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Jam dvidešimt penkeri. Gimęs ir 
augęs Grozne. Svajojęs būti teisininku, 
j gimtąjj Grozną sugrjžo 1994 m. 
lapkričio 25 d. per Maskvos remiamos 
vadinamosios opozicijos prasiveržimą 
prie Čečėnijos sostinės. Gruodžio 11 
d. savanoriu jstojo j Čečėnijos armiją. 
Iki 1995 m. birželio 3 d., kaudamasis 
įvairiuose frontuose, su savo daliniu 
nuėjo nuo Grozno iki Šatojaus. 
Nesužeistas. Birželio 3 d. išvyko | užsienj 
vykdyti štabo užduoties. Pagal maršrutą 
užsuko ir j Vilnią. Susitikome birželio 

, 14 d.
Maskva čečėnų kovotojus vadina 

sukilėliais, separatistais , D. 
Dudajevo smogikais, banditais ir 
pan. Vakarų korespondentai praneša 
apie daugybę kontrolės postų. 
Šatojus - pačiuose pietuose. Tau 
reikėjo pervažiuoti visą Čečėniją...

Važiavau savo "Žiguliais", nesutikau 
nė vieno ruso, nemačiau nė vieno 
tanko ir neabejojau, kad viskas baigsis 
gerai. Reikia žinoti kelius ir pažinti 
žmones. Pirmą rusų kontrolės punktą 
pravažiavau Černorėčjėje, prie Grozno. 
Pasižvalgiau po gimtąją sostinę, atlikau 
kas reikia, tokiu pat būdu pervažiavau 
Rusiją, paviešėjau Maskvoje pas

Г gimines, ir štai - pas jus.
Blogai dirba rusų federalinė 

saugumo tarnyba...
Pase neparašyta “ smogikas". 

Parašyta Rusijos Federacijos pilietis. 
Apie 30-40 proc. mūsų kovotojų jau 
pasitraukė iš fronto, ruošiasi kitaip 

^  kariauti.
*  Pasakojama, kad degtinė visus 

leidimus atstoja.
Už degtinės dėžę ne tik praleis, bet 

dar "KAMAZ" pasiūlys. O už kelias - ir 
tanką atiduos.

Kariavai bevelk pusę metų...
174 dienas.
Su ginklu rankoje?
Priklausiau komendantūros kuopai. 

Iš pradžių turėjau automatą. Žuvus 
keliems mano būrio vaikinams, toko 
imtis granatsvaidžio.

Maskva nuolat teigia, kad 
čečėnam s kom anduoja
profesionalūs kariai, samdiniai. Iš 
Ukrainos, Pabaltijo, Afganistano, 
Abchazijos.

Per visą tą laiką tokių vadų nemačiau. 
Tiesa, buvo ir ukrainiečių, ir abchazų. 
Bet tai atskiros grupės su savo vadais. 
Mūsų kuopoje buvo vienintelis 
ukrainietis iš Charkovo, kuopos vado 
pavaduotojas.

Paskutinėm is savaitėm is
pagausėjo Maskvos pranešimų apie 
karo lauko vadų ir D. Dudajevo štabo 
nesutarimus. Neva vadai, tarp jų ir 
(žymusis Šamilis Basajevas, labai 
nenoriai vykdo įsakymus, ypač kada 
(sakoma trauktis. O kai kurie ir išvis 
veikia savo nuožiūra.

Iš esmės štabo įsakymai vykdomi. 
Traukiamės, kada mums naudinga arba 
nebėra kitos išeities. RusQ armija daug 
didesnė ir daug geriau ginkluota. 
Manevruodami galėjome išsaugoti 
savo karius ir pusę metų laikytis. 
Laikėmės, nes po kojų jautėme gimtąją

žemę. Mūsų padaliniai parengti labai 
nevienodai. Atėję iš kaimų savanoriai 
tuoj pat turi dalyvauti koviniuose 
veiksmuose. Savo nuožiūra, kaip 
sakai, daugiausia veikia savo kaimus 
ginantys apsauginiai. Dabar, kada 
jų namai sugriauti ir ne vieno artimieji 
žuvę, jie taip pat gali "savo nuožiūra" 
pradėti taip veikti, kad nei D. 
Dudajevas ką jsakys, nei Maskva 
padarys.

Yra tiesiog nesuprantamų 
dalykų. Tarkime, kok| nors Scržen 
Jurtą, kuriame 20-30 savigynos 
vyrų, kasdien mėnes| du 
bombarduoja, griauna artilerija, 
raketomis, o užimti negali.

Žm onės tiesiogine prasme 
palindę po žeme. Blindažai pridengti 
keliais apsauginiais sluoksniais. Visą 
ką turėjo, sukrovė ant jų - ir betoną, 
ir rąstus, ir žemes.

Karas jau pusė metų, o ginklų 
neprltrūkstate...

Ginklai daugiausia trofėjiniai. 
Atimti iš rusų. Iš pradžių net per 
daug buvo. Ir tankų, ir kitokios 
šarvuotos technikos. Kai užėmėme 
prie Grozno tankodromą, pusė 
mašinų liko. Nepakako vairuotojų; 
pasku i patys rusai juos  
subombardavo. Vaikinai kaunasi 
lengvaisiais ginklais: automatais, 
kulkosvaidžiais ir granatsvaidžiais. 
Svarbiausią kad visi supranta - reikia 
g in ti tėvynę, jos la isvę ir 
N eprik lausom ybę. G inklų ir 
amunicijos atsargas papildome per 
tarpininkus, kurie visokiais būdais 
gauna ir iš rusų, ir iš kitur, o mums 
parduoda už valiutą Kartą pritrūkome 
sviedinių "gradui". Tai per rusų 
kariškius pirkome 200 sviedinių po 
50 dolerių.

Rusijos saugumo tarnyba 
Išplatino informaciją apie ginklų 
tiekimą Čečėnijai iš Irano ir 
Turkijos per Azerbaidžaną, 
Dagestaną...

Jeigu jie taip puikiai viską žino, 
kodėl nesulaiko?..

Afganų partizanai iš esmės 
pakeitė karo su Rusija pobūdj 
panaudodami stlngerius. Rusų 
aviacija ten buvo paralvžuota.

M ano m anym u, Č ečėnijos 
vyriausybė suvokia, kad, pradėjus 
numušinėti jų lėktuvus, rusai gali 
smogti ir branduoliniu ginklu. Juk 
naudoja jvairiausius tarptautinių 
konvencijų uždraustus ginklus. 
Pačiam teko matyti, kaip po Atagų 
tilto bombardavimo vaikai prisirinko 
saujas strėlelių, kurias pažėrė 
sprogusios adatinės bombos.

Panaudodami stingerius, mes 
tartum atpalaiduotume jiems rankas, 
ir niekas negali pasakyti, kokj ginklą 
jie dar panaudos. Iš pradžių juk 
niekas netikėjo, kad rusai gali 
b om barduo ti gyvenam uosius 
namus, šaudyti, žudyti, kankinti, 
prievartauti moteris, vaikus, senius. 
Tiesa, prezidentas Džocharas 
Dudajevas iš karto sakė - aš gerai 
pažįstu tą rusų karo mašiną, ji 
nesustos, ji žiauri ir negailestinga. Ir

prezidentas neatmetė minties, kad 
Maskva kalnuose gali panaudoti 
branduolinius užtaisus. Iki šiol 
Maskva turėjo milžinišką technikos 
persvarą, tačiau pusę metų 
atsilaikėme. Karas tęsis. Mažiausiai 
dešimt, dvidešimt motų kariausime. 
Čečėnai, balsuodam i už 
nepriklausomybę, suvokė, kad Rusija 
taip paprastai, už" ačiū" laisvės 
neduos.

Ką jūs darysite, kai Maskva 
Čečėnijoje dislokuos 50 armiją, 
kai gyvenvietėse (steigs 
komendantūras, prie kelių pastatys 
karinius postus, (ves griežtą 
kiekvieno asmens kontrolę, o 
valdžią vykdys Chadžijevo Ir 
Avturchanovotipo kolaborantai?

Dabartiniai Maskvos politikai iš 
tikrųjų taip gali padaryti. Šiandien 
laiko strėlės nutaikytos j mus, bet 
rytoj nežinia kur jos pakryps. Reikia 
Rusijai padėti ateiti j demokratiją. 
IrD. Dudajevas to norėjo. Netiesa, 
kad jis atsisakė kalbėtis. Prezidentas 
turėjo vykdyti liaudies valią - užtikrinti 
Čečėnijos laisvę ir Nepriklausomybę. 
Yra d ip lom atinės, ju rid inės  
bendravimo normos. Jų laikantis dėl 
visko galima susitarti. Bet Rusija to 
nenorėjo. Ji įsigeidė palaužti mus 
karine jėga, smurtu, žudynėmis. D. 
Dudajevui nieko kito neliko - tik kautis 
iki galo. Šamilis 25 motus kariavo.

D. Dudajevas viename interviu 
sakė, kad karo gaisras bus 
perkeltas | Rusiją. Ar tai nėra 
užuomina, kad Rusijoje gali būti 
pradėtos teroro akcijos?

Jeigu čečėnai griebtųsi teroro, 
tai būtų baisu ir rusams, ir čečėnams. 
Mūsų valstybė ne teroristinė. Bet 
kuo toliau, tuo mažiau pasirinkimo. 
Yra vadų, kurie veržte veržiasi kautis 
j Rusiją Jie bet kurią dieną gal ištrūkti 
iš D. Dudajevo kontroles

ir rusai, ir čečėnai neteko daug 
karių. Iki šiol tikslūs skaičiai 
nežinomi. D. Dudajevas teigia, kad 
čečėnų ir rusų karių žuvusiųjų 
santykis-1:100. Pranešama, Irtai 
atrodo panašu Į tiesą, kad rusų 
žuvę apie 5-6 tūkstančius. Išeitų, 
kad čečėnai neteko tik 50-60 
karių...

Iš maždaug šimto čečėnų, 6 paras 
gynusių įėjimą į šatojaus tarpeklį, 2 
buvo užmušti ir 4 sunkiai sužeisti. 
Mano žiniomis, nuo karo pradžios 
galėjo žūti 20-25 proc. čečėnų karių. 
Kas ketvirtas, penktas. Rusų 
nuostoliai daug didesni. Iš kai kurių 
batalionų, atakavusių Grozną, liko 
tik po kelis žmones. Iš 2 kazokų 
batalionų liko 8. Rusija savo karių 
negaili. Dabar buvau sustojęs 
Grozne. Mano akyse nušovė rusų 
kareivį. Pro šalį važiavęs jų budintis 
šarvuotis nė nesustojo. Sako, miliciją 
prokuratūra ieško kaltininkų, o kaip 
juos rasti? Namų nėra, adresų nėra, 
tad griebia pirmą pasitaikiusįjį, grūda 
j filtracinę stovyklą, tardo, kankina, 
o jei paleidžia, tai suluošintą.

Iš “ Lietuvos a ido”

Petras K U D R IC K IS

Kiekvieno m ėnesio antrą jį 
trečiadienį rajono ūkininkai renkasi į 
pasitarimą. Vienas svarbiausių 
klausimų - socialinis draudimas. 
Ūkininkams dar kartą buvo priminta, 
kad, nemokant socialinio draudimo 
valdybai įmokų, pensijos nebus 
mokamos. Galima sudaryti su

gavę gyvulių iš buvusių žemės ūkio 
įmonių, iš zootechnikų pareikalautų 
ir gyvulių dokumentų apie jų kilmę. 
Ūkininkams, norintiems įsigyti 
veislinių gyvulių, reikia kreiptis j 
rajono Žemės ūkio konsultavimo 
tarnybą arba ra jono vyr. 
zootechniką.

Rajono vyr. ekonomistas A. 
Norvilas ūkininkams priminė jog

ŪKININKŲ
PROBLEMOS

socialinio draudimo valdyba sutartis 
ir mokėti kiekvieną mėnesį 50 
procentų pagrindinės pensijos 
dydžio sumą. Pagrindinė pensija - 80 
litų. Norint gauti didesnę pensiją, 
reikia mokėti daugiau. Tiems, kurie 
turi ne mažesnį kaip 30 metų darbo 
stažą, socialinio draudimo mokesčio 
mokėti nereikia. Ūkininkų, kurie dirba 
kituose darbuose ir socialiai yra 
apdrausti, pap ildom a i drausti 
nereikia Jeigu žmogus socialiai nėra 
apdraustas, tai neturi jokių lengvatų ir 
susirgęs.

Ūkininkams, įdarbinusiems savo 
ūkyje žm ones ir jų 
neapdraudusiem s, num atom os 
gana didelės baudos. Socialinio 
draudimo mokestis nemokamas, 
jeigu darbo sutartis su samdiniu 
sudaroma ne ilgesniam kaip 5 dienų 
laikotarpiui. Ūkininkų vaikai, vyresni 
kaip 18 metų ir dirbantys tėvų ūkyje, 
turi mokėti 50 procentų bazinės 
pensijos.

Rajono vyr. zootechnikė B. 
Dirvonienė priminė, jog ateityje bus 
subsidijuojama ir kiauliena. Patarė 
ūkininkams nesiskubinti kiaulių 
parduoti mėsos kombinatams. Siūlė 
auginti daugiau veislinių gyvulių, nes 
atsiveria d ide lės Rytų rinkos  
galimybės. Be to, veislinių gyvulių 
kainos gerokai didesnės.

K. Vaišvilas, pratęsdamas B. 
Dirvonienės mintį apie veislininkystę, 
ūkininkams priminė, kad tie, kurie yra

žemės ūkio produkcijos perdirbimo 
įm onėse p ras idė jo  treč ias is  
privatizavimo etapas. Iki šiol akcijos 
buvo parduodamos kvotos ribose. 
B irže lio  paba igo je  bus 
parduodamos virškvotinės akcijos. 
Akcijų, kurių kaina tik 2,5 cento, dar 
galima įsigyti "Šiaulių malūne", 
mėsos ir pieno kombinatuose, 
Pavenčių chemijos bazėje.

Konsultavimo tarnybos vadovas 
A. Žalinauskas priminė, jog  šiemet 
yra didelis pavojus, kad daugiau nei 
kitais metais gali plisti gyvulių ligos. 
Reikia stebėti augalus ir laiku 
nupurkšti. Javams purkšti geriausiai 
tinka karbamido tirpalas. Be to, 
Jonavoje pradėta gaminti nauja 
skysta trąša, kuri tinka augalams 
tręšti ir per lapus, ir per šaknis. Azotą 
išpurškiant ant augalų, gaunamas 
didelis efektas.

Rajone yra nemaža dėl žemės 
naudotojų, o kartais ir dėl seniūnijų 
agrarinių tarnybų, kaltės piktžolėmis 
ap le istų p lo tų . Dėl žemės 
pan audojim o yra  sudaryta  
kom petentinga kom is ija . Ji 
artimiausiu metu aplankys visas 
apylinkes.

Reikia priminti, kad yra pratęstas 
terminas žemei susigrąžinti bei 
žemės ūkio paskirties žemei išsipirkti 
už investicinius čekius. Pmtęsti ir 
kompensavimo už žemę mišku 
terminai.

PASKUBĖKITE!
‘Aušros alėjos’’ laikraščio prenumeratą 
IIpusm ečiui priima įmonė “Tvarka ” 

(informacija telefonu 456784).
Kaina vienam mėnesiui - 3 Lt, 

trims - 9 Lt, šešiems -1 8  Lt.
M ūsų laikraštis prenumeruojamas 
Šiaulių miesto ir rajono paštuose. 

Kaina 1 mėn. - 3,15 Lt, 3 mėn. - 9,45 Lt, 
6 mėn. -18,90 Lt. 

Prenumerata priimama ir ' Aušros alėjos" 
redakcijoje (Vilniaus 153).

*
*
*
*
*
*
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*
*
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Sveikiname abiturientus, 
peržengusius pirmąjį didesn; 

gyvenimo slenkstį!  ̂
Sėkmės tolimesniuose skrydžiuose!

pipnmgos Devynerių žolių glėbeliai 
nuo Joninių iki Kalėdų buvo laikomi 
tvartuose. Džiovintos žolės buvo 
sm ilkinamos susirgus žmogui ar 
gyvuliui. Joninių naktj karvėms teš
menis nuplaudavo jonažolių nuoviru. 
Mažojoje Lietuvoje ištekėjusios 
moterys suskindavo devynerių žolių 
puokštes po saulėlydžio. Nekalbė- 
damos parsinešdavo j savo kiemus 
ir mesdavo por galvą ant namo stogo, 
kad apsaugotų namus nuo ligų ir kitų 
nelaimių. Gerai, jei gėlių žiedai 
suguldavo j viršų, blogai, jei gėlės

ištekėsi. Alba nusipinti daug vainikų, 
kiekvienam duoti vyrišką vardą, 
gražiausią vainiką pavadinti savo 
vardu ir jmesti j vandenj. Sumėčius 
visus žiūrėti, kuris priplauks arčiausiai 
pirmojo vainiko, - už to ir teks tekėti.

Vienas iš archaiškiausių Joninių 
papročių- aukštos kartys su jų 
viršūnėse įtvirtintais ratais ir jų 
deg in im as. Ratas p irm ykščių 
žemdirbių pasaulėjautoje simbolizavo 
pačią saulę ir jos vežimą. Tą pačią 
prasmę turėjo ir Gardino gubernijoje 
XIX a. pasitaikantis paprotys Joninių

tikėdamos suspanuoti busimąjį. Dar 
geriau naktj po savo lova pasidėti 
praustuvę, šukas, rankšluostį ir muilą. 
Atsigulti reikia nieko nekalbant. Vyras, 
kurj susapnuos, ir bus jos mylimasis.

Visoįe Žemaitijoje garsėjo raga
nomis Šatrijos kalnas. Sv. Jono naktį 
jos čia keldavo puotą, dūkdavo ir 
visokių burtų prasimanydavo. Už tai 
neapsieita be "raganų deginimo". 
Jaunimas prie aukštos karties pritai
sydavo smaluotą statinę, prikimštą 
pjuvenų ar skiedrų, užbarstydavo 
druskos, kad labiau spragsėtų

BUVO NAKTYS 
ŠVENTO JONO...

Nuo senu laikų žmonės pažy
m ėdavo saulėgrąžos metą - pačią 
trumpiausią ir pačią ilgiausią naktį. 
Trumpiausia naktis senovėje vadinta 
Rasos švente, arba Kupolinėmis.

S Daukantas Jonines- vadina 
"Vainikų švente" ir tvirtina, kad 
senovėje jos būdavo Švenčiamos 
14 dienų. Perkūnas, "išperėjęs" visą 
regimą ir neregimą sutvėrim ą šiltą 
gražią vasaros dieną paleidęs jj i 
žemę ir ugnies žmonėms davęs, kad 
galėtų pasišildyti. Tai minėdami, 
žmonės linksmindavęsi visą birželio 
mėnesį.

Dar XV a  Lietuvoje žmonės, lankęsi 
iš kitu kraštą rašė, kad Vilniuje buvo 
švenčiama Rasos šventė. Rytinėje

miesto dalyje, maždaug toje vietoje, 
kur dabar Rasos kapinės, ant kalnelių 
ir kloniuose buvo deginami laužai. 
Žmonės šoko, dainavo, valgė ir gėrė. 
Ant kalnelių leido kibirkštis smalos 
statinės ir dervingų medžių laužai.

Taigi, šios šventės išvakarėse 
kaimo moterys surinktus devyne- 
riopus žolių pluoštus nešdavosi namo. 
Dūlj jų iki vidurnakčio sušerdavo 
gyvuliams,kad padėtų nuo apkerė- 
jimo. Kitądalj jonažolių užkišdavo už 
šventųjų paveikslų ir žiūrėdavo, kada 
sudžius. Jeigu ilgai nedžiūdavo, tai 
buvo manoma kad tie metai bus lai
mingi. Kitas žoles laikė iki Kalėdų - 
žiemos saulės grjžtmečio ir atiduo
davo karvėms, kad būtų sveikos ir

nukrisdavo kotais j viršų. Dar didesnę 
gydomąją galią, buvo manoma, turi 
žolynai, surinkti prieš saulei patekant 
nuo septynių laukų ežią.

Neveltui S. Daukantas Jonines 
vadino "Vainikų švente". Be gėlių 
vainikų neapsieidavo nė viena 
mergina. Buvo tikima, kad vainikas 
yra sukaupęs amžino, nesibaigiančio 
gyvenim o jėgą. Vainikas - tai 
nemirtingumo ir meilės simbolis. Su 
vainikais šią vasaros naktj susiję daug 
apeigų ir būrimų. Buvo sakoma, kad 
Jono naktj reikia apeiti aplink tris 
laukus ir iš jų priskinti devyneriopų 
gėlių, nupinti vainiką ir einant miegoti 
pasidėti po galvą, - kuris vaikinas 
sapne ateis vainiko pasiimti, už to ir

lauže deginti vežimą. Šie papročiai 
susiję su mitais apie saulę, keliau
jančią vežimu ar valtimi, Lietuvoje 
buvo paplitęs paprotys per Jonines 
plaukioti upėse ar ežeruose gėlėmis 
ir vainikais išpuoštomis valtimis, 
kuriose būdavo kūrenama ugnis. Tai 
archainis Joninių apeigų Kompo
nentas, kuris simbolizuoja valtimi 
plaukiančią saulę.

Biržleio 24-oji - pati trumpiausia 
naktis. Tamsa nopastebimai keičia 
šviesą, laužų atšvaistės ir šešėliai, 
dienos trumpėjimo grėsmė šią naktj 
daro stebuklus. Todėl Joninių 
papročiuose nemažą vietą užima 
kerėjimai ir būrimai. Merginos šv. 
Jono naktj j kurpę jdėdavo pinigą,

"raganos", ir linksmai dainuodami ar 
žaisdami statinę uždegdavo. Kitą rytą 
por šiuos pelenus gindavo karvių 
bandas, tikėdami, kad po to jokie 
būrimai nebus kenksmingi.

Joninės - šventė, kurios metu 
žmogus bandė savo buvimą žemėje 
tapatinti su besikeičiančia gamta, 
stengdamasis įspėti jos paslaptis, 
gausiomis apeigomis, aukojimais ir 
būrimais užsitikrinti būsimą derlių. Tai 
svarbiausia vasaros šventė, kurios 
apeigoms ir linksmybėms neprilygsta 
nė viena kita.

Iš "Lietuvių kalendorinių 
š v e n č ių "

Romualdo STRUOGOS nuotr.

ÍTUOSE
Kr a š t u o s e

PREZIDENTAS 
ATSIPRAŠĖ ŽYDŲ

V aršuva (ELTA). "Būdam as 
lenkas ir krfaščionis, Dovydo žvaigždę 
laikau d idžiu tikė jim o Ir žydų 
bendruomenės simboliu, kurj turi 
visada gaubti pagarba. O bet kokius 
antisem itizmo reiškinius būtina 
pasm erkti", - parašė Lenkijos 
prezidentas Lechas Wałęsa (Valensa).

S pecia liam e pare išk im o jis  
pasmerkė Gdansko Šv. Brigitos 
bažnyčios klebono prelato Henryko 
Jankovskio prieš dešimt dienų 
pasakytus žodžius. Prelatas, per 
pamokslą kreipdamasi j tikinčiuosius, 
pareiškė: "Lenkai, prabuskite. 
Negalimo ilgiau toleruoti Vyriausybės 
atstovų, kurie nesako, iš kur kilę - 
Maskvos ar Izraelio". H. Jankovskis 
taip pat pasakė, jog "Dovydo žvaigždė 
yra įpinta j svastiką bei pjautuvą ir 
kūjj Pamokslo klausęsis Lenkijos 
prezidentas j prelato žodžius 
nereagavo.

Tačiau, matyt, Lecho Walęsos 
pareiškimas yra pavėluotas. Lenkų 
spauda pažymi, kad būtent dėl šios 
priežasties su Lenkijos prezidentu 
atsisakė susitikti Billas Clintonas per 
kitą savaitgalį San Franciska vyksiantj 
JT 50-mečio minėjimą.

Lenkų kunigo žodžiai sukėlė tikrą 
audrą Izraelyje. Dėl jų Lenkijos 
prezidentui skambino Izraelio Kneseto 
pirm ininkas Ševachas Veisas, o 
Izraelio ambasadorius Lenkijoje jtoikė 
Lenkijos užsienio reikalų ministerijai 
raštišką protestą.

Ir Lenkijoje, ir Jungtinėse Valstijose 
jau prasidėjo prezidento rinkimų 
kampanijos.

PROTESTAS PRIEŠ 
BRANDUOLINIUS 

BANDYMUS
Paryžius. Antradienio vakarą 

Paryžiuje keli tūkstančiai žmonių 
protestavo prieš Prancūzijos planus 
atnaujinti branduolinius bandymus.

'i 
i  
i  
■ 
i 
i 
i 
i

Demonstrantai reikalavo ned e ls ian t! 
ir galutinai sustabdyti bet kokius 1  
branduolinius bandymus Ramiajame |  
vandenyno. Šalieą prezidentui -  
Jacques Chiracui (Žakui Š ira ku i),* 
paskelbusiam, kad nuo rugsėjo |  
p radž ios  bus a tlik ti a š tu o n is  
b randu o lin ia i b a n d y m a i,"
demonstrantai skandavo: "Jei tavo I 
bandymai nepavojingi, vykdyk ju o s g  
Paryžiuje"; "Mes - už branduolinius J  
bandymus Korezėje". Korezė y r a l  
Chi raco g imtino, ten priezidontas turi ■  
Pi'i c

Paaugliai, priskiriantys s a v o *  
anarchistams, solidarizavosi su |  
Mururoa atolo gyventojais ir ant savo ■  
p lakatų  užrašė: "M e s  v is i -■  
polineziečiai". 1

Protestą surengė 60 organizacijų, ■ 
tarp jų ir "Greenpeace". Ji liepos 1-5 
ąją paskelbė protesto prieš bran-1  
duolinių bandymų atnaujinimą diena. |

PAGROBTAS 
LĖKTUVAS -

Tokijas. Vyriškis, pasisakęs esąs |  
japonų sektos "Aukščiausioji tiesa" ■  
narys, užgrobė lėktuvą su 365 5 
keleiviais ir pareikalavo paleisti [laisvę I 
sektos vadovą Šoko Asaharą. Sektos |  
vadovas S. Asahara yra suimtas ir -  
kaltinamas kovo 20 dieną Tokijo metro ■ 
organizavęs teroro aktą, per kurj |  
dujom is apsinuodijo apie 5 tūkst. ■ 
žmonių; 12 iš jų mirė. я

Tarp keleivių yra septyni vaikai. |  
Teroristas grasino stiuardesei kirviu. ■  
Pagrobtasis "All Nippon A irw a y ""  
aviakompanijos lėktuvas "B o e in g -1  
747", skridęs Japonijos vidaus reisu, ■  
buvo priverstas nusileisti Hakodatės _  
aerouoste, šiauriausiojo Japonijos ■  
Hokaido saloje. Lėktuvo užgrobėjas |  
pareikalavo, kad lėktuvas pasipildytų ■  
kuro atsargas ir skristų atgal j Tokiją. ■  
Hakodatės aerouostas vakar buvo |  
uždarytas, j lėktuvą pilami degalai. ■ 
Pilotas per radiją pranešė aerouosto J  
administracijai, kad niekas prie lėktuvo I 
nesiartintų. |

TEISMAS 
BYLĄ ATIDĖJO

Pirmadienį Š iauliuose buvo 
pradėta nagrinėti Šiaulių apygardos 
teisme baudžiamoji byla, Kurioje 
Valerijus Kurbanalijovas kaltinamas 
padaręs nusikaltimą: pasikėsinęs 
nužudyti savo žm oną Nataliją 
Kurbanalijovą, gyv. Mažoikiuoso, 
Naftininkų g. 42-14. V. Kurbanalijovas, 
gim . 1965 m. G ruzijo je , 
azerbaidžanietis, bo pilietybes, 
neteistas. Mušti žmoną jam ne 
naujiena. Bet tą vakarą jis kėsinosi 
žmoną nužudyti: smaugė, sudavė 
peiliu j nugarą, sulaužė raktikaulius, 
dubens kaulus. Tardymo metu 
m elavo, norėdam as išvengti 
bausmės. T eismo taip pat ėmė keisti 
parodymus. Tik įvykio pradžia likota 
pati. Apie 23 val. grįžęs namo, V. 
Kurbanalijevas žmoną rado miegančią 
virtuvėje ant sofos. Virtuvėje buvo 
netvarka ir jis  ėmė žadinti žm oną ir 
klausti, su kuo ji gėrusi. Jvy ko barnis. 
Vyras gąsdino žmoną peiliu, sudavė 
vieną smūgj j nugarą. Toismo motu 
teisiamasis neigė, kad. žmonai išėjus, 
ją vijosi, o po to mušė. Teismo žmona 
sakė, kad tuomė, kai jai dūrė j nugarą, 
ji išėjusi j balkoną. Tada vyras perkėlęs 
jos kojas por turėklus, ji rankomis 
dar laikėsi, o paskui neišlaikė ir iškrito 
iš penkto aukšto.

Teismas pasitaręs bylą atidėjo, 
nes atsirado naujų aplinkybių. Teismo 
medicinos ekspertizė turi išaiškinti,ar 
padaryti kūno sužalojimai galėtų 
atsirasti iškritus iš balkono. 

ATSISAKĖ 
VAŽIUOTI Į LIGONINĘ

Praėjusį sekmadienį Šiaulių 
tardymo izoliatoriuje sužalotas 28 m. 
tardomasis V. M. Jo teigimu, sužalojo 
užkritęs gultas. Nukentėjusysis 
nuvežtas j ligoninę.

Praėjusį šeštadienį dėl galvos 
traumos savo namuoso mirė 54 metų 
Aukštelkės gyventoja D. A. Sūnus 
mamą rado įkritusią j rūsį. jvykio 
aplinkybės tiriamos. 34 metų O. K., 
gyvenanti Kviečių gatvėje, bandė 
nuodytis vaistais - išgėrė saują įvairių 
tablečių. Suteikus pirmąją pagalbą,

moteris atsisakė važiuoti j ligoninę.
VAGIAMA 

IŠ SANDĖLIUKŲ
GyvBnlojams patariama nelaikyti 

vertingų daiktų sandėliukuose. Vagys, 
nupjovę rūsio sandėliuko durų spyną 
Tilžės g. 171 name, iš sandėliuko 
pavogė kavos servizą, sulčių 
spaudimo, bulvių trynimo mašinas 
ir kt. Iš sandėliuko Krymo gatvėje 16 
pavogtas sulankstomas dviratis ir 
30 stiklainių uogienių bei kompotų, 
iš Korsako g. 20 namo sandėliuko 
pavogtas mopedas "Delta", iš tos 
pačios gatvės 55 namo sandėliuko 
pavogtas dviratis “ Ereliukas" ir mini 
mokikas “ Stela". Vagys noaplonkia 
ir Kviečių g. 7 statomos mokyklos. 
Praėjusį penktadienį iš jos pavo g. ta 
vamzdžių u i 176,60 Lt. Praėjusi 
šeštadionj, 14 val., prie parduotuvės 
"Astra" pavogtas vyriškas gollonos 
spalvos dviratis "Term inator", 
kainuojantis 554 Lt,

NUŽUDĖ 
SKOLININKĄ

Birželio 20 d. Šiaulių apygardos 
teismo baigta nagrinėti baudžiamoji 
byla, kurioje radviliškietis G. 
Vaitiekartis (gim. 1908 m.) kaltinamas 
tyčia nužudęs A. Ričkų.

1995 m. kovo 6 d. buvo geriama 
Radviliškio m. Vaižganto g. 58a-25- 
ajame bute, priklausančiame V. 
KareKrai. Prieš dieną teisiamasis buvo 
davęs A. Ričkui 15 litų degtinei, tačiau
šis su pinigais dingo, bėl to išgoituvių 
metu G. Vaitiekaus pasijuto įžeistas, 
ėmė jam priekaištauti. Teisminio 
tardymo metu G. Vaitiekaitis teigė, 
kad dėl tos pariežasties smogė A. 
Ričkui kumščiu j smakrą bei 
skruostikaulj, o išeidamas ranka 
sudavė j krūtinę.

Up

Liudytoja, tą  vakarą  buvusi 
minėtame bule, papasakojo, kad G. 
Vaitiekaitis no tik rankom is mušė, bet 
ir spyrė nuvirtusiam nuo kėdės A. 
Ričkui. Tačiau minėtoji mergina 
negalėjo pasakyti, kur buvo jspirta ir 
ar iš v iso  buvo pataikyta, nes bute 
buvo tamsu.

Buto šeimininkas tą vakarą buvo 
labai girtas, todėl tuo metu, kai jvyko 
konfliktas, miegojo. Prabudęs jis rado 
aulintį A. Ričku, pakvietė kaimyną. 
Sis patikrino pulsą, pasuko šonu, po 
galvą pakišo guminj batą ir, nutaręs, 
kad vyras normaliai kvėpuoja, išėjo. 
Maždaug 1 val. 30 min. buto 
šeimininkas A. Ričkų jau rado negyvą

Tiek parengtinio tardymo metu, 
tiek teisme G. Vaitiekaitis kaltu 
neprisipažino. Teismas pagal LR BK 
104 str. nuteisė G. Vaitiekaitj 7 m. 
laisvės atėmimo, bausmę atliekant 
sustiprinto režimo pataisos darbų 
kolonijoje. Taip pat jam buvopriteista 
patenkinti nukentėjusiųjų crvilipr ieškinį 

Paruošė Vida MISIŪNAITE

Nuoširdžiai užjaučiame Jurg j 
KRIPĄ mylimai mamai mirus.

Tėvynės Sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) 

Šiaulių skyrius

Antstolių kontora prie Šiaulių miesto apylinkės teismo praneša, kad š. 
m. liepos 17 d., 11 val.,Iš viešųjų varžytinių bus parduodama

dviejų aukštų parduotuvė turgaus aikštėje su 
rūsiu, esanti Basanavičiaus gatvėje Nr. 7, Šiauliuose. 
Parduotuvės pradinė kaina - 400000 Lt. Varžytinės 
vyks Dvaro g. 83a, Šiaulių mieste.

Asmenys, norintys dalyvauti varžytinėse, registruojami pas teismo 
antstolę D. Karpuškienę (Dvaro 83a, kab. Nr. 2, telet. 436429) ir iki 
varžytinių apmoka 10 proc. parduotuvės kainos.

I. JATAUTIENĖ  
Vyr. antstolė

AUŠROS ALĖJA
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JA U N Ų JŲ  KŪRYBA
V ik to ra s  S ID A R A V IČ IU S  
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į  LYG IR  A PIE  I K A M IN K R ĖTĮ
% 1J Išaušo rytas. Gerai.
Jj? Saulės nėra! A r  nematai?k
' Jis juodas ir apšepęs,

5̂  Suodžiais apkepęs,
Ж Jis kam inus valys - 
У Vienas toks kaminkrėtys.
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Debesys užklojo miestą. 
Dairos kaminkrėtys po  

svietą:
Pilkos sienos - nuobodu. 
Žm onės šalti - net baisu!

%
%
*
jj? Klykia nubaustas vaikas, 
^  Pavogė jis pinigus - paikas!

%

MICAIČIAI,
AŪ-Ū-Ū!...
Jonas VAIŠNORAS

Už Pavenčių valstybinio cukraus 
fabriko, prie kelio Kuršėnai-Varputėnai, 
išsidėstė Micaičių, Čiuinių, čiuinelių, 
Papeikiu, Saulučių kaimai, kurie dar
su keliais aplinkiniais sudarė kažkada 
gerai žinomą Micaičių kolūkį, garsėjusj 
dideliais derliais, gyvulininkystės 
produkcija, na, ir, žinoma, kiaušiniais 
bei broileriais.

Tie laikai jau pamiršti! Prasidėjus 
agrarinei reformai Lietuvoje, vienas 
po kito žlugo tarybiniai, valstybiniai 
ūkiai bei kolūkiai. J tų "laim ingųjų" 
skaičių pateko ir Micaičių kolūkis, 
susiskaidęs j daugelį bendrovių, kurios 
kūrėsi ir... likvidavosi. Jų “vadams" 
t ik r ia u s ia i rū p ė jo  asm enin ia i 
pasipelnymo tikslai, o no jiems patikėtų 
bendrovių reikalai.

Gyvybingiausia iš jų pasirodė 
Padvaiskių bondrovė (vadovas A. 
Džekčiorius), vienintelė sulaukusi 1995 
metų pavasario sėjos. Dirbdamas 
Micaičių agrarinėje tarnyboje, dažnai 
girdėdavau iš kaim o žmonių (aišku, 
kairiųjų pažiūrų), kad visos šitos kaimo 
suirutės priežastis ir kaltininkai - 
ankstesnioji Lietuvos vyriausybė ir 
Aukščiausioji Taryba. Bet kodėl ir 
šiandion puikiai laikosi Varputėnų 
bendrovė (vadovas St. Davtortas)? 
Juk šis ūkis ekonomiškai buvo daug 
silpnesnis už Micaičius. Kodėl klosti 
Kuršėnų (Šilėnų) bendrovė (vadovas 
V. Zovė), nuomojanti nemažus žemių 
plotus ir Micaičių sužlugusiame ūkyje. 
Pasirodo, jei vadovai gabūs ir 
nesavanaudžiai (ne ilgapirščiai), jokie 
ekonominiai sunkumai nebaisūs ir 
įveikiami.

Mano jau paminėtoji Padvaiskių 
bendrovė įste igė  privatizuotoso 
M icaičių kolūkio kontoros patalpose 
sėklų parduotuvę, aprūpinančią 
daržovių sėklomis aplinkinių kaimų 
gyventojus. Pirkau sėklas ir aš, 
džiaugdamasis, kad nereikia stovėti 
eilėse Kuršėnų miestelio sėklų 
parduotuvėse. Pirkau ir pasėjau, bet 
nesulaukiau, kad jos sudygtų! 
Pasirodo, Micaičių parduotuvėje buvo 
parduodama nekondicinė - nedaigi 
pašarinių runkelių sėkla, kuri nodygo 
ir daugeliui M icaičių gyventojų...

Stovime savo darže prie tuščių 
vagų (sudygo po daigelį kas 3-5 
metrai) su savo gaspadine ir sukame 
galvas, iš kur gauti pirkti runkelių 
daigų tuščiam daržui užsodinti? Juk 
keturkojį užauginti reikia!

O galvojo nebetelpa mintys. Ar ne 
šitaip Micaičių bondrovių vadovai 
"vadovavo" savo bendrovėms? Ar 
no tokią pat nedaigią sėklą bėrė j 
dirvą ir... sužlugdė bendroves? Ir kodėl 
nebaudžiami tie žlugdytojai?

M atosi tolimas gaisras - 
Dega apleistas raistas.

Didingos bažnyčios variniai 
G ūdžia i skam ba  varpai 
metaliniai.
Į  pam aldas lyg vabalai 
Skuba vargšai ubagai.

Nori žm onės didesnių algų, 
Pyksta ant direktorių kvailų, 
B et valdžia pasiūlė dotacijų 
ir - susilaukė ovacijų.

Baigėsi bjauri diena 
Šiauliuose dar viena.
A n t stogų katės kniaukia 
Ir šeimininkus šaukia!

Graudžiai verkia
kaminkrėtys, - 

K okį miestą jis rytoj matys?!

RASO
“AUŠROS
ALĖJAI”

PAMINĖTA 
VILTIES IR 

GEDULO  
DIENA

Jon as B A R Š Č IA U S K A S
Papūtus palankesniam vėjui, jau

čiasi palankosnės įvairiai veiklai 
sąlygos ir Pakruojyje. Nors ne itin 
skaitlingu būriu paminėjome Vilties 
ir gedulo dieną. Padėjome gėlių
geležinkelio stotyje ant rampos, kur 

uvo sodinami i vagonus tremtiniai 
iš Pakruojo apylinkių. Po to patrau
kėme j bažnyčią, kur buvo aukojamos 
šv. Mišios. Joms pasibaigus, uždeg
tos žvakutės, padėta gėlių prie pamin
klo tremtiniams bažnyčios šven
toriuje. Kalbą pasakė parapijos kle
bonas didžiai gorbiamas Bab- 
rauskas. Po to  nuėjome prie 1-osios 
vidurinės mokyklos, kurios kiemo 
yra paminklas žuvusiems partiza
nams. Čia būdavo užkasami nukan
kintų partizanų lavonai. Padėjomo 
gėlių puokštes, uždegėme žvakutes. 
Kalbas pasakė gorb. p J. Relovičius 
ir Pakruojo mere p. M, Sorionė. Tylos 
minute buvo pagerbti žuvusieji ir 
Vilties prezidentas gerbiamas St. 
Lozoraitis Giedodami ‘Marija Marija" 
nasukomo i Vienybės aikštę, kur 
anais žiauriais laikais buvo mokinami 
partizanų lavonai. Krūpčiojartt žvaku
tėms kalbėjo mero pavaduotojas ir 
politinių kalinių bei tremtinių klubo

Ermininkas L. Pabilionis. Po pagor- 
mo tylos minute saliutavo savano

riai. Kalbėjo politinis kalinys p. Povi
laitis. Aštuoniasdešimtmetis senukas, 
lazdele pasirėmęs, aštriai kritikavo 
mūsų mokyklų vadovus. Klausė, kur 
mūsų jaunimas, kur mūsų ateitis, 
kad io čia tokią skaudžią valandą 
nėra? Gal dar yra išlikusi nors maža 
kibirkštėlė Tėvynės meilės širdyje, 
tačiau tai parodys ateitis. Jeigu ne, 
tai, kam mes atiduodame auklėti 
savo jaunimą? Jei no, tai kam tokie 
auklėtojai? Apie tai turi pagalvoti ir 
tėvai.

030003
Dalia URNEVIČIŪTĖ

Išmainysiu savo dalią 
Į  tą pasakų pasaulį,
Kur taip žalia žalia žalia - 
Pro lapus žalia net saulė.

Blyškios gėlės žiedus kelia 
Tai ne gėlės - fėjų kraitis.
A n t šviesių žalių stiebelių 
Džiūsta fėjų  kepuraitės.

Rimanto PETRIKO nuotr.
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SIAURĖS LIETUVOJE
NUSIKALTIMAI ]
PRIMUŠĖ IŠ 

MATYMO PAŽĮSTAMI 
JAUNUOLIAI

RADVILIŠKIS. (Jankiškių kaimo 
gyventojas A. K. neberado savo 
karvės, kuri kainavo maždaug 2000 
litų. Ji dingo iš prie namų esančios 
ganyklos.

A. K. iš Radviliškio pasiskundė, 
kad jj netoli Naujosios gatvės 
primušė iš matymo pažįstami 
jaunuoliai. O Dargėnų kaimo 
gyventoją E. Ž. tikrai smarkiai 
apvogė. Jis savo pinigus buvo 
paslėpęs gyvenamojo namo... 
krosnyje. Išjos pagrobta3200 JAV 
dolerių ir 200 litų. Žmogus prarado 
maždaug 13000 litų. Liūdniausia, 
kad nėra jokių įsilaužimo žymių.

R. Š. iš Karčemų prie alaus baro 
skaudžiai nuskriaudė taip pat 
ka rčom išk is  Romas Daukša. 
N ukon tė jusys is  sulaužyta is  
šonkauliais guli Centrinės ligoninės 
traumatiniame skyriuje.

NUŠAUTA KARVĖ
KELMĖ. Birželio 12 dienos rytą 

pilietė V. Š. iš Kiaunorių, nuėjusi j 
ganyklą pas savo karves, rado vieną 
juodmargę nušautą, o antrai karvei 
peršautos kojos. Neaišku, ar tai 
vagių, ar brakonierių darbas, bot 
moteriškei padaryta 1600 Lt žala. 

SULAIKYTAS BUVĘS 
“MASČIO” 

SAVININKAS
TELŠIAI. BiržDlio8 dieną miesto 

truputėlj pasidarbavo "Aro" vyrukai. 
Telšių policijos pareigūnai, netgi 
aukštesnio rango, apie šią operaciją 
nieko nežinojo. Vėliau kalbintas 
Policijos komisariato vadovas S. 
Laurušonis sakė pats apie ją gavęs 
žinią tik paskutinę akimirką. Tačiau, 
anot jo, panašios operacijos ir negali 
būti skelbiamos iš anksto. S. 
Laurušonis neneigė, kad prevencine 
tvarka sulaikytas buvęs AB "Mastis” 
savininkas V. šilys. Ką nors daugiau 
apie tai aiškinti jis atsisakė. Bet kokie 
komentarai, svarstymai, prielaidos 
gali pakenkti bylai tirti. V. Šiliui 
pirmiausia dar turi būti pateiktas 
kaltinimas. Ar pavyks tai padaryti - 
parodys ateitis. "Tuomet gal ir 
galėsimo daugiau apie tai pakalbėti",
- pasakė S. Laurušonis.

Prevencine tvarka sulaikyti 
telšiškiai Antanas Bagdonas, gimęs

1957 m., Danielius Ereminas, gimęs 
1964 m., Arvydas Vitkauskas, 
pravarde "Indėnas", gimęs 1971 m. 
Jie.itariami turto prievartavimu. Birželio 
3 dieną vaikinams pateiktas oficialus 
kaltinimas. Ketvirtasis šios grupės 
narys Dainius Bučmys (gimęs 1970 
m.) pas tardytoją atėjo savo noru ir 
pateikė raštišką prisipažinimą apio 
padarytą nusikaltimą. Birželio 13 dieną 
jam taip pat pateiktas kaitinimas. 
Tačiau Dainius Bučmys išleistas už 
piniginį užstatą.

liaudies dainų pynė, trankius šokius 
šoko šokėjai, grojo kaimo kapela. 
Tą vakarą susirinko žmonės j Žibikų 
pradinę mokyklą atsipūsti nuo 
įprastinių ūkio dartx|, išsiilgę kultūros 
renginių, kuriais jų niekas nelepina. 
Kol neužklupo lietus, koncertas vyko 
po atviru dangumi. Gaivumu kvepėjo 
kaimo liepos, jazminai. Pradėjus lyti, 
visi sugužėjo j mokyklos patalpas. 
Koncortoįkarštyje išok j įsijungė ir 
kaimo žmonės. Šoko jauni ir 
nelabai...

KULTURA KITI įv y k ia i

“IKARO ” JUBILIEJUS
ŠIAULIŲ RAJ. Kuršėnų Kultūros 

namų vaikų teatras"lkaras" švenčia 
savo jubiliojų. Tai, galima sakyti, 
dvigubas jubiliejus: 10-metis nuo 
kolektyvo susikūrimo ir 5-metis nuo 
krikštynų (prieš penkerius motus 
koloktyvas pasivadino "Ikaro" vardu).

Ta proga kolektyvo jkūrėjai ir 
vadovai Leontina ir Petras Vaiskiai 
išdrįso pasvajoti apie kolionę j Paryžių. 
O balandžio pabaigoje "Ikaras" 
pabuvojo svajonių miesto - Paryžiuje, 
pasakų šalyje - Disneilende. Už tai 
jie dėkingi rėmėjams: UAB “Labnora" 
(direktorius V. Sekreckas), Natalijai 
ir Rimui Pranskaičiams, Ingridai ir 
Arūnui Jakučiams, rajono Švietimo 
skyriui, buvusiam Kuršėnų miesto 
merui A. Gaubui, rajono Kultūros 
skyriaus vedėjai Valei Jurešienei, 
rajono visuomeninio maitinimo, 
koopera tyvui (pirm ininkė Irena 
Spulginienė), tėveliams.

MIŠKININKAI REMIA 
FOLKLORĄ

TELŠIAI. Liepos mėnesį miesto 
bus surengtas tarptautinis folkloro 
festivalis. Lėšų nė išto lo neužtektų, 
jei neprisidėtų miesto įmonės, 
įstaigos, firmos. Viena iš pirmųjų 
gražų gestą padarė Telšių urėdija, 
kuri labai pigiai pardavė 8 kub. m 
m edienos es trados pakyla i 
pagaminti. Ji bus reikalinga merijos 
aikštėje užsieniečių ansambliams 
pasirodyti. Už busimosios šventės 
parėmimą urėdijos vadovam s 
nuoširdžiai padėkojo miesto seniūnas 
Antanas Vitkevičius. Be abejo, atsiras 
ir daugiau firmų, verslininkų, norinčių 
tapti folkloro festivalio rėmėjais.

BOČIAI” ŽIBIKUOSE
AKMENĖ. Birželio 11-osios 

pavakarę Žibikų kaimo gyventojų 
nuotaiką praskaidrino Naujosios 
Akmenės pensininkų kolektyvo 
"B o č ia i" koncertas. Skam bėjo

VALIUTA ŽOLEI 
NUŠIENAUTI 

AKMENĖ. Birželio 13 dieną 
Alkiškių kapinos, kur palaidoti 
Pirmajame pasauliniame kare žuvę 
vokiočių kariai, aplankė Karo aukų 
atminimo organizacijos delegacija 
iš Niurnbergo. Kapinėse vešėjo 
nonupjauta žolė, tačiau svečiai į tai 
nekreipė didesnio dėmesio. Jie 
filmavo, apžiūrėjo kryžius ir sakė, 
kad šioms kapinėms dar kokį 
došimtmotj nereikės restauracijos. 
Delegacijai vadovavo Hansas 
Jurgenas Hipleris. Po buvusią TSRS 
išsimėtę ap'e 22 tūkstančius vokiečių 
kapavieč ių , tad re tka rčia is 
minėtosios organizacijos nariai jas 
aplanko, restauruoja Vokiečiai sakė, 
kad jų šalyje paminklų priežiūrai 
kasmet skiriama 10 proc. biudžeto 
lėšų. Žolei nušienauti vokiečiai paliko 
290 markių. Paminklotvarkininke V. 
Imbrienė mano, kad šie pinigai 
pravorstų didesniems vokiečių 
kapiniu tvarkymo darbams.

IŠLINDO... IŠ BATŲ 
DĖŽĖS 

TELŠIAI. Pirmadienį, birželio 12 
dieną, telšiškiai šepikai išvyko 
darbuotis j kaimą, namuose palikę 
savo šešiametę dukrą. Mergaitė 
smarkiai supyko, kad jos kartu 
nesiveža. Retkarčiais pažiūrėti, ką 
dukra veikia, Šėpikai paprašė 
kaimynės. Toji pavakariais pasigedo 
mergaitės - puolė šen, ten - nėra. 
Persigandusi moteris apie prapuo lę  
pranešė policijai. Pareigūnai, sėdę 
į mašiną pirmiausia išskubėjo j karną 
ieškoti tėvų. Tiems vėlgi išgąstis. 
Policijos komisariate jau ruoštasi 
skelbti aliarmą. Tačiau neprireikė. 
Mergaičiukė, išgirdusi kambaryje jau 
sugrįžusios motinos balsą, išlindo 
iš... batų dėžės. Pasirodo, joje 
miegojusi.
P aru o d ė V ida S IM O N A IT IE N Ė

A U ŠRO S ALĖJA



TELEVIZIJOS PROGRAMA BIRŽELIO 26 - LIEPOS 2 D.
šeštadienis, birželio 24 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programą. 9.05 Programa 

vaikams. 10.00 Šarka. 10.30 TV 
artelė. 11.20 Mūsų kalba. 12.05TV 
anonsas. 12.10 Sveika, Prancūzija
12.40 Kelias. Kunigas. 13.10 
Kanadiečių serialas "Degrasl 
gimnazija". 13.40 Animac, f. 13.50 
Užeikit, sveteliai. 14.30 Kauno 
dramos teatro spektaklis - "Geismų 
tramvajus". 17.40 Dok. "Gariūnų 
vyrai". 18.00 Žinios. 18.10 TV 
anonsas. 18.15 Kino pasaulyje. 
18.45 VRS kamera 19.05 Muzikinis 
viešbutis. 20.30 Panorama. 21.00 
Sportas. 21.10 Loterija "Perlas".
21.15 Po savo stogu. 21.55 TV 
anonsas. 22.00 Italų detektyvinis 
serialas "Storulis". 23.30 Vakaro 
žinios. 23.45 Muzikinis viešbutis.

LNK TV
9.00 Ryto ratas. 11.00 Programa

11.05 Anglų serialas "Meilė žeidžia". 
1200 Detektyvinis serialas "Dangiški 
migdolai". 12.50 Policijos serialas 
“ žmogžudysčių skyrius". 13,45 
"Vienam gale kablys...". 14.05 In
formacinė laida. 14.35 Tangomanija
15.05 Dok. t. "paslaptingas Artūro 
Klarko pasaulis". 15.30 Muzikinė 
laida ’ Viskas!" 15.50 Dok. f. 
"Povandeninės kelionės". 16.40 
Kibir lele vibir. 18,00 Australiečių 
serialas "Nesibaigianti popietė". 
18 55 Keturi ratai. 19.25 Karaoke Ir 
kiti. 20.00 Laikas. 20.40 Australiečių 
humora serialas “Tegu kraujas liejasi 
laisvai!" 21.05 Šeštadienio pokalbiai.
21.40 JAV humoristinis serialas 
"Eteris!" 22.05 Humoristinė laida 
'Vieną kartą". 22.40 JAV nuotykinis 
detektyvas iš ciklo "Šventasis".

TELE-3
9.00 Animac. f. 10.30 Vald. f.

12.00 Muzika. 12.30 TV serialas 
"Kalnietis". 13.3Q Jungtinė Karalystė 
šiandien, 14,00 žemes ugnis, 15.00 
Floydas Italįos žemėje. 1530 Bilietas 
j nuotykių pasauli. 16.00 Muzikos
?rupė. 16.30 Vokietijos miestai.
7.30 Pasaulio aidas. 18.00 "Pats 

sau režisierius". 18.30 TV serialas 
"Marija Celeste". 19.25 Lietloto.
19.30 "Stebuklų laukas". 20.30 
Animac. f, 21.00 Žinios. 21.15 
Muzika. 21.30 Vald. f. “ Laukinė 
šalis” , 23.30 Žinios. 23.15 Muzika.
23.30 Vaid, t. "Agresijos aktas". 

Sekmadienis, birželio 25 d. 
LIETUVOS TV
8.35 Programa. 8.40 Liudykime 

Kristų. 9.30(Bestas. 9.50 Sveikata.
10.30 Kanadiečių serialas vaikams.
10.55 Septynios Kauno dienos.
11.55 TVanonsas, 12.00 Krepšinio 
pasaulyje. 12.45 Aukšlas 18/17.
13.30 Rikiuotė. 14.00 Tarptautinei 
muzikos dienai. 14.35 Azimutai.
15.00 Sveikinimų koncertas. 16.00 
Kanadiečių serialas "Neono raitelis", 
16.45 Katalikų TV studija 17.15 Laida 
ąulomėgėjams "Aulomanija” . 18.00 
Žinios. 18.05 TV anonsas. 18.10 
Tarptautinis kultūros žurnalas “ Ali
ce". 19.10 Gyvybės žalias medis. 
1940 Būtuvės slėpiniai. 20.30 
Panorama. 21.00 Sportas. 21.15 
Pirmasis kanalas. 21.35 Italų serialas 
"Geležiniai vyrukai". 22.50 Vakaras 
Kauno muzikiniame teatre. 23.20 
Vakaro žinios. 23.35 Country 
vakarėlis.

LNK TV
Animac. f. 11.00 Šeštadienio 

pokalbiai. 11.35 TV žaidimas' Taip. 
Ne". 12.30 Karaoke ir kiti. 13.00 
Serialas "Nesibaigianti popietė".

13,55 JAV serialas "Dar vienas 
šansas". 14.45 Ketui talal. 15.15 Vieną 
kartą. 15.50 Kibirtelevibir. 17.10JAV 
vaid. f. "Musų sūnus". 18.50 Aniamc. 
serialas. 19.20 Anglų serialas "Meilė 
žeidžia". 20,15 "Monitorius". 21.00 
"Savaitės horoskopas". 21.05 
Amerikiečių komedija "Saulėlydžio 
limuzinas". 22.50 Sekmadienis. 

TELE-3
9.00 Animac. f. 10.15 Langas j 

gamtą, 10.30 Animac. f. 12.00 Muzika 
ir žodis. 12.30 TV serialas "Kalnietis".
13.30 POP TV. 14.00 Aukštybės ir 
gelm ės. 14.30 J. S lonem ano 
vandenynų pasaulis. 15.00 
Ekspedicija. 16.00 Vaid. I. “ Gaudynės 
Uolėtuosiuose kalnuose". 17.00 
Laukiniai Pietūs. 17.30 įdomūs 
žm onės. 18.00 E u rop os 
kaleidoskopas. 18.30 TV serialas 
“ Marija Celeste". 19.30 Gineso šou.
20.00 Pąsaulio sportas. 20.30 Animac.
1.21.00 Žvelkime atidžiau. 21.30Vaid. 
f, 'T tys  geriausi pasaulio dalykai".
23.00 Tamsos citadelė.

Pirmadienis, birželio 26 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 8.30 Deutsche 

Welle žinios, 9.00 France 2 žinios.
9.30 Pirmasis kanalas. 9.50 Inf. 
videožurnalas “ Didžioji Britanija 
šiandien” . 10.20 Kino pasaulyje 10.50 
F. "Geležiniai vyrukai". 12,05Šarka.
12.35 Brydė. 17105 Dok. f. "Dangaus 
trauka". 17.35 Menora, 18.00 Žinios.
18.10 Programa vaikams. 18.50 
Žinios. 19.05 F. "Lėlių slėnis". 19.30 
B a lta rus ių  program a. 19 40 
Ekonomikos žurnalas “ Nuo A Iki Ž".
20.00 01, 02, 03, 20.30 Panorama.
21.00 Sportas. 21.15 Videofilmas 
"Vilniaus laikrodis". 21.55 Europos 
vyrų krepšinis. Lietuva-ltalija. 23.30 
Vakaro žinios. 23.45 Labas.

LNK TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV par

duotuvė. 9.05 "Be namų negerai..."
17.00 Laikas. 17.20 Monitorius. 19.10 
Animacinis f. 18.35 "Be namų 
n e g e ra i..."  19.30 Dok. f. 
"Povandeninės kelionės". 20.00 
Laikas. 21.00 F. "Dar vienas šansas". 
21 50Tangomanlja. 22 20168 biznio 
valandos. 23.10 F. "Tegu kraujas 
liejasi laisvai!”

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis f, 8.30 

F. “ Santa Barbara", 9,30 "Stebuklų 
laukas” . 10.25 F. “ Ttys geriausi 
pasaulio dalykai". 12.05 "Ekonominio 
stebuklo pionieriai". 12.35 Muzikos 
grupė "NoirDeslr". 13.30 TVIekstas.
13.55 Anglų k. pamokėlė. 14.00 
Kelionių žurnalas "Travel", 16.00 
Laukiniai Pietūs. 16.30 POP TV. 17.00 
Dalyviai liudija... 18.00 Didieji 
automobiliai. “ MG". 18.30 Animacinis 
t  18.55 Anglų k. pamokėlė. 19.00 
Žinios. 19.20 100 proc, 19,30 F. "Santa 
Barbara". 20.30 Animacjpis f. 20,55 
Anglų k. pamokėlė. 21.00 Žinios. 21.15 
Sporto naujienos. 21.30 F. "Barney 
Barnato". 22.30 Muzika 23.00 Žinios.
23.15 Sporto naujienos. 23.30 Muzika 

Antradienis, b irže lio  27 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 8.30 TV anonsas.

8.35 Deutsche Welle žinios. 9.05 
France 2 žinios. 9.35 TV spektaklis 
"Vėžliuko namas". 10.00 Labas. 10.20 
Sveika, Prancūzija. 10.50 Muzikinis 
viešbutis. 13.10 Dailės žurnalas 
"Galerija". 13,55 Menora. 17.05 
Ekonomikos žurnalas" Nuo A Iki Ž". 
17.25 Dainuok, mokykla 17.55 
Europos vytų krepšinio čempionatas.

Lietuva-Švedija. Pertraukoje - žinios 
ir TV anonsas. 19.30 Kas goresnio, 
premjere? 20,10 Nėra to blogo, kas 
neišeitų j gera 20.30 Panorama 21.00 
Sportas 21.15 F, "Rifelis” . 23.40 
Vakaro žinios.

LNK TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV 

parduotuvė. 9.05 "Be namų negerai..."
17.00 Laikas 17.20 “Taip.Ne’ . 18.10 
Animacinis f. 18.35 "Be namų 
negerai..." 19.30 Dok. serialas 
"Povandeninės kelionės". 20.00 
Laikąs. 20.40 TV parduotuvė. 21.00 
F. "žmogžudysčių skyrius". 21.50 
"Tarybines kronikos'. 22.25 F. 
"Dangiški migdolai". 23.15 F. "Eteris!"

7.30 Žinios. 8.00 Animacinis f. 8.30 
F. "Santa Barbara". 9.30 F. "Marija 
Celeste". 10.30 F. "Barney Barnato'’.
12.00 "Ekonom inio stebuklo 
pionieriai". 12.35 Muzikos grupė 
r Roch Voisine". 13.30 TV tekstas.
13.55 Anglų k. pamokėlė. 14.00 
Kelionių žurnalas ’Travel". 16.00 
Pasaulio sportas. 16.30 Žvelkime 
atidžiau. 17.00 Viskas dėl juoko. 17.30 
F. "Westgate". 18.30 Animacinis I.
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. "Locho 
paslapis” . 23.00 Žinios. 23.15 Sporto 
naujienos. 23,30 Muzika.

Trečiadienis, birželio 28 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 8.30 TV anonsas,

8.35 Deutsche Welle žinios. 9.05 
France 2 žinios. 9.35 Anglų k. 
mokomoji laida vaikams. 9.50 F. 
"Rijelis” . 12.10 Rikiuotė. 12.40 P. 
Višinskio 120-osioms metinėms. 
Klaipėdos dramos teatro spektaklis. 
Šatrijos Ragana. “Sename dvare".
16.55 Nakviša. 19.00 Žinios. 18.10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios.
19.05 Krikščionio žodis. 19.15 Sveikata 
šiandien. 19.35 TV forumas. 20.30 
Panorama. 21.00 Sportas. 21.10 
Loterija "Pertas". 21.15 Krantas. 22.20 
Europos vyrų krepšinio čempionatas. 
Lietuva-lzraelis. 23.05 Vakaro žinios.
23.20 Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Lietuva-lzraelis.

LNK TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV

parduotuvė. 9.05 "Be namų negerai..."
17.00 Laikas. 17.20 "Vienam gale 
kablys...” 17.40 "Vieną kartą..." 18.10 
Animacinis f. 18.35 "Be namų 
negerai..." 19.30 Dok f. "Paslaptingas 
Artūro Klarko pasaulis". 20.00 Laikas.
21.00 F. "Vedybos Bulato Džampe"
22,40 F. "Gelbėjimo būrys".

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animaclnte f. 8.30 

F. "Santa Barbara” . 9.30 F. "Marija 
Celeste". 10.30 F. “ Locho paslaptis .
12.00 "Ekonominio stebuklo 
pionieriai” . 12,35 Muzikos grupė. 
Rodąs Stiuartas. 13.30 TV lėkštas.
13.55 Anglų k. pamokėlė. 14.00 
Kelionių žurnalas "Travel". 16,00 
Pasaulio aidas. 17.00 F. "Johnas 
Rossas". 17.30 F. "Westgate". 18.35 
Animagnisf. 1855 Anglų k. pamokėlė.
19.00 Žinios. 19.20 100 proc. 19,30 
F. “Santa Barbara". 20.30 Animacinis 
t  20.55 Anglų k. pamokėlė. 21.00 
Žinios. 21.15 Sporto naujienos. 21.30 
TELE-3 informacija. 21.40 F. 
"Kalnietis” . 22.35 Muzika 23.00 Žinios.
23.15 Sporto naujienos 23,30 Muzika

Ketvirtadienis, birželio 29 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rylas, 8,35 Deutsche

BALTIJOS TV IR ŠIAULIŲ TV VI. 24 - 30 D.
Šeštadienis, b irže lio  24 d.
8.30 Programa 8.35 ’Taip sukasi 

pasaulis". 9.30 "Nakties riba". 10.00 
Prospektas. Viešnagė Palangoje,
10.20 Muzika. 10.30 Animaciniai (.
11.00 F. "Karaliaus maištininkai".
11.30 NBA: žvilgsnis iš arčiau. 12.00 
"U ž kam po..." 12.30 Juoda-balta.
19.00 Sveikinimų koncertas. 20,05 
Rytų kovos menas - BÜSHIDO.
21.00 "Mana-mana". 21.30 Rokijada 
VAU. 22.00 Teležaidimas "Šekit 
slieką". 22.30 "įsijunkite TV". 23.00 
"Vakaro spindulio" programa.

Sekm adienis, b irže lis  25 d.
8.30 Programa 8.35 ’Taip sukasi 

pasaulis". 9.30 Žingsniai. Celibatas.
10.00 Susitikim ai. Poetas B. 
Ja n u še v ič iu s . 10.30 Va ikų 
savaitgalis. 11.00 Serialas "Karaliaus 
maištininkai". 11.50 JAZZ. Mingus 
Big Band. 18.15 Animaciniai f. 18.30 
Rylų kovos m era s  - BUSHIDO.
19.30 LKL apžvalga. 20.00 NBA 
apžvalga. 20.30 "Laukinė rožė".
21.00 Baltijos naujienos. 21.05 ’Taip 
sukasi pasaulis".

Pirmadienis, birželio 26 d.
7.30 Programa. 7.35 "Taip sukasi 

pasaulis". 8.25 “ Laukinė rožė". 19.00 
Laida’Taip yra...” 19.30 LKL apžvalga.
20.00 NBA apžvalga. 20,30 "Nakties 
riba". 21,00 Baltijos naujienos. 21.05 
’Taip sukasi pasaulis". 22.00 Mozaika 
Spaudos apžvalga. 22.30 F. "Siaubo 
viešbutis".

Antradienis, birželio 27 d.
7.30 Programa, 7,35 "Taip sukasi 

pasaulis". 8.25 "Nakties riba". 19.00 
Pirk, parduok, informuok. 19.10 Žinios.
19.30 Spaudos apžvalga. 19.35 
Sodžius. 20.00 "Prospektas". Apie 
laimę pajūryje. 20.20 Tautininkų žinios.
20.30 "Laukinė rožė". 21.00 Baltijos 
naujienos. 21.05 "T a ip  sukasi 
pasaulis". 22.00 Kartojama "Pirk, 
parduok, informuok” . Žinios 22.30 
Sankryža. 22.40 F. "Pelenė".

Trečiadienis, birželio 23 d.
7.30 Program a 7.35 "Taip sukasi 

pasaulis". 8.25 "Laukinė rožė". 19.00 
“Pirk, parduok, informuok". 19,10 
Žinios. 19,30 Spaudos apžvalga 19.35 
Laida “ Būkite sveiki". 20.00 “ Mudu

abudu ir kili..." 20.30 "Nakties riba".
21.00 Baltijos naujienos. 21.05 “ Taip 
sukasi pasaulis". 22.00 Kartojama 
"Pirk, parduok, informuok". Žinios.
22.30 "Pelenė".

Ketvirtadienis, birželio 29 d.
7.30 Programa. 7.35 "Taip sukasi 

pasaulis". 8.30 "Nakties riba". 19.00 
"Pirk, parduok, Informuok” . 19,10 
Žinios. 19.30 Spaudos apžvalga 19.35 
TV (orumas. Naujos paslaugų kainos.
20.00 NBA: žvilgsnis iš arčiau. 20.30 
"Laukinė rožė". 21.00 Baltijos 
naujienos. 21.05" "Ta ip  sukasi 
pasaulis". 22.00 Kartojama "Pirk, 
parduok, inform uok". Žinios. 22.30 
Rodo "Argos".

Penktadienis, birželio 30 d.
7.30 Programa 8.30 "Nakties riba".

19.00 "Pirk, parduok, informuok". 
Žinios. 19,30 Spaudos apžvalga 19.35 
Laida "Sveikata". 20.00 “Už kampo..."
20.30 “ Nakties riba". 21.00 Baltijos 
naujienos. 21.05 "T a ip  sukasi 
pasaulis". 22.00 Kartojama "Pirk, 
parduok, Informuok". Žinios, 22.30 
F. "Išduotas pasitikėjimas".

Welle žinios. 9,05 France 2 žinios.
9.35 Po savo stogu. 10.15 Koncertas 
"Áisim, brolė, Seną pjaut ". 11.05 
Vilniaus "Lėlės" teatro spektaklis. 8. 
Sruogos "Aitvaras leisejas". 17.05 
F. "Galvės triukšmas". 17.30 Sodų 
kraitė. 17.50 Dainuoja "Aidija". 18.00 
Žinios,. 18.10 Programa vaikams.
18.50 Žinios. 19.05 F. "Lėlių slėnis".
19.30 Vyriausybė nutarė... 19.45 
Beveik rimtai. 20.30 Panorama 21.00 
Spqrtas.21.150iauliųDT spektaklis. 
A. Škėmos "Vieną vakarą". 22.20 
Konrado kavinė. 23.05 Vakaro žinios.
23.20 Rock Summer.

LNK TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV 

parduotuvė. 9.05 "Ba namų negerai.."
17.00 Laikas, 17.20 Karaoke ir kili.
17.50 "Viskas!”  18.10 Animacinis f.
18.35 "Be namų negerai..." 19.30 
"Vienam gale kablys,,. 20.00 Laikas.
20.40 TV parduotuvė. Anonsai. 21.00 
F, "Frosto prisilietimas". 22.45 F. 
"Šiurpuliai".

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis I. 8.30 

F. "Santa Barbara” . 9.30 Vokietijos 
miestai. 10.30 F. "Gaudynės 
Uolėtuosiuose kalnuose". 12.00 
"Ekonominio stebuklo pionieriai".
12.35 Muzikos grupė. J. Goldman.
13.30 TV tekstas. 13.55 Anglų k. 
pamokėlė. 14.00 Kelionių žurnalas 
Travel". 16.00 Muzika ir žodis. 16.30 

Europos kaleidoskopas. 17.00 F. 
"Okavango". 17.30 F. "Westgate".
18.30 Animacinis J. 18.55 Anglų k. 
pamokėlė. 19.00 Žinios. 19.20 100 
proc. 19.30 F. "Santa Barbara". 20.30 
Animaęinisf. 20.55 Anglų k. pamokėlė,
21.00 Žinios. 21.15 Sporto naujienos.
21.30 F. "Trys kriminalinės Istorijos".
23.10 Žinios. 23.25 Sporto naujienos.
23.40 Muzika.

Penktadienis, birželio 30 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rylas. 8.35 Deutsche 

Welle žinios. 9.05 France 2 žinios.
9.35 F. "Lėlių slėnis". 10.20 Sveikata
11.00 Dok. f. "Partizanes". 17.05 
Japonų inf. videožurnalas "Japonų 
videotemos". 17.20 Beveik rimtai.
17.55 Europos vyrų krepšinio 
čempionato ketvirtfinalis. Pertraukoje 
- žinios. 19.35 Uetuvos emigrantai 
Anglijoje. 19.50 Stilius. 20.30 
Panorama. 21.00 Sportas. 21.15 F. 
"Malina ir sūnus". 21.45 Laisvės alėja.
22.10 TV žaidimas "Sėkmės keliai".
23.05 Vakaro žinios. 23.20 Europos 
vyrų krepšinio čempionato 
ketvirtfinalis,

LNK TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV 

parduoluvė. 9.05 F. "Gelbėjimo 
būrys". 17.00 Laikas. 17.20 Keturi 
ratai. 17.40 Tangomanija. 18.10 
Animacinis f. 18.35 F. "Gyvenimo 
smulkmenos". 19.30 Kriminalinė 
kronika 20.00 Laikas. 20.40 TV 
parduotuvė. 21.00 TV žaidimas ‘Taip. 
Ne". 21.55 Dviračio šou. 22,15 
"Muzikinė laida ’Viskas!" 22.35 F. 
"Neužmiršk manęs, Bilai".

TELĘ-3
7.30 Zinos. 8.00 Animacinis 1.8.30 

F. "Santa Barbara". 9.30 Gineso šou.
10.00 "Pats sau režisierius". 10.25 F. 
"Trys kriminalinės istorijos". 12.00 
"Ekonominio stebuklo pionieriai". 
1235 Muzkos grupė. Meicnel Jonasz.
13.30 TV tekstas. 13.55 Anglų k. 
pamokėlė. 14.00 Kelionių žurnalas 
’Travel". 16.00 Jungtinė Karalystė 
šiandien. 16.25 Langas j gamtą 16.40 
Kelionė su Šekspyru. 17.40 F. 
"Westgate”. 18.30 Ammaęinis f. 18.55 
Anglų k. pamokėlė. 19.00 Žinios. 19.20 
100 proc. 19.30 F. "Santa Barbara".
20.30 Animacinio f. 20.55 Analų k. 
pamokėlė. 21.00 Žinios. 21.15 Sporto 
naujienos.21,3QF, "Kalnietis". 22.30 
Muzika. 23.00 Žinios. 23.15 Sporto 
naujienos. 23.30 F. “ Betoninė 
prieglauda".

Š ešladlenls, liepos 1 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programą 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 Sporto savaitgalis, 
T3.35 Jazz session. 14.05 TV 
spektaklis. A. Kristi. "Pelėkautai".
16.55 Klasikos šedevrai, 17.50 
Žinios. 18.05 Kino pasaulyje. 18.40 
Folk loro festivalyje "Skamba, 
skam ba kank lia i-95". 19.15 
Aerodromas. 19.45 Mažesni už mus.
20.30 Panorama. 21.00 Sportas.
21.10 Po savo stogu. 22.00 F. 
“Storulis", 23.30 Vakaro žinios. 23.45 
Krepšinis.

LNK TV
9.00 Ryto ratas. 11.00 Programa.

11.05 F. Meilė žeidžia". 1200 F. 
“ Dangiški migdolai". 12.50 F, 
"Žmogžudysčių skyrius". 13.45 
"Vienam gale kablys..." 14,05 
"D e u tsch e  W e lle ", 14.35 
Tangomanija. 15.05 Dviračio šou.
15.30 "V iskas!" 15.50 Dok. f. 
“ Povandeninės kelionės". 16.40 
Kibir tele vibir. 18.00 F. "Nesibaigianti 
popietė". 18.55 Keturi ratai. 19.25 
Karaoke ir kiti. 20.00 Laikas. 20,40 
F. "Viešbutis". 21.05 Šeštadienio 
pokalbiai. 21.40 F. ’Tegu kraujas 
liejasi laisvai! ” 22.05 Šou bulvaras.
22.40 F. "Šventasis” .

TELE-3
9.00 Animacinis f. 10.30 Filmas,

12.00 Muzika. 12.30 F. "Kalnietis".
13.30 Sveikatos apsaugos reforma.
14.00 Kelionių žurnalas "Travel".
16.00 M uzikos grupė. 16.30 
Vokietijos miestai. Hamburgas.
17.30 Rinka. 18.00 "Pats sau 
režisierius". 18.30 F. "M arija 
Celeste". 19.25 Lietloto. 19.30 
Dokumentinis 1. 20.00 Laukiniai 
Pietūs. 20.30 Animacinis f. 21.10 
Žinios, 21.15 Muzika. 21.30 F, 
"Išsigelbėjimas vidurnakti". 23.00 
Žinios. 23,15 Muzika.

Sekmadienis, liepos 2 d. 
LIETUVOS TV
8.00 Programa. 9.00 Liudykime 

Kristų. 9.30 Svetimo skausmo 
nebūna. 10.30 F. "Soltis". 10.55 
Septynios Kauno dienos. 12.00 
Krepšinio pasaulyje. 12.45 Vyrų 
krepšinis. 1330 Alminis. 14.00 Roko 
savaitgalis. 14.30 Azimutai. 15.00 
Sveikinimų koncertas. 15.50 F 
"Neono raitelis". 16,35 Katalikų TV 
studija. 17.05 Laida aujomėgėjams 
"Automanija” . 17,45 Žinios. 17.55 
Sekm adienio fotoateriė. 18.20 
Būtovės slėpiniai. 19.00 Europos 
" In te r to to "  fu tb o lo  tu rn yras . 
"P a n e rys ”  - A ustrija . 20.45 
Panorama. 21.15 Sportas. 21.30 
Pirmasis kanalas. 21.55 Vyrų 
krepšinis. 23.30 Vakaro žinios.

Ln k t v
„ 9.00 A n im ac in ia i f. 11.00 
Šeštadienio pokalbiai. 11.35 TV 
žaidimas "Taip. Ne". 12.30 Karaoke 
ir kili. 13.00 F, "Nesibaigianti 
popietė". 13.55 F. "Dar vienas 
šansas” . 14,45 Keturi ratai. 15.15 
Šou bulvaras. 15.50 Kibir le le vibir.
17.20 F. "Nauji levai". 18.50 
Animacinis f. 19.20 F. “Meilė ieidźń".
20.15 “ Monitorius” . 21.00 Savaitės 
horoskopas. 21.05 F. “ Noriu.. 
Dabar". 22.40 Sekmadienis. 

TELE-3
9.00 Animacinis f. 10.15 Langas 

j gamtą. 10.30 F. "Išsigelbėjimas 
vidurnakti". 12.00 Muzika ir žodis. 
12.30F. "Kalnietis". 13.30P0PTV.
14.00 Kelionių žurnalas "Travel".
16.00 Muzikos grupė. 16.30 F. 
"Žm ogus iš Jutos". 17.30 |dom ūs 
žm ones. 18,00 E u rop os 
kaleidoskopas. 18.30 F. “ Marija 
Celeste". 19.30 Gineso šou. 20,00 
Pasaulio sportas. 20,30 Animacinis 
f. 21.00 Naujienos. Nuomonės. 21.30 
F. "Faunų kvapas". 23.0OTamsos 
citadelė.
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