sodybas. 
Okupantams tas pats. Geriausias 
čečėnas - miręs čečėnas. Baimės 
akys didelės: dar pradės savo kaime 
"partizaninį karą". Po FSK vadovo 
Stepašino įsakymo šaudyti visą 
vyrišką čečėnų tautos giminę nuo 
12 iki 60 metų "opozicijos" Čečėnijoje 
nebėra... Ar matė kas didžiules 
duobes Grozno gatvėse? Jos pilnos 
bombardavimo metu žuvusiųjų kūnų. 
Jų pilna sugriuvusių namų rūsiuose, 
prie namų, upėse. Jie buvo laidojami 
broliškuose kapuose. T ai įvairiausių 
tautybių žmonės, kurie manė, kad 
nėra reikalo bijoti rusų armijos ir laiku 
neišvyko iš miesto. Po to prasidėjo 
tokia baisi "ugnies audra", kad 
nebuvo kaip net iš namų išlįsti.

Mirtis visus sulygino. Nieko mūsų 
neišmokė Anatolijaus Pristavkino 
apysaka "Snaudė naktį aukso 
debesėlis", kurioje du berniukai - 
čečėnas ir rusas - apsikabino ir tapo 
broliais - ir tai išgelbėjo juos abu nuo 
mirties. Tik meilė už ją stipresnė... 
Pusę metų vyksta karas, pusę metų 
liejasi čečėnų ir rusų sūnų kraujas, 
š i žemė amžinai bus tų, kuriuos ji 
pagimdė - čečėnų. Nei Kazachstano, 
nei Sibiro jie negali vadinti savo tėvyne, 
ji jiems vis vien bus svetima. Tokia 
svetima dabar rusams yra čečėnų 
žemė, kurioje jie jaučiasi lyg priešų 
apsuptyje ir bijo sutemų, krūpčiodami 
nuo kiekvieno šlamesio, sklindančio 
iš jų užimtų namų bejausmių langų. 
Kariauja dabar ne tik gvardiečiai - 
pasaloje sėdi visa čečėnų tauta Tautą 
kuri trejus metus buvo laisva, pati 
nelįs į vergovės jungą. Per daug kilni 
jos praeitis, už kurią gyvybes aukojo 
seneliai ir proseneliai, per daug ryškūs 
tėvų prisiminimai apie pažeminimus, 
badą ir mirtį Kazahcstano, neišdžiūvo 
dar žemė ant jų kapų. Ne veltui 
kiekvieną į namus atėjusį svečią 
šeimininkas sveikina: "(eik laisvas!"

MOTINOS VARDAS 
ATEITIS IR V ILTIS

R im a n to  P E T R IK O  n u o tr.
L e o n lja  M A LA K A U S K IE N Ė
Kada labiausiai mylime Mamą? 

Drįsčiau sakyti: kai neapsakomos 
meilės kupina širdimi pasilenkiame 
ties miegančiu savo pirmagimiu. 
Tada - tiktai tada ir protu suvokiame, 
kad šita ip  buvome ir tebesame 
mylimi.

Laimingas esi, nes buvai motinos 
mylimas.

Laimingas esi, jei dar tebesi jos 
mylimas šiandien: kol gyva motina, 
gyva ir viltis.

Viltis, kad atskleisi bent kai kuriuos 
savo turimus talentus. Buvai mažutis, 
bejėgis vystyklų ivšulėlis, o žiūrėk - 
beregint išmokai šypsotis, atsisėsti,

atsistoti, vaikščioti, bėgioti, kalbėti... 
Kasdien vis labiau dareisi žmogus! 
Ir šiandien esi žmogus, išminties, 
kantrybės, gerumo, darbštumo ir 
daugybės kitokių talentų dar iki galo 
neatskleidęs.

Viltis, kad atsikratysi hegerų 
įpročių. Seniai atsikratei žinduko, 
nebesiš lap in i naktį į lovelę, 
nebetrauki atgal į nosį liūlio ir 1.1. 
Gal dar ir taurelės,cigaretės 
atsikratysi...

Viltis, kad sulauksi geresnių laikų, 
kad būsi tikrai laisvas, turėsi mažiau 
rūpesčių, prasigyvensi.

N ukelta  | 2  p.

GYTARIUOSE BUS 
VYKDOMOS NAUJOS  

STATYBOS
Miesto valdybos posėdyje buvo 

nuspręsta ne aukciono tvarka skirti 
žemės sklypus Gytarių mikrorajone, 
kuriuose bus statomi būtiniausi, 
gyventojų socialiniams poreikiams 
tenkinti skirti objektai.

1,12 ha žemės sklypas prie Gytarių

MIESTO VALDYBOJE
Patvirtinta  
globos ir 
rūpybos 
taryba, 

sudaryta 
dar viena
komisija

Pirmadienį valdybos posėdyje, 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimu, buvo sudaryta 

komisija žegiės naudojimo paskirčiai 
pakeisti. Komisijos pirmininkas - 
Urbanistikos ir komunalinio ūkto komi
teto pirmininkas Stasys Meiženis, 
nariai: Adolfas Kalnietis, Vladas 
Kibildis, Arūnas Rupšys, Alfonsas 
Vilčinskas.

Remiantis LR Vyriausybės nuta
rimu "Dėl globos ir rūpybos tolesnio

plėtojimo" bei sveikatos ir socialinių 
reikalų komiteto rekomendacija, 
nuspręsta patvirtinti 25 narių globos 
ir rūpybos tarybą, kurios pirmininkas 
A. Lankauskas.

Nubausta 
UAB “ Meškos 

trobelė”
Savivaldybės policija informavo 

miesto valdybą, kad reido metu išaiš
kinti prekybos alkoholiniais gėrimais 
pažeidėjai. AB "Geluvėlė" ir UAB 
"Meškos trobelė" darbuotojai alkoho
linius gėrimus pardavė nepilname
čiams. Abi bendrovės nubaustos 
administracine tvarka. Savivaldybės 
policija siūlė miesto valdybai anuliuoti 
šioms bendrovėms leidimus prekiauti 
alkoholiniais gėrimais. Ekonomikos 
skyriaus pasiūlymas buvo priešingas. 
Valdybos posėdyje paaiškėjo, kad 
UAB "Meškos trobelė" jau kelis kartus 
savivaldybės policijos buvo įspėta.

Valdybos nariai išklausė ir kitą pusę. 
Bendrovių atstovai teigė, kad labai 
sunku nustatyti pirkėjo amžių (?), 
žadėjo, jog daugiau pažeidimų nebus, 
ir prašė neanuliuoti leidimų prekiauti 
alkoholiniais gėrimais. UAB "Meškos 
trobelė" leidimas prekiauti alkoho
liniais gėrimais anuliuotas. Ar AB 
"Geluvėlė" galės prekiauti alkoholiu, 
paaiškės kitame valdybos posėdyje, 
nes narių balsams pasidalijus pusiau, 
sprendimas nebuvo priimtas.

Butai pertvarkomi 
komercinei 

veikiai
Šiaulių miesto valdyba dar 8 butų 

savininkams leido pertvarkyti savo 
gyvenamąsias patalpas komercinei 
veiklai. Višinskio g-vėje8-1 bus UAB 
"Tara" administracinės patalpos, 
Vilniaus 45-12 įsikurs pramoninių 
prekių parduotuvė, Medelyno 3-3 
atvors duris kavinė-parduotuvė, 
Stoties 12-2 bus maisto prekių

parduotuvė, Vilniaus 100-1 įsikurs 
dailės sa lonas-parduotuvė, 
Aukštabalio 4-106 - pra moninių prekių 
parduotuvė, Korsako 23-18 atsidarys 
vaistinė, o Tilžės 43*5 - kirpykla.

UAB “Šiaulių 
skalbykla” 

atle ista nuo 
pelno 

mokesčio
Valdybos sprendimu UAB "Šiaulių 

skalbykla" dvejiems metams atleista 
nuo pelno mokesčio. Kaip paaiškino 
Ekonomikos skyriaus viršininkas A. 
Rupšys, šiuo metu UAB "Šiaulių skal
bykla" - sunkus metas, nes pradėtas 
keisti vamzdynas, atliekami statybos 
darbai. Pagrindiniai skalbyklos klientai 
šiuo metu yra Respublikinė Šiaulių 
ligoninė bei miesto viešbučiai.

Ire n a B IJ E IK IE N Ė

ir Korsako gatvių ̂ paskirtas koope
ratinei bendrovei Žemdirbių turgus” . 
Ši bendrovė žada statyti 1000 kv. m, 
turgaus halę, visuomeninto maitinimo 
įmonę, universalią maisto prekių 
parduotuvę. Taip pat žadama statyti 
restoraną ir ūkininkų sąjungos namus, 
įrengti automobilių saugojimo aikštelę 
bei kitus būtiniausius objektus.

UAB "Šiaulių tara" paskirtas 0,3

Йа žemės sklypas Kviečių gatvėje, 
1a iškils taros ir kitų antrinių žaliavų 

supirktuvės bei maisto prekių par
duotuvė.

1 ha žemės sklype Gegužių gatvėje 
bendroji Lietuvos-Austrijos jmonė 
UAB "Auslita" statys maisto prekių 
parduotuvę bei automobilių stovėjimo 
aikštelę.

Sklypai išnuomojami 25-eriems 
metams su pirmumo teise pratęsti 
sutartį 2 kartus. Bendrovės kasmet 
turės mokėti Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nustatytą žemės nuomos 
mokestį. Pagrindinės žemės sklypo 
paskirties nebus galima keisti iki 2015 
metų. Vėliau įi galės būti keičiama tik 
gavus savivaldybės sutikimą Sklypo 
nuomos sutartis nutraukiama, jei 
objektas nebus pradėtas statyti iki 
1996 m. rugsėjo 10 dienos. Statybos 
turės būti baigtos per 2 metus nuo 
leidimo statybai išdavimo.

Valdyba atleido firmas nuo 
mokesčio infrastruktūrai vystyti, tačiau 
mokesčius už sklype esančius 
inžinerinius tinklus vis tik teks sumokėti 
(už 1 ha apie 20 tūkst. Lt).

Irena  B IJE IK IEN Ė
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M OTINOS VARDAS 
ATEITIS  IR V ILTIS

Atkelta Ift 1 p.
Kad būsi geras * tokia yra 

paprasta ir didelė tavo Motinos 
viltis.

Parodyk, kad toks esi nors

keletą kartų per metus, nesidrovėk 
bent Motinos dieną.

Nes pats jau esi tėvas ar mama 
irsu ta pačia viltimi žvelgi j mieganti 
savo kūdikj.

Bučiuoju rankas Tavo, Mama, pavargusias, 
Savęs netausojualas, savęs negailėjusias, 
Pačią didžiausią laimę panešuslas,
Pat| dldjJI skausmą pakėlusias.
Aš bučiuoju rankas Tavo, Mama, gerąsias, 
Mane visą kelią lydėjusias.

SENELEI
N ijo lė  KATELYNIEN É  
Tu sakei, ta n e le , kad  

dienos b e  galo  trum pos, kad  
vasaros ta ip  g re ita i bėga. 
N etikėjau, ne. Ir  tave p e r  
m a ia l  m ylėjau , Ir bėg ančias  
dienas p e r  m a ža i branginau.

n e  upė , nors b e  g a lo  p a n a ii  Į 
j  ją , kad  vasaros - n e  šaltinis 
I r  k a d  m a n  d u o ta s  
gyvenim as ■ n e  jū ra , net ne 
ežeras. R eikia sau g o ti Ir  i 
brang inti tai, ką  turi. Atleisk, 
senele...

D a b a r ž inau, k a d  d ien a  - 
З ы к ж ж ж ж ж ж ж и ж м ж м ж д г

D a n u tė  D A P Š IE N Ė

Netikėtai greitai po šaltų darganotų 
orų prasidėjo šiltas pavasaris. Ne 
vienas turbūt atsiduso: šiaip ne taip 
peržiemojau Deja, pakilią pavasarišką 
nuotaiką temdo šiukšlių pilnos 
pakelės. Šalia m ė lynuo janč ių  
žibuoklių, besišypsančių purienų 
krūvomis mėtosi {vairiausios atliekos:

O koks pyktis, neapykanta jų veidu обе 
ir grasinimai... Aplink stovintys keleiviai 
vyrai tyli, nes gal žmonos liepia 
nesikišti, o kitiems ir nesinori, - kaip 
anksčiau sakydavo: "Aš šaltas ir 
abejingas kaip belgas".

Skurdas, nepriteklius (nors tu ką 
sakyk, Premjerei) verčia žmones 
nervintis, dažnai pyktj išliejant ant 
kitų nekaltųjų. Bet kaip kovoti su apatija,

KAS APSAUGOS NUO 
DVASINĖS PARANOJOS?

tušti šampano, degtinės, limonado 
buteliai, didžiuliai lakštai sudraskytos 
po lie tileno  plėvelės, konservų 
dėžutės, senos padangos ir kiti 
nebereikalingi buities reikmenys. 
Vienų dar supilti j didžiulius maišus ir 
palikti kur papuolė, kitų - išmėtyti 
pakelėse. Vaizdas nepakartojamas: 
žydinčios gėlės ir kalnai šiukšlių kur 
tik bepažvelgtum.

Šiukšlynai sielose • dar baisiau. 
Nejmanoma apžvelgti visų gyvenimo 
sričių, kur reiškiasi žmonių bukumas, 
abejingumas, susvetimėjimas, pavy
das, veidmainiavimas, pyktis ir ne
apykanta. Gaila, kad visos šios ydos 
baigia užgožti trapi us gerumo daige
lius. Kiekvienas žmogus Lietuvoje 
su tuo susiduria kasdien ir galbūt 
apie tai jau reikia ne tik kalbėti, o  rėkte 
rėkti, kol blogis nenugalėjo.

Kaip paaiškinti tokj reiškinį, kuris 
jau tapo klasikinis, kai moterys 
kelionėje pasodina savo vyrus prie 
lango, kad tik jiems nereikėtų užleisti 
kokiai suvargusiai moterėlei vietos. 
Vyras juk turi būti stiprus ir pailsėjęs... 
Du sėdintys gražūs, sportiški jaunuoliai 

visą kelią laido nešvankius juokelius, 
o  pamatę šalia jų  stovinčią 70-metę 
senutę, staiga jninka skaityti laikraštj 
"Neliūdėk", rašantj apie tai, ko galima 
išmokti iš kurtizanių. Apie kokią 
pagarbą moteriai galima kalbėti, jei 
jie (ir tie pasislėpę už gležnų savo 
žmonelių pečių) nemato galbūt savo 
draugo, pažįstamo motinos, nualintos 
nežmoniško darbo. Štai jauna porelė, 
jlipusi Panevėžyje, jau 10 minučių 
pabuvusi autobuse, "alpėja" nuo 
karščio ir pradeda terorizuoti 
vairuotoją. Ne vien tik žodžiais, o jau 
ir veiksmais, sudarydama avarinę 
situaciją. Gal sugedo jų "Audi 100" 
ar dar kokia nors prabangi važiuoklė. 
Atrodo, jog pirmą sykj jlipo j tvankų 
mėlyną (anot S. Gedos) autobusiuką

abejingumu, pasyvumu? O jo siekė 
ir tebesiekia valdančiosios viršūnėlės 
ir pasiekusios trina savo išpuoselėtas 
rankeles. "Prie rusų buvo geriau" - 
girdžiu už nugaros pokalbį. Prie šios 
minties esame vėl pratinami, lyg 
generalinėje repeticijoje... Paprasti, 
nuoširdūs, nusmukdyti ir apvogti 50 
metų sovietinės "la isvės" žmoneliai 
tai labai dažnai atkartoja. Jie nieko 
blogo negalvoja, jie pavargo laukdami, 
matydami neteisybę, kasdieninj melą 
milijonines vagystes, aferas O kažkam 
labai paranku, kad jie taip galvotų... 
Neduok Dieve, jei kada būtų pasakyta: 
juk Lietuvos liaudis to norėjo...

Ties Pakruoju dar baisesnis 
šiukšlynas: kažkokie balti lapai skrąoja 
ore. Gal tai efektingos rinkim inei 
agitacijos nebereikalingi plakatėliai? 
Prisiminiau, kaip vieną sykj, po 1992 
m. Seimo rinkimų, eidama į darbą 
ties Dainų poliklinika pievoje mačiau 
primėtytų sudraskytų nebereikalingų 
ligonių kortelių. Pieva buvo nusėta 
prirašytais lapais lapeliais su pavar
dėmis ir be jų. Ir, rodos, pasimatė ant 
vieno: “ Paranoja Ir jos požymiai". 
Pagalvojau, Viešpatie, nejau visi mes 
išprotėjome. Dvasinė paranoja - kas 
tai? Turbūt ji daugelį jau apsėdo ir 
graužia Kas apsaugos nuo jos? Kas?

Nuo karščio, įtampos ir ilgos 
kelionės ima skaudėti galvą. Nuryju 
tabletę ir su dėkingumu bei pagarba 
pagalvoju apie gydytoją A. Lukošaitj. 
Daugelis, kam teko pas jj lankytis, 
galėtų patvirtinti, jog šis žmogus 
niekada neatsisakys padėti, išklausyti, 
nors ir labai neturėtų laiko. Jo ramus 
balsas, geros akys ir nuoširdūs žodžiai 
savaime, rodos, gydo. Visada išeini 
su palengvėjusia širdimi. Daktaro 
kabinete iki šiol tebekabo staiga 
Anapilin išėjusio S. Lozoraičio didžiulis 
portretas, perrištas juodu gedulo 
kaspinu. Jis kabinete - nuo pat S.

I I  I I I I  I  I I  I I
Juzefą ŽU KEVIČ IŪ TĖ

• Vieną saulėtą rytą išsiruošiau
■ j m iesto m okyklas paieškoti jau-
■ nųjų kūrėjų. G egužių vidurinėje 
, paka lb inau  dvi devintokes.
,  -  Ne, m ūsų k lasėje n iekas

e ilė rašč ių  nerašo. O je i ir  rašo,
" n iekam  nesako, - suč iauškė jo  
■jos.

............................  i  i  i  i  i  I
M otina  šventą u g n į saugo.
Ji sudegina pyktį ir neapykantą.
16 v idu rinė je  m okyk lo je  vyko 

pam okos. Pro p rav iras  9 b  klasės 
duris girdėjau m atematikos m oky
to jo s  ska rdų  ba lsą , o  ja m e  - 
d idž iu lę  įta igą  ir n o rą  iša iškin ti, 
išm okyti, pasakyti, ka ip  jd om u  
ieškoti trikam p io  kam pų, kai žinai

i  i  i  ■ I  ■ ■ ■ I  I  I

T ies  p osū k iu  išn y ra  g ra k š t i"  
aukš ta  m erg ina , ir aš  k la u s iu : "

- A r Jū s  lie tuv ių  k a lb o s *  
m okyto ja? .

Linksmai sužybsi auskarė lia i:.
- Ne, m o ky to ja  y ra  k lasėje, 

ir aš  supran tu , k a d ta ijp a m o k ą  
pavė lavusi dvy lik tokė .

Kai p a s iro d o  m okyto ja , aš i r "

ŽVAIGŽDELIŲ BEIEŠKANT
m N epra rasdam a vilties išaiš- 
m kinti tuos jsislaptinusius ra šy to  
"  jus, tarp (vairiausiomis kryptimis 
"  n a rd a n č ių ta rtu m lin ksm o sko -
■ m ėtos  m okin ių  pagavau  kitas
■ dvi mielas mergaites.
■ -  G al žinote?..
•  -  Štai, - p a rodė  d raugė  j
.  g re ta  sustojusią šviesiaplaukę 
m aš tun tokę  Vinetą.

T a ip  s u ra d a u  p irm ą ją  
’  žvaigždelę.

Mokykloje yra stendas "M ū- 
"  sų  kū rybos  pa lėpė ", kuriam e 
"  ant įvairiaspalvio popieriaus su- 
-  rašyti patys gražiausi aštuntokų
■ žodž ia i a p ie  Mamą. Ir ne  tik  
.  ap ie  Ją.
„ Noriu, kad mylėtum Tu mane, 

Bet negaliu žiūrėti, kaip 
" ašaros Tau tviska.

(Laura , 8 c kl.)
" Bet meilės jausmo niekas 
■ išreikšt negali
■ To, kurį jaučiam. Tik tu žinai...

(Darius, 8  kl.)
, Š ta i ir V lnetos žodžiai:
, O ten, lopšinių šalyje,

Prie sudegusių vargų laužo

tik  jo  kraš tines  ir  p lo tą .
- O ro m b o  a u kš tin ė s  geriau  

ne ieškokite , nes  ta i ne lengva... 
Jo p lo tą  apska ič iuok im e pap ras
čiau, pask irs tę  trikam pė lia is ...

Kas ga lė tų  pa n e ig ti, kad 
m atem atiko je  nė ra  poezijos? 
Y p ač kai ji ta ip  jd om ia i, su  ugn e le  
dėstom a.. Tfc norėk nors truputėlj 
pa ts  - ir tavo  ga lvon  bus  su d ė to s  
v is o s  š io  t ik s l io jo  m o k s lo  
gud rybė s.

9a  k lasės lie tuv ių  ka lbos  
m okyto ja i ne t pag a lvo ti nere ik ia , 
kai aš s u  savo k la us im u  p rie inu  
p rie  jos:

-  M onika i
T ą  p a č ią  ak im irką  iš  k lasės 

iš š o k a  ž v itr i k a ip  k re g ž d ė  
m erga itė .

-A š rašau  fan tastiką . Bet ga liu  
ir  ap ie  Š iau lius! - sa ko  ji, ir m ano  
žva igždyne  suž iba  d a r v ie na  
žva igžde lė .

L iepo rių  v id u rinė je  m okyk lo je  
p a m oka  ką tik  p ras id ė jus i. Jau 
beve ik  v isu r ty lu . Bet ko rido rium i 
a tkaukš i nesku būs  ku ln iuka i. J ie  
išg e lb ė s  m ane n u o  ilg o  laukim o.

vėl aps irinku : p a g a lvo ju , k a d _  
ta i m okinė , - litu a n is tė  D iana _  
Žuka usk ien ė  to k ia  ja u n a  i r ”  
to k io s  linksm os jo s  akys. "

- O, tu rim e ! K ū rė jų  tu r im e "  
daug, - žvalia i s a ko  ji, ir  ap ie  ”  
m ane n e trukus  s u s to ja  lieknų, -  
a u k š tų  v a ik in ų  v ū ry s  - — 
R a im ondas, V ik to ras, E lig ijus. _  
Gatvėje susitikęs net neįtartum , — 
kad jie  - n e t ik  ja u n ys te  tu rtin g i, 
bet sie loje da r ir paslaptj nešasi “
- ku rian č io  ž m o g a u s  dž ia u g s- “  
mą. "

I savo  “ t in k lą "  p a g a u n u  i r "  
1994 m. "R u d e n s  g o d ų "  l a u 
re a tę  n e d id u k ę  J u r g i t ą »  
G iržadaitę. „

A č iū  tau, m okyk la , kad m 
k iekv ieną  ka rtą  ra n d u  tavy je  _  
š itiek šviesos, kad  tavo  g lėby je  ”  r  f  
užau ga  tok ie  geri, v is a d a -  
a ts ig ręžę  j sau lę  ž m o g a u s "  
vaikai. Bet ap ie  save  jie  v is i "  
pa rašys patys. »

Kitam e num ery je  - žo d is  1 6 -»  
o s ios  v id u rin ė s  m okyk los  9a  „  
k la s ė s  m o k in e i M o n lk a l_  
ŠLANČ IA USKA ITEI.

I I  I I ■ ■ ■ I I I I I ■ ■ ■ ■ I ■ ■ ■ I ■ I ■ I ■ ■ ■ ■ I ■ ■ I ■

SIRGO LĖTINIU
ALKOHOLIZMU

Pirmadienj Šiaulių apygardos 
te ism o baigta nagrinėti žm o
gžudystės byla Praėjusių metų spalio 
5 dieną Raseinių rajono Aukštlaukio 
kaime bulviakasio metu ūkininkas 
Leonas Celkovas, gimęs 1950 metais, 
nužudė B. Lukošienę, sužalojo kelis 
vyriškius. Moteris ir kiti talkininkai tą 
dieną L. Celkovui padėjo nukasti 
bulves. Žmonės pastebėjo, kad 
Išgėręs ūkininkas kažką rašo ant 
laikraščio. Po to, pasiskundęs galvos 
skausmu, nuėjo namo. B. Lukošienė 
jo namuose ieškojo vaistų, norėdama 
pagelbėti. Kai ji pasilenkė prie 
spinteles, L  Celkovas smogė jai kirviu. 
Ūkininko brolis puolė gelbėti, bet 
kliuvo ir jam. Jis išbėgo šaukti pagal
bos. Kai grįžo su pagalbininku, B. 
Lukošienė jau buvo negyva. Grum
tynių metu sunkiai sužalotas kirviu V. 
Jovaišis. Specialistai pateikė išvadas: 
L. Celkovas serga antrosios stadijos 
lėtiniu alkoholizmu su liekamaisiais 
reiškinais. Tai gali pasikartoti. Šiaulių 
apygardos teismas L. Celkovą nuo 
bausmės atleido, j į  pripažino 
pavojingu visuomenei. Sis žmogus 
turi būti priverstinai gydomas nuo 
alkoholizmo psichiatrinėje ligoninėje.

rlionio gatvėje, buto balandžio 28 d. 
buvo pavogti auksiniai auskarai, 
žiedas, sagė. Iš L , gyvenančios 
Žemaitės gatvėje, pavogta auksina 
grandinėlė, du žiedai. Pilietis K  daug 
brangenybių nešiojosi, bet tai jo neiš
gelbėjo. Vienoje kavinėje jis girtavo 
su nepažįstamais vyriškiais. Vėliau 
paaiškėjo, kad nuo rankos dingo 
auksinis laikrodis, apyrankė, kiti 
auksiniai daiktai. Nukentėjusysis 
neteko daiktų už kelis tūkstančius 
litų.

KUR PIRKTAS 
ALIUMINIS?

in P O R m U O J R

VAGYSČIŲ DAUGĖJA
Vagys, jsigudrino vogti aukso 

dirbinius. Iš G., gyvenančios Čiu-

Ketvirtadienj apie 7 valandą ryto 
Šiaulių miesto policijos patrulinė 
tarnyba kartu su ekonominės policijos 
darbuotojais sulaikė traktorių ir 
traktorininką, kuris priekaboje vežė 
daugiau kaip 3 tonas aliuminio luitų. 
Ekonominės policijos darbuotojams 
traktorininkas paaiškino, jog šj metalą 
jis vežė iš nuosavo namo, esančio 
Šviesos g., j  Pramonės gatvę. 
Sustabdytasis paaiškino, kad brangiai 
kainuojantis krovinys pagal sutartj 
kažkam turėjo būti perduotas. Abu 
aliuminio savininkai policijai žinomi. 
Vienas iš vyriškių aiškiną kad sovietų 
laikais dirbęs kariniame miestelyje, 
ten 1991 m. aliuminį ir nusipirko.

Ekonominė policija tiria, kur 
vyriškiai įsigijo tiek daug metalo ir 
kam jis turėjo atitekti.

MUŠTYNĖS
KALĖJIME

Kovo 18 dieną Šiaulių tardymo 
izoliatoriuje sulaikytąjį badėsi peiliais. 
Po Sio |vyklo Iške ltos  dvi 
baudžiamosios bylos. Kovo 18-ąją 
izo lia to riu je  sėd in tis  Feliksas 
Vežauskas šventė savo gimtanlenj. 
Jis iš izoliatoriaus darbuotojo nusipirko 
pusantro Ikro spirko. Negalutiniais 
duomenimis, tai jiems kainavo tris 
šimtus litų. Išgėrę vyrai buvo išleisti j 
kitą kamerą pasisvečiuoti, o  ten kilo 
muštynės, po kurių 21 sulaikytasis 
vyko j ligoninę pasklkrlnti. Po šio 
įvykio iškekos net dvi baudžiamosios 
bylos. Byla Iškeka ir 3 izoliatoriaus 
kontrolieriams.

Paruošė  
V ida M IS IŪ N A ITĖ

Lozoraičio mirties dienos...
Tai tokia mūsų mylima Lietuvėlė, 

- kur pažvelgsi - ten kontrastai, ten 
stebuklai.

Kada sulauksime daugiau baltos 
spalvos, šviesesnių minčių? Vilties 
jau vėl truputis atsiranda. Ar atsiras 
jos daugiau po 1996-ųjų rudens?

Likviduojamas veiklos ne- 
vykdęs uždarosios akcinės 
bendrovės "IN TE R M A K S " 
Šiaulių filialas.

Telef. 434902.

MIELOSIOS ŠIAULIETES, 
GERBIAMIEJI ŠIAULIEČIAI!

Kviečiame Į Motinos dienos minėjimą Ir koncertą miesto kukūros 
rūmuose šiandien, gegužės 6 d. 14 vai.

Saviva ldybės  ku ltū ros skyrius  
Politinių kalin ių  Ir trem tin ių  są junga  

T ėvyn ės są junga
P. S. Gegužės 2 d. numeryje klaidingai nurodyta minėjimo 

pradžia.

AUSROS ALEJA
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SIAURĖS LIETUVOJE
NUSIKALTIMAI

PADIRBTI 
BANKNOTAI

AKMENĖ. Naujosios Akmenės, 
Ventos, Papilės párduc*uvėse buvo 
aptikta padirbtų 50 JAV dolerių 
nominalo banknotų. Jais vyrukai 
a ts iska ityd a vo  už n up irk tas  
nebrangias prekes, grąžą gaudami 
litais. Pastebėję esą apgauti, 
prekybininkai vienas po kito ėmė 
kreiptis j policiją.

Akmenės rajono kriminalinės 
policijos darbuotojai išaiškino, kad 
šitaip j litus jau iškeisti 26 tokie 
banknotai. Suimti šiame "versle”  
dalyvavę mažeikiečiai Arūnas 
Jokūbas, gim ęs 1969-aisiais, 
Gintautas Kanopas - 1971-aisiais, 
ir Naujojoje Akmenėje gyvenantis 
Erlandas Arnotas, gimęs 1964 
metais; jie kaltinami netikrų JAV 
dolerių paleidimu j apyvartą.

PAS JTARIAMAJi 
RASTA KOVINĖ 

GRANATA
TELŠIAI. Balandžio 27 dieną 

policijos pareigūnai sulaikė 43 metų 
pilieti, jtariamą padarius nusikaltimus, 
numatytus Baudžiamojo kodekso 
118 straipsnio 1 dalyje (išžaginimas) 
bei 234 straipsnio 1 dalyje (neteisėtas 
sprogmenų laikymas). Sulaikytojo 
pavardė kol kas neskelbiama, dar 
nepare ikštas ka ltin im as. J| 
pareigūnai turi pateikti per 10 dienų.

Telšių rajono prokuratūra iškėlė 
b a u dž iam ą ją  by lą , gavu s i 
nukentėjusiosios pareiškimą apie 
jvykdytą nusikaltimą. Sulaikant 
jtarlamąjj ir jo  namuose padarius 
kratą, rasta kovinė granata. Ar tai 
vieninteliai jo  nusikaltimai, parodys 
tyrimas.

Kleboniškių ir Gomertos miškuose. 
Šią savaitę planuojama aplankyti dar 
kelis.

Higienos inspekcijos duomenimis, 
erkinio encefalito virusu yra užkrėsti 
Pakalniškių, Būtoniškių, Liaudiškių, 
Radvilonių, Arrtanišk'ių, Skėmių miškai, 
Laimo boreliozės virusu - Margavonių 
miškas. Praėjusiais metais erkiniu 
encefalitu sirgo 17 žmonių, Laimo 
liga - 2.

Surinktų erkių pavyzdžiai bus 
siunčiami j Valstybinj visuomenės 
centrą  ištirti. Tačiau atsakymų 
sulauksime tik rudeniop. Todėl 
geriausia miškuose pasisaugoti.

KULTURA

"Kauno rampa 95” . Joje gražiai 
pasirodė Telšių Žemaitės teatras, 
pristatydamas E. Žukovskajos 
spektaklj vaikams "P ifo nuotykiai" 
bei G. Kanovičiaus komediją “ Sudie 
Ir sveiks, kalėjime” . Juos režisavo 
K. Brazauskis ir R. Šilanskas. O j 
tarptautinj Rygos vaikų ir jaunimo 
mėgėjiškų teatrų festivalj "Vėjo 
malūnėlis" gegužės 1-2 dienomis 
pakviesta dalyvauti Žemaitės teatro 
jaunimo studija Ji parodys Viįamso 
spektaklj, režisuotą L  Adomaitienės, 
"Pasmerkti namai” . Festivalyje žada 
dalyvauti ne tik Latvijos, Lietuvos 
bet ir Lenkijos, Rusijos, Danijos 
mėgėjiški teatrai.

SVEIKATA

RENKAMOS ERKES
ŠIAU1Ų RAJ. Gegužės 1 dieną 

Higienos Inspekcijos specialistai vėl 
ruošėsi vykti j m iškus rinkti erkių. 
Praėjusią savaitę būta Aukštelkų,

JORE - PIRMOJI 
PAGONIŲ BALTŲ 

PAVASARIO ŠVENTĖ 
TELŠIAI. Praėjusi savaitgalį 

Žemaičių kultūros draugijos folkloro 
ansamblis "Insula" šventė Jorę - 
pirmąją pagonių baltų pavasario 
šventę Palangoje, j  šią šventę, kurią 
surengė Vilniaus etninės veiklos ir 
Palangos kultūros centrai, susirinko 
12 folkloro ansamblių iš Vilniaus, 
Platelių, Šateikių. Renginys prasidėjo 
mokslininkų R. Merkienės, L  Klimkos, 
N. Laurinkienės paskaitomis. "Insula" 
vakare pasirodė "Žuvėdros”  poilsio 
namuose, po to jvyko linksma 
vakaronė. Sekmadieni šventės 
dalyviai aplankė kelias buvusias 

pagonių šventas vietas, pagerbė jas 
dainomis ir giesmėmis. Vakare visi 
kolektyvai susirinko Birutės kalno 
papėdėje, kur buvo galima pajodinėti 
žirgais, pasivaišinti alumi, ridenti 
margučius, šventės dalyviai palydėjo 
saulę, ant Birutės kalno viršūnės 
dainuodami dainas. Palangos grafikė 
G. Oškinytė kiekvienam ansambliui 
jteikė po savo sukurtą darbą. "Insula" 
gavo menininkės darbelį "Alkos 
stebykla Birutės kalne".

ŽEMAITĖS TEATRO 
GASTROLĖS

Balandžio 19-23 dienomis Kaune 
jvyko tradicinė mėgėjų teatrų šventė

KITI ĮVYKIAI

NAUJA TELEFONŲ 
STOTIS “KVANT-512” 

TELŠIAI. Tryškių miestelio centre 
pastatyta nauja telefonų stotis 
“ KVANT-512” , - trečioji tokio tipo 
Šiaulių krašte, pirmoji - Telšių rajone. 
Ji gyventojus aprūpins daugiau nei 
tūkstančiu abonentų. Senosios 
stoties darbo metu su Telšių miestu 
ir užmiesčiu galėjo susisiekti tik 
trylika, o dabar - dvidešimt septyni 
abonentai.

Stoties pastatas iškilo  per 
pusm etį, tač iau  apara tūros, 
užsakytos Rygos VEF gamykloje, 
laukta trejus metus. Už jrangą 
mokėta ir Irtais, Ir doleriais, net latais. 
Iš viso - septyniasdešimt tūkstančių 
litų.

APROBUOTAS 
ŠIAULĖNŲ HERBAS
R A D V ILIŠ K IS . Sava itga lj 

Lietuvos heraldikos komisijos prie 
Respublikos Prezidento atsakingoji 
sekretorė Birutė Šilinienė informavo, 
kad komisija ką tik posėdžio 
p ro toko lu  aprobavo Šiaulėnų 
miestelio herbą. Patvirtinta vėliava, 
antspaudas, herbo mažo formato 
grafinis atvaizdas. Artimiausiu laiku 
tai bus pateikta tvirtinti Prezidentui.

Minėtųjų darbų, kurių laukia 
Šiaulėnai, autorius - iš rajono kilęs 
Lietuvos dailininkų sąjungos narys 
(grafikas) Arvydas Každailis.

A TB U N D A  LIETUVA
Jau praėjo penkeri metai, kai Lietuva 

nepriklausoma. Per tuos metus visko 
pamatėme, patyrėme, ypač kainų 
kėlim ą - už š ildym ą, elektrą, 
patarnavimus. Vyriausybė negerai 
padarė ir su indėliais; ypač  tą 
nuoskaudą pajuto pensininkai,

KUR
PIRKTI?

M aisto Š iaulia i
p roduktai

Ir )ų ka inos tu rgu s  parduotuvė

Duona 1 kg . 0,90-2
Pienas 1 I 1 1-2
Grietinė 1 I 6 8
Sviestas 1 kg 13 15
Jautiena 1 kg 9 7-11
Vištos 1 kg 7 9
Kiaušiniai
10 vnt. 2,20 2,50
Pomidorai 1 kg 12 13
Agurkai 1 kg 9 10
Bulvės 1 Kg 1,30 1,40
Morkos 1 kg 1,20 1,50
Burokėliai 1 kg 1,20 1,60
Svogūnai 1 kg 2,60 2,80
Obuoliai 1 kg 2-3 3
Bananai 1 kg 3 4

žmonės kurie iš savo kuklių uždarbių 
taupėsi senatvei.

Ekonominė padėtis gana sunki. 
V a gystės , kyš in inkav im as, 
biurokratizmas labai sparčiai įsigalėjęs 
ir sunku juos išnaikinti, nes blogio 
šaknys - giliai žm onių širdyse.

Lietuva ir žmonių sąžinė pradeda 
po truputj atbusti iŠ to nelaimingo 
snaudulio. Tai patyriau ir aš pati, kai 
žmonės sugrąžino man dingusius 
daiktus. Vis daugiau atsiranda tokių, 
kurie parodo savo geranoriškumą, 
ištiesia pagalbos ranką nelaimės 
ištiktiems, vienišiems žmonėms.

Gražūs darbai visada džiugina 
k u ltū r in g ą  žm ogų. Pvz., 
parduotuvės"Asta" (Vilniaus g. 34) 
vedėja F. Dainauskienė sugrąžino 
G. N. ten paliktą piniginę su visais 
pinigais.

Aš esu dėkinga visiems miesto 
maršrutinių autobusų vairuotojams, 
kurių pavardžių neteko sužinoti, o 
autobusų numerių nejsidėmėjau (jų 
jau daug yra, o gal tie patys geraširdžiai 
kartojasi), už beskubančio, bėgančio 
per gatvę žmogaus palaukimą. jlipęs 
j autobusą, stengiesi visada jam 
padėkoti nore žodžiais, palinkėti ger o 
kelio.

Notarė I. Paulauskienė gana 
santūriai pataria žmonėms iškilusius 
konfliktus spręsti taikiu būdu. Ji nori, 
kad vyrautų gėris.

Kokie pamokantys kun. A. Vai- 
noriaus, mons. K. Jakaičio pamokslai,

RASO 
“AUŠROS 
ALĖJAI”

iš kurių spinduliuoja meilė ir pagarba 
kitam, ypač senam, vienišam Žmogui. 
Vaikai turi neužmiršti savo tėvų - 
gyvų ir mirusiųjų, teigia jie.

Tegu gėris visada nugali blogj. 
Tik su Dievo palaima sulauksime dau
giau gerų žmonių, ir atsibus Lietuva. 
Nepraraskime vilties ir  tikėjimo!

J o a n a  S A J IE N Ė  
M o k y to ja , p e n s in in k ė

NEŽINOMYBES 
LABIRINTAI

Po daugelio metų profesorius 
Kozyrevas Pulkovo observatorijoje 
vis dėlto pradėjo bandymus su Laiku. 
Nežymių laiko pakitimų - vos 
m ažom is sekundės dalim is - 
pasisekė pasiekti besisukančiuose 
švaistikliuose, vandenyje, ištirpinus 
jame kai kurias medžiagas, taip pat 
veidrodžiais sukūrus erdvės ekraną.

Kai kuriuos bandymus (ekranai 
iš spirale išdėstytų masyvių blokų) 
vėliau pakarto jo ir patobu lino  
B a lta ru s ijo s  MA narys 
korespondentas A. Veinikas ir A. 
Ochatrinas. Inžinierius B. Dodoncvas 
ėmė naudoti šj (Kozyrevo) aparatą 
įvairiausiems susirgimams gydyti. 
Be to, A. Veinikas išvystė savo, 
skirtingą nuo Kozyrevo chronalinio 
lauko teoriją (t. y. laiko lauko), pagal 
kurią iš principo galima bet kurj kūną 
(sistemą) pasiųsti j JO PATIES praeitį 
aiba ateitį (pajauninti arba pasendinti).

pagaminti keturi eksperimentiniai LM 
variantai. Lęšio formos aparatai turėjo 
uždarą erdvės konstrukc iją  su 
ypatingom is elektromagnetinėmis 
savybėmis, valdymo ir maitinimo 
b lokus ir m atavim o aparatūrą. 
Reikiamą elektromagnetinių laukų 
konfigūraciją sukuria elektromagnetinis 
darbinis paviršius (EDP) - vienas j kitą 
pagal "m atrioškos" principą sudėti 
plokščių elektromagnetų sluoksniai.

LAIKO M ASINO S  
SU K Ū R IM A S  
R U SIJO JE  (2)

Vėliau Alenas K. Holtas (NASA) 
savo straipsniuose, skirtuose lauko 
teorijai, teoriškai patvirtino LM 
sukūrimo galimybę. Pradedant 1989 
metais, moksliniuose leidiniuose 
pradėjo pasirodyti straipsniai apie 
“ šuolius per laiką", tam panaudojant 
"erdvės kurmio urvus”  ir juodąsias 
skyles. Pirm iausiai idėja apie 
egzistavimą Visatoje kažkokių tiltų 
(urvų, jungiančių trim ačio pasaulio 
skirtingus taškus trumpesniu keliu 
su ketvirtuoju išmatavimu) išsakyta 
dar 1916 metais. Hipotezė buvo 
pavadinta "Einšteino-Rozerio tiltu".' 
1950-ųjų pabaigoje Džonas Uileris 
galutinai užbaigė Šj reikalą - jam 
priklauso labiau šiuolaikiškas teorijos 
pavadinimas - "kirm inų landos". 
Astrofizikas Kipas Tornas pirmasis 
susiprato panaudoti šias landas 
siekiant persikelti laike: reikia tik 
sučiupti vieną kitą porą tokių "kirminų 
landų", jsukti jų galus Iki milžiniško 
greičio, ir turėsime nuostabią landą 
j praėjusius ir ateinančius amžius. Ir 
nors žinomas anglų teoretikas S. 
Hokingas mano, jog  visa erdvė 
sudaryta iš m ikroskopinių "kirm inų 
landų", vis dėlto kol kas neaišku, 
kokiu būdu panaudoti tas hipotetines 
"landas". Reikia pažymėti, jog K. 
Torno teorija aprašo "paprastas, ne 
kirminų landų" laiko mašinas.

P ro jekta i ve ik ia n tie m s  LM 
modeliams sukurti pradėjo atsirasti 
visame pasaulyje, tame skaičiuje ir 
Rusijoje: E. Gaidučioko, S. Gal'ckio 
ir A. Ponomariovo bei kitų...

Kokj laiko pakeitimo būdą LM 
statybai parinkti? Nei cheminės 
reakcijos, nei švaistiklių sukimasis, 
nei gravitaciniai sūkuriai ypatingų 
perspektyvų nežadėjo, nes visuose 
šiuose procesuose poveikis j laiką 
buvo v is iška i ribotas: nesant 
g a lim ybės  ope ra tyv ia i š iuos  
procesus valdyti, nebuvo galima juos 
panaudoti perspektyviose transporto 
priemonėse. Pagal V. Černobrovo 
teoriją, laikas, kaip fizinis reiškinys, 
buvo paaiškinamas jau žinomų 
elektromagnetinių jėgų pasireiškimu 
tam tikromis sąlygomis. Atrodytų,' 
veikiant tokioms jėgoms, galima 
daryti jtaką laikui. Pagal šią teoriją 
pagaminta LM gali būti lengvai 
valdoma ir turėti pakankamai aukštas 
technines charakteristikas.

Pirmasis laiko mašinos modelis 
"Lovondatras" pradėjo veikti 1988 
metų balandžio 8 d. Tada buvo 
pasiekti pirmieji labai kuklūs rezultatai. 
Sukuriant mašiną, daug padėjo 
M askvos a v ia c ijo s  in s titu to  
Chruničevo gamyklos specialistai. 
(Būtina pažymėti, jo g  šiuo metu ši 
gam yk la  b en d ra da rb iau ja  su 
stambiomis JAV aerokosminėmis 
firmomis.)

Per penkerius m etus buvo

Viršutinis sluoksnis pritvirtintas prie 
jėgos apvalkalo arba jis pats kartu 
atlieka apvalkalo paskirtį. Darbo 
režimas, valdymo blokui reguliuojant, 
gali būti labai įvairus.

Maksimali pakeisto laiko reikšmė 
buvo nustatoma pačios mažiausios 
"m atrioškos" viduje. Eksperimento 
metu, kaip ir tikėtasi, buvo pastebimas 
laiko pasikeitimas ir ne pačioje LM, tik 
jis kur kas mažesnis (visiškai atitinkantis 
geometrijos dėsnius - atvirkščiai 
proporcingas nuotolio kubui)...

Išm a tav im a i b u vo  atliekam i 
naudojant du kvarco generatorius, o 
taip pat sulyginant su etaloniniu 
laikrodžiu ir tikslaus laiko signalais iš 
dubliuotų elektroninio ir mechaninio 
laikrodžių, patalpintų LM naudingo 
krūvio sektoriuje. Pirmame modelyje 
laikas skyrėsi vos iki pusės sekundės 
per valandą. Kituose modeliuose šis 
skirtumas išaugo iki 40 sekundžių 
per valandą!

N audingo krūvio sektoriaus, 
esančio LM simetrijos centre, dydis 
visuose modeliuose nebuvo didesnis 
už futbolo sviedinj. Kaip tik dėl to 
tradicinių naujų transporto rūšių 
išbandytojų - šunų - teko atsisakyti. 
Ta "garbė" atiteko kur kas kuklesniems 
pad ara m s - pe lėm s. Pirm asis 
bandymas perkelti vabzdžius ir peles 
j praeitį baigėsi liūdnai. Dviejų 
sekundžių skirtumo, deja, neišlaikė 
beveik niekas. Tiems, kas per 
neatsargumą buvo šalia LM, atsirado 
lig o s  požym ia i, panašūs j 
a p ra šy tu o s iu s  "E ld r id ž o "
e kspe rim en te . T ik  pa tobu linu s  
schemą, bandomieji gyvūnai ištvėrė 
perkėlimo procedūrą.

Pagal pačias optimistiškiausias 
prognozes, pirmieji žmonės galės 
persikelti j Praeitį ne anksčiau, kaip 
kitame šimtmetyje, tačiau kad visatai 
kada nors bus įgyvendinta, V. 
Černobrovas neabejoja.

Pirmieji bandymai su laiko mašina 
tik šiek tiek atskleidė laiko paslaptis. 
Pagal išankstinius duomenis - jis 
daugiamatis, nevienalytis, nepastoviai 
gali nutrūkti, nueiti j praeitj ir ateitį. 
Dabartis yra ne kas kita , kaip daugefio 
variantų ateities perėjimas j vieno iš jų 
praeitį. Persikėlimas į ateitj galimas tik 
viena šaka, grįžimas atgal bet kuria 
šaka būtinai grąžins LM j išeities tašką

Skrydis j praeitj, iš visko sprendžiant, 
garantuoja LM patekimą j bet kurj 
praeities jvykj. ir jei vizitas nebus 
susietas su nepageidautinais kontak
tais ir istorijos eiga nebus pažeista, tai 
grjžimas j starto tašką apsieis be 
trukdymų. Priešingu atveju skrydis 
jvyks, matyt, pagal kitą šaką. Tačiau 
istorijos eiga pasikeis tik keliautojams 
- jie nebepateks j starto tašką ir atsidurs 
kitame dabarties variante, t. y. viename 
iš paralelinių pasaulių.

(Pabaiga kitam e numeryje)



TELEVIZIJOS PROGRAMA GEGUŽĖS 6 - 14 D.
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 
A ka dem in io  d ram os teatro 
spektaklis. V. Šekspyro "Vindzoro 
šmaikštuolės". 16.25 Koncertas 
Motinos dienai. 18.00 Žinios. 18.10 
Kino pasaulyje. 18.40 Mis Lietuva- 
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 Freudas bijo... 15.30 
Muzika. 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 Lietloto. 20.30 Animacinis f.
21.00 Žinios. 21.15 Muzika. 21.30 
F. "Savarankiškoji". 23.00 Žinios.
23.15 Muzika 23.30 F. "Devonsvilio 
siaubas".

Sekmadienis, gegužės 7 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Liudykime Kristų. 9.30 

Svetimo skausmo nebūna. 10.30 
F. vaikams "Solis". 10.55 Septynios 
Kauno dienos. 12.00 Krepšinio 
pasaulyje. 12.35 š ta i 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.

1 21.30 F. "Geležiniai vyrukai". 22.45 
Tarptautin is šok ių  konkursas 
"G intarinė 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 LaukinlalPietūs.
17.30 įdom ūs žmonės. 18.00 
Gineso šou. 19.00 LKL pirmenybės.
20.00 Pasaulio sportas. 20.30 
Animacinis f. 21.00 Naujienos. 
Nuomonės. 21.30 F. "Savaran
kiškoji". 234.00 Tamsos citadelė.

Pirmadienis, gegužės 8 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 8.30 Deutsche 

Welle žinios. 9.00 France 2 žinios.
9.30 Pirmasis kanalas. 9.50 Kino

pasaulyje. 10.20 Pasaulio sportas.
11.05 Rikiuotė. 11.40 Palaimink, 
mama.. 12.10 F. "Geležiniai vyrukai". 
2 d. "Atostogos Floridoje". 4 s. 17.00 
Programa.. 17 05 Mūsų kalba. 17.35 
Dok. f. 17.50 Žinios. 18.00 Antihitlerinės 
koalicijos pergalės prieš fašizmą 50- 
m ečio minėjimas. 19.30 Baltarusių 
program a. 19.40 E konom ikos 
žurnalas "Nuo A iki Ž ". 20.00 01,02,
03.20.30 Panorama. 21.00 Sportas.
21.10 F. "G im inės". 12 s. 21.55 TV 
anonsas.

TELE 3
7.30 Žinios. 8.00 Animac. f. 8.30 

F. "Santa Barbara". 9.30 Stebuklų 
laukas. 10.30 F. "Savarankiškoji".
12.00 F. "E ldoradas" 13.00 Muzika.
13.30 TV testas. 13.55 Anglų k. 
pamokėlė. 14.00; 14.30; 15.30 
'Travel". 15.55 Laukiniai Pietūs. 16.30 
F. "Eldoradas". 17.00 F. "Pavojingos 
gastrolės". 18.30 Animac. f. 18.55 
Anglų k. pamokėlė. 19.00 Žnios. 19.20 
100 proc. 19.30 F. "Santa Barbara".
20.30 Animac. f. 20.55 Anglų k. 
pamokėlė. 21.00 Žinios. 21.15 Sporto 
naujienos. 21.30 Dok. f. "Kristaus 
dilema". 23.00 Žinios. 23.15 Muzika

LNK TV

16.55 Programa. 17.00 Laikas.
17.15 "168 biznio valandos". 18.10 
"Beverli Hils, 90210". 20.00 Laikas.
20.40 F. "Dar vienas šansas". 21.35 
Tangomanija. 22.00 Unplugged su 
"Fojė". 23.00 Monitorius.

Antradienis, gegulės 9 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 830; 19.00; 22.00 

TV anonsas. 8.30 Deutsche Welle 
žinios. 9.05 France 2 žinios. 9.35 F. 
"G im inės". 12 s. 10.20 Sveika, 
Prancūzija 10.50 Po savo stogu. 11.30 
F. "Van Gogas". 1 d. 17.00 Programa
17.05 Konrado kavinė. 18.00 Žinios.
18.10 Programa vaikams. 18.50 
Žinios. 19.05 Laida lenkų kalba 19.35 
Nėra to blogo, kas neišeitų j gera.
19.40 Valstybė ir pilietis. 20.30 
Panorama. 21.00 Sportas. 2 1.10 F. 
"G im inės". 13 s. 22.05 F. "Žiedas su 
karūnuotu ereliu” .

TELE.3
7.30 Žinios. 8.00 Animac. f. 8.30 

F. "Santa Barbara". 9.30 Muzika 10.00 
F. "Eldoradas". 10.30 Dok. f. "Kristaus 
d ilem a” . 12.00 F. "P avo jingos 
gastrolės". 13.30 TV tekstas. 13.55 
Angių k. pamokėlė. 14.00; 14.30; 
15.00; 15.30 "Travel". 16.00 Pasaulio 
sportas. 16.30 Naujienos. 17.00 F. 
"Eldoradas". 17.30 F. "Gu-ga". 18.30 
Animac. f. 18.55 Anglų k. pamokėlė.
19.00 Žinios. 19.20 100 proc. 19.30 
F. "Santa Barbara". 20.30 Animac. f.
20.55 Anglų k. pamokėlė. 21.00 Žinios.
21.15 Sporto naujienos. 31.30 F. 
"Žm ogus, kuris žinojo per daug".
23.00 Žinios. 23.15 Muzika.

LNK TV

7.00 Ryto ratas. 16.55 Programa.
17.15 "Taip. Ne". 18.05 Animac. f.
18.30 "Beverli Hils, 90210". 1 s. 19.30

Dok. ser. "Povandeninės kelionės".
20.00 Laikas. 20.40 F. "Žmogžudysčių 
skyrius" 21.35 Antrojo pasaulinio karo 
pabaigos 50-mečiui. 22.55 "E teris l"

Trečiadienis, gegužės 10 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 8.30; 19.00; 22.00 

TV anonsas. 8.35 Deutsche Welle 
žinios. 9.05 France 2 žinios. 9.35 
Anglų k. mokomoji laida vaikams.
9.50 F. "G im inės". 13 s. 10.40 Laida 
paaugliams "10 balų". 11.00 Valstybė 
ir pilietis. 11.40 Atmintis. 1Z10 Galerija
16.55 Programa 17.00 Krantas. 18.00 
Žinios.^ 18.10 Programa vaikams.
18.50 Žinios. 19.05 Krikščionio žodis.
19.15 Sodų kraitė. 19.35TV forumas.
20.30 Panorama 21.00 Sportas. 21.10 
Videofilmas "G im inės". 14 s. 22.05 
Dok. f. "SS istorija". 23.20 Vakaro 
žinios.

TELE 3
7.30 Žinios. 8.00 Animac. f. 8.30 

F. "Santa Barbara". 9.30 F. "E ldo
radas". 10.30 F. "Žmogus, kuris žinojo 
perdaug". 12.00F. "Gu-ga". 13.30 
TV tekstas. 13.55 Anglų k. pamokėlė. 
14.00; 15.40; 15.00; 15.30 "Travel".
16.00 Rinka. 16.25 F. "Eldoradas".
16.55 F. "G u-ga". 18.00 Animac. f.
18.30 LKL pirmenybės. 20.00 F. "Santa 
Barbara". 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 "Povan
deninės kelionės". 16.55 Programa.
17.00 Laikas. 17.14 Dviračio šou. 17.35 
Šou bulvaras. 18.05 "Robinzonas 
Zukro". 2 s. 18.30" Beverti Hils, 90210". 
2  s. 19.30 Dok f. "Paslaptingas Artūro 
Klarko pasaulis". 20.00 Laikas. 20.40 
F. "Malibu kelias, 2000". 2 d. 22.15 F. 
"Gelbėjimo būrys". 1 s.

Ketvirtad ienis, gegužės 11d . 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 8.30; 19.00; 22.00 

TV anonsas. 8.35 Deutsche Welle 
žinios. 9.05 France 2 žinios. 9.35 F. 
"G im inės". 14 s. 10.25 Dok. f. 10.50 
Stilius. 11.20 Dok. f. "SS istorija 1923- 
1945". 17.00 Programa. 17.05 Pro
grama jaunimui “ Gatvės triukšmas".
17.35 Sveikata kasdien. 18.00 Žinios.
18.10 Programa vaikams. 18.50 
Žinios. 19.05 Vyriausybė nutarė...
19.20 Beveik rimtai. 20.00 "22". 20.30 
Panorama. 21.00 Sportas. 21.10 F. 
"Giminės". 15 s. 22.05 9 amatai. 22.50 
UFE dienoraštis. 23.05 Vakaro žinios.
23.20 Daiktai žmonių pasaulyje. 

TELE 3
7.30 Žinios. 8.00 Muzika 8.30 F. 

"Santa Barbara". 9.30 "Pats sau 
režisierius". 10.00 F. "Eldoradas".
10.30 Vaid. f. 12.00 F. “ Gu-ga". 2 d.
13.30 TV tekstas. 13.55 Anglų k. 
pamokėlė. 14.00; 14.40; 15.00; ‘T ra 
vel". 15.00 Iš "Formulė-1" istorijos.
16.30 Europos kaleidoskopas. 17.00 
F. "E ldoradas". 17.30 F. "Akimirks
nis". 18.30 Animac. f. 18.55 Anglų k. 
pamokėlė. 19.00 Žinios. 19.20 100

BALTIJOS TV IR ŠIAULIŲ TV V. 6 - 12.
Šeštadienis, gegužės 6 d.
8.30 Sovljaus horoskopas.

8.35 "Taip sukasi pasaulis". 9.30 
"Nakties riba". 10.00 Prospektas.
10.20 Muzika. 10.30 Vaikų sa
vaitgalis. 11.30Rutina. 12.30"M u- 
du abudu ir kiti..." 19.00 Sveiki
nimų koncertas. 20.00 NBA rung
tynės. 21.00 Mana-mana. 21.30 
Rokijada. 22.00 Alternatyvaus 
m eno studija, 22.30 Teležaidimas 
"Laimės bučinys". 23.00 "Vakaro 
spindulio" programa.

Sekmadienis, gegužės 7 d.
8.30 Sovijaus horoskopas. 

8.35; 21.05 "Taip sukasi pasau
lis". 9.30 Žingsniai. 10.00 Susiti
kimai. 10.30 F. "E iris Klyv". 2 d.
11.30 Dešimt geriausiųjų. 12.30 
"U ž kam po” . 18.15 Pasaulio nau
jienos. 18.30 Krepšinis. 20.00 
NBA apžvalga. 20.30 "Laukinė 
rožė". 21.00 Baltijos naujienos.
22.00 Muzika.

Pirmadienis, gegužės 8 d.

7.30 Sovijaus horoskopas. 7,35;
21.05 "Taip sukasi pasaulis". 8,30 
"Laukinė rožė” . 18.00 Saulės krašto

. televizija. Seniūno išdaigos Saulė
grąžų aikštele. 19.00 Jaunimo teatro 
studijos “ Helijas" spektaklis "Ika
ras", 20.00 LKL apžvalga. 20.30 
"Nakties riba". 21.00 Baltijos nau
jienos. 22.00 NBA fantastika. 22.30 
F. "Tėvynės dividendai".

Antradienis, gegužės 9 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35;

21.05 "Taip sukasi pasaulis". 8.30 
"Nakties riba". 19.00; 22.00 “ Pirk, 
parduok, informuok” . Žinios. 19.30 
Spaudos apžvalga. 19.35 Sodžius.
20.00 "Prospektas". 20.20 Tauti
ninkų žinios. 20.30 "Laukinė rožė".
21.00 Baltijos naujienos. 22.30 
Sankryža. 22.40 F. "Pelenė".

TreCiadlenle, gegužės 10 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35;

21.05 "Taip sukasi pasaulis". 8.25 
"Laukinė rožė". 19.00; 22.00 "Pirk, 
parduok, informuok". Žinios. 19.30

Spaudos apžvalga. 19.35 Ilgoji 
pertrauka. 20.00 "Už kampo...” 
20.30"Naktiesriba". 21.00 Baltijos 
naujienos. 22.30 F. “ Pelenė".

Ketvirtadienis, gegužės 11 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 

7.35;21,05"Taipsukasipasaulis".
8.30 "Nakties riba". 19.00; 22.00 
"Pirk, parduok, informuok". Žin
ios. 19.30 Spaudos apžvalga
19.35 Laida “ RAUS". 20.00 NBA: 
žvilgsnis iš arčiau. 20.30 "Laukinė 
rožė". 21.00 Baltijos naujienos.
22.00 Rodo "ARGOS".

Penktadienis, gegužės 12 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 

7.35; 21.05 "Taip sukasi pasaulis’ '.
8.30 "Laukinė rožė". 19.00 Futbo
las. FBK "Kaunas"- "Romar".
20.15 Pasaulio naujienos. 20.30 
"Nakties ribą". 21.00 Baltijos 
naujienos. 22.10 Žinios. 22.30 
Spaudos apžvalga. 22.35 F. 
"M ūsų svajonių žiema". 23.55 
Dešimt geriausiųjų.

proc. 19.30 F. "Santa Barbara". 20.30 
Animac. f. 20.55 Anglų k. pamokėlė. 
21.00Žinios, 21.15 Sporto naujienos.
21.20 Karo žygis Europoje. 21.40 F. 
"Kriminalinės policijo»insjfektorius".
23.10 Žinios. 23.25 Muzika.

LNK TV

7*00 Rylo ratas. 9.00 "Paslaptingas 
Artūro Klarko pasaulis". 1 s. 16.55 
Programa. 17.00 Laikas. 17.15 Ka
raoke ir kiti. 17.45 "Viskas!". 18.05 
Animac. f. 18.30 "Beverli Hils, 90210” . 
3 s. 19.30 "Viename gale kablys...”
20.00 Laikas. 20.40 F. "Frosio prisi
lietimas". 22.25 F. "Stiveno Kingo 
"Aukso amžius".

Penktadienis, gegužės 12 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 8.30; 19.00; 22.00 

TV anonsas, 8.35 Deutsche Welle 
žinios. 9.05 France 2 žinios. 9.35 F. 
"Giminės". 10.25 "22". 10.45 Beveik 
rimtai. 11.25 F. "Lėlių slėnis". 16.55 
Programa. 17.00 Atvirumo valanda, 
17.45 Japonų videotemos. 18,00 
Žinios. 18.10 Programa vaikams.
18.50 Žinios. 19.05 Aerodromas. 19.30 
Antrojo pasaulinio karo istorija. 20.30 
Panorama. 21.00 Sportas. 21.10 F. 
"Lėlių slėnis". 21.55 Laisvės alėja.
22.20 Švedų muzikos žvaigždės.
22.50 Dok. f. 23,25 Vakaro žinios.
23.40 Pasaulio bokso čempionatas 
Berlyne. 0.30 F. "Klarensas".

TELE.3
7.30 Žinios. 8.00 Animac. f. 8.30 

F. "Santa Barbara". 9.30 Gineso šou.
10.00 F. "Eldoradas". 10.30 F. "Krimi
nalinės policijos Inspektorius". 12.00 
F. "Akimirksnis". 13.30 TV tekstas.
13.55 Anglų k. pamokėlė. 14.00; 14.30; 
15.30; “ Travel". 16.00 Sveikatos 
apsaugos reforma. 16.30 Langas Į 
gamtą. 17.00 Muzika, 17.30 F. "Eldo
radas". 18.00 F. ""Akimirksnis". 18.30 
Animac. f. 18.55 Anglų k. pamokėlė.
19.00 Žinios. 19.20 100 proc. 19.30 
F. "Santa Barbara". 20.30 Animac. 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". 16.55 Programa 17.00 Laikas.
17.15 Keturi ratai. 17.35 Tangomanija
18.05 F. "Volesas ir Gromitas". 18.30 
F. "G yvenim o smulkmenos". 19.30 
"Povandeninės kelionės". 2 s. 20.00 
Laikas. 20.40 Kriminalinė kronika.
21.05 TV žaidimas "Taip. Ne". 21.55 
"V iskas". 22.15 F. "Elingtonas"

Šeštadienis, gegužės 13 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Programa 

vaikams. 10.00 Šarka 10.30 TV artelė.
11.20 Mūsų kalba. 11.50 TV anonsas.
11.55 "Adidas". 12.05 Sveika, Pran
cūzija 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 klam
pojau, kaip per pelkę” . 17.40 "Adidas" 
krepšinio turnyras Kaune. 17.55 Žnios.
18.00 Kino pasaulyje. 18.30 Antrojo 
pasaulinio karo istorija. 19.20 Mu

zikinis viešbutis. 20.30 Panorama.
21.00 Sportas. 21.10 "Ad idas" 
krepšinio turnyras Kaune. 21.25 Po 
savo stogu. 22.10 F. "M otina ir 
sūnus". 22.40 TV anonsas. 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
manija. 15.20 Unplugged su Arina 
ir'Veto Bank". 16.05 'Vrskasl" 16 .»  
Kibirtelevibir. 18.00 F. 'Tolimosios 
šėtros". 2 s. 18.55 Keturi ratai. 19.25 
Karoké ir kiti. 20.00 Laikas. 20.40 
Unplugged su Gyčiu. 21.45 F. 
"E teris !"2s. 22.05"Vienąkartą...n
22.35 F. "Džein Dou".

Sekmadlenle, 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 
pasaulyje. 12.45 Aukštas 18/17.
13.30 Dok. filmas. 14.30 Azimutai.
15.00 Sveikinimų koncertas. 16.00 
F. "N eono raitelis” . 16.50 Katalikų 
TV studija. 17.20 Laida automė
gėjams "Automanija". 18.05 Žinios.
18.10 Gyvybės žalias medis. 18.30 
Kalbos viktorina. 19.30 Antrojo pa
saulinio karo istorija. 20.30 Pano
rama 21.00 Sportas, 21.10 Pirmasis 
kanalas. 21.30 F. "Geležiniai vy
rukai". 22.45 Koncertas. 23.00 LIFE 
dienoraštis. 23.20 Vakaro žinios.
23.35 Pasaulio bokso čempionatas. 

TELE 3
9.00 Animac. f. 10.15 Langas j 

gamtą. 1 0 .»  F. "Raupsuotoji". 12.00 
F. "Kobra". 13.00 Muzika. 1 3 .»  
POP TV. 14.00; 1 4 .» ; 15.00; "Tra
vel". 16.00 Europos kaleidoskopas. 
1 6 .»  Iš "Formulė-1" istorijos. 17.00 
Laukiniai Pietūs. 1 7 .»  jdomūs 
žmonės. 18.00 Muzika. 1 8 .»  LKL 
sezono iškilmingas uždarymas.
19.30 Gineso šou. 20.00 Pasaulio 
sportas. 20.30 Animac. f. 21.00 
Ž ve lk im e a tidž iau. 21 .30 F. 
"Raupsuotoji". 2 d.

LNK TV

9 . »  Dok. f. 9 . »  "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. 1 5 .»  Kibír tele 
vibir. 1 6 .»  F. "Nuotakos kūdikis". 
18.00-168 biznio valandos". 18.50 
Animac. f. 19.20 F. "Meilė žeidžia". 
2 s. 20.15 "Monitorius". 21.00 
"Savaitės horoskopas". 21.05 F. 
"Rožinės panteros sugrjžimas".
23.00 "Sekmadienis".
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