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LAIKRAŠTIS ŠIAULIŲ MIESTO IR KRAŠTO ŽMONĖMS

SUSIMĄSTYKIME
nešti per Lietuvą j Kryžių kalną aukos 
ir prisikėlimo ženklą - kryžių, 
prašydamas Dievo palaimos ir 
telkdamas žmones vienybėn, kad

pajėgtume išlaisvinti savo dvasią ir 
kilti j tikrąjj atgimimą. Blogis 
neįveikiamas be aukos ir meilės. 
Susimąstykime.

A lbe rtas GRIGANAVIČIUS
Amžinoji laiko tėkmė nepaliaujamai 

keičia žemės veidą, žmonių santykius 
Ir gyvenimą, tik nepajėgia pakeisti ir 
dešimtmečių klostėmis užglostyti 
atminties. Ar gali kas ištrinti iš atminties 
kaimo keleliu kraupiai riaumojantj GAZ- 
AA, kai tas AA žadėjo ne ką kitą, o 700 
000 lietuvių greitą Amžinąjj Atilsj, kas 
gali ištrinti iš atminties j gyvus kančių 
rožančius surikiuotus vagonus su 
mirštančiais nuo troškulio, bado Ir ligų 
kūdikiais, lagerių žiaurumus, Ablingos, 
Rainių, Pirčiupiu, Klepočių tragedijas, 
išniekintus, savaitėmis pūvančius 
miestelių aikštelėse partizanų kūnus? 
Ar galima pamiršti, kaip dešimtmečiais 
buvo naikinami tautos per amžius 
sukaupti dvasinės kultūros lobiai, 
daiginamas pažeminimo, netikrumo 
jausmas, kad žmonėse išliktų vien

DĖMESIO!
Birželio 11 d. 14.30 val. 

K uršėnų parapijos salėje 
įvyks “Tremtinio” klubo 
narių susirinkimas, skirtas 
Vilties ir ged u lo  dienai 
p a m in ė ti .  K v iečiam e 
dalyvauti.

Klubo taryba

nuolankumo Instinktas, vien baimė 
ir nepilnavertiškumas, be kurių 
nepajėgia išsilaikyti nei vienas 
totalitarinis režimas. Ir nepajėgėl 
Sunkiausiomis sąlygomis 
didvyriškomis pastangomis mūsų 
tauta ir su ginklu rankose, Ir 
paslapčiomis kasdieniniuose 
varguose toliau rašė uždraustąją 
savo Istoriją, semdamas! jėgų iš 
garbingos praeities, Iš savo kančių, 
iš Tėvynes, Laisvės ilgesio, iš tikėjimo 
ir Vilties. Tie švenčiausi Jausmai ir 
nesuskaičiuojamų ant Laisvės 
aukuro sudėtų aukų atminimas yra 
tvirčiausias mūsų Tautos 
gyvybingumo ir stiprybės pamatas.

Ne iš karto ištirpsta ledai ir pražysta 
žemė. Būna ir šaltos žiemos aidų, 
skaudžių šalnų, pakandančių 
gražiausius žiedus. Ir mūsų

Birželio 1 1 d . 14.30 val. 
visus šiauliečius kviečiame 
į Gedulo ir vilties dienai skirtą 
K auno p oe z ijos  te a tro  
spektaklj "Bunda žemė" 
Savivaldybės salėje, 

(ėjimas laisvas.
Tėvynės Sąjungos 

(Lietuvos konservatorių) 
Šiaulių skyrius

kasdienybę labai skaudžiai drasko 
anų dienų sudaigintas smurtas, 
girtuoklystė, noras vaikščioti kitų 
galvomis ir skriausti pačius 
vargingiausius.

Artėja Gedulo ir Vilties diena. Ji 
sutampa su visą gyvenimą dirbusio 
ir labai daug padariusio Lietuvos 
labui, siekusio pažadinti iš 
stagnacijos Ir suvienyti tautą mūsų 
Vilties Prezidento Stasio Lozoraičio 
mirties pirmosiomis metinėmis. 
Sukanka 5 metai, kai vyskupo 
Motiejaus Valančiaus blaivystės 
sąjūdis paskelbė Nepriklausomybės 
ir Vilties pavasario žygj ir pakvietė

RENGINIAI, SKIRTI GEDULO IR 
VILTIES DIENAI ATMINTI

Antradienj, birželio 13 d. 17 val., - 
susikaupimo valanda šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje, minint Gedulo ir vilties 
dieną, St. Lozoraičio mirties metines 
ir Nepriklausomybės ir vilties pavasario 
žygio penktąsias metines. "Polifonijos" 
choras ir kamerinis orkestras atlieka 
J. Haidno "Requiem".

18 val. - šv. Mišios už St. Lozoraitj 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje.

Trečiadienj, birželio 14 d. 9 val., - Iš 
ė/. Petro ir Povilo bažnyčios išnešamas 
kryžius j Kryžių kalną St. Lozoraičiui 
atminti. Autobusai nuo šv. Petro ir 
Povilo bažnyčios išvyks 10.30 ir 11.15

val.
12 val. - šv. Mišios ir kryžiaus 

šventinimas Kryžių kalne.
14 val. - žuvusiųjų partizanų 

pagerbimas Ginkūnų kapinėse.
15 val. - Šv. Mišios už tremtinius ir 

J. V. Nistelio knygos "Lietuviškos 
rapsodijos" pristatymas šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje.

17 val. - šv. Jurgio bažnyčioje šv. 
Mišios už genocido aukas.

18.30 val. - susikaupimo valanda 
ant geležinkelio rampos Kauno 
gatvėje.

MIESTO VALDYBOJE
MIŠKAI BUS 

SAUGOMI NUO 
GAISRŲ

Siekdama apsaugoti miesto 
miško parkus nuo gaisrų ir 
vadovaudamasi Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų 
ministerijos jsakymu "Dėl durpynų 
priešgaisrinės saugos taisyklių 
patvirtinimo ir jsigaliojimo" bei 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimu "Miškų priešgaisrinės 
apsaugos taisyklės” , Šiaulių miesto 
vaidyba nusprendė paskebti Pabalių, 
Rėkyvos Ir Pelkių g. miško parkus 
padidinto pavojingumo gaisrams 
zona

Nuo birželio 1 iki spalio 10 dienos 
miesto valdyba nusprendė uždrausti 
gyventojams Ir svečiams miško 
plotuose kurti laužus, mėtyti 
nuorūkas, deginti šiukšles, žolę ar 
šiaudus, šiuo laikotarpiu taip pat 
nebus galima medžioti, važinėti 
miškuose transporto priemonėmis 
su vidaus degimo varikliais. Vaidyba 
sutelkė miesto merui teisę uždrausti 
miesto gyventojams Ir svečiams 
lankytis Pabalių, Rėkyvos ir Pelkių 
g. miško parkuose, jei kiltų sausra ir 
gaisrų pavojus padidėtų.

Šiaulių miesto valdyba jpareigojo 
UAB "Šiaulių gatvių apšvietimas" 
pastatyti ženklus, draudžiančius 
įvažiuoti automašinoms j miškus iš 
Rūko, Trumplškių, Ganyklų Ir 
Pramonės gatvių. Valdyba 
nusprendė prašyti savivaldybės 
policijos, sukarintos priešgaisrinės 
apsaugos dalinio, kurie kontroliuotų, 
kad žmonės nesilankytų minėtuose 
miško parkuose.

PALIKTI LEIDIMAI 
PREKIAUTI 

ALKOHOLINIAIS 
GĖRIMAIS

Pirmadienį valdybos posėdyje 
buvo sprendžiamas klausimas 
panaikinti ar palikti leidimus prekiauti 
alkoholiniais gėrimais AB "Šiaulių

lytas", UAB "Šventupis" ir J. 
Stankevičienės įmonei. Valdyba gavo 
miesto Vyriausiojo policijos 
komisariato raštą kuriame pranešama, 
kad minėtųjų įmonių darbuotojai 
pardavė alkoholinių gėrimų 
nepilnamečiams. Posėdyje paaiškėjo, 
kad pažeidimai nebuvo labai dideli, 
pvz., UAB "Šventupis" darbuotoja 
pardavė nepilnamečiui vieną alaus 
butelį. Šešiems valdybos nariams 
balsavus "už" ir dviem "prieš", 
minėtosioms įmonėms buvo palikti 
leidimai prekiauti alkoholiniais 
gėrimais. įmonių vadovai buvo įspėti, 
kad, pasikartojus panašiems 
pažeidimams, leidimai prekiauti 
alkoholiniais gėrimais bus panaikinti.

PATVIRTINTOS 
TARNAUTOJŲ 
PRIĖMIMO Į 

SAVIVALDYBĘ 
NUOSTATOS

Valdyba patvirtino tarnautojų 
priėmimo dirbti Šiaulių miesto 
savivaldybėje nuostatas. Kiekvieno 
struktūrinio padalinio vadovo vietai 
užimti savivaldybė skelbs viešą 
konkursą Konkursui organizuoti mero 
potvarkiu bus sudaroma konkurso 
komisija, kuriai vadovaus 
administratorius; nariais galės būti 
kviečiami specialistai, dirbantys ir 
kitose įstaigose ar organizacijose.

Pranešimas apie konkursą bus 
skelbiamas vietos spaudoje, nurodant 
reikalavimus pretendentui, darbo 
pobūdį ir reikalingus dokumentus. 
Komisija galės organizuoti pretendentų 
pokalbius ir susitikimus su 
savivaldybės tarybos nariais bei 
administracijos atstovais. Komisijos 
prašymu, pretendentas turės 
informuoti apie savo privačius turtinius 
interesus. Pareiškimai ir dokumentai 
iš pretendentų bus priimami dvi 
savaites. Pasibaigus pareiškimų 
priėmimo terminui, konkurso komisija 
per savaitę juos išnagrinės ir priims 
sprendimą, kurį perduos Etikos 
komisijai, š i dėl pritarimo arba

nepritarimo pretendentų kandida
tūroms patelks savo pasiūlymus. 
Konkursą laimėjęs pretendentas bus 
primamas į darbą, pritarus merui, 
savivaldybės administratoriaus 
įsakymu. Apie paskyrimą bus viešai 
paskelbiama. Merui nepritarus, 
teikiama antrojo pretendento 
kandidatūra.

LEIDO PREKIAUTI 
SEKSO REIKMENIMIS
Valdyba leido dviem individualioms 

įmonėms prekiauti sekso refemenimis. 
Lietuvos įstatymai tam neprieštarauja 
Parduotuvėje (Vytauto g. 263) šiais 
reikmenimis prekiaus individuali įmonė 
"Paulina", o Lyros gatvės 9 name - 
individualioji įmonė "Auča”. Valdybos 
sprendimu sekso parduotuvių 
savininkai įpareigoti užtikrinti, kad 
nepilnamečiai (iki 18 m.) į šias 
parduotuves nebūtų įleidžiami. Sekso 
reikmenų parduotuvių vitrinose neturi 
būti demonstruojami parduodamos 
produkcijos pavyzdžiai, o tik 
informacija apie parduotuvės pobūdį. 
Valdyba prašys savivaldybes policijos, 
kad prekybos sekso reikmenimis 
taisyklės nebūtų pažeidžiamos.

I. B.

Nuoširdžiai užjaučiame 
PRANUTĘ BALZIENĘ mirus 
mylimai Mamai.

Tėvynės Sąjungos 
(L ie tuvos konservatorių) 

Š iaulių sky rius

Mirus Lietuvos aklųjų ir 
silpnaregių sąjungos ir Tėvynės 
Sąjungos (Lietuvos konservatorių) 
narei ADOLFINAI
MINGAILIENEI, reiškiame gilią 
užuojautą šios vienišos velionės 
giminaičiams, pažįstamiems ir 
bendraminčiams.

Tėvynės S ą jungos 
(L ie tuvos konserva torių) 

Š iau lių  skyrius
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PAVOJINGAS FARSAS (3)
Ką gi, vieno žmogaus ar net visos 

tautos likimas didžiojoje politikoje 
mažai ką reiškia Tuo labiau kai politinį 
farsą kuria tokie meistrai kaip 
"Respublikos" laikraščio krikštatėviai, 
su kurtais varžytis galėtų nebent lūdnai 
pagarsėjęs rusų žurnalistas A. 
Nevzorovas. Jis, kaip ir “Respublikos" 
leidėjai, išpopuliarėjo skelbdamas 
skandalingas kriminalines istorijas. 
Lyg koks "svieto lygintojas" ar 
garbingas kovotojas su mafija ir 
korumpuota valdžia A. Nevzorovas 
jgijo žmonių pasitikėjimą. Tik vėliau 
išlindo tikrieji jo tikslai, tik vėliau 
paaiškėjo, jog slaptą medžiagą jam 
pametėdavo KGB šulai.

Liūdna, kad mūsų prokuratūra, 
užuot šokusi pagal "Respublikos" 
kuriamas melodijas, taip ir nepaana
lizavo vieno šio laikraščio redaktoriaus 
R. Tarailos viešo susirašinėjimo su 
V. Tomkumi. O juk supykusio irtodéi 
neatsargaus R. Tarailos užuominos 
(kurių gal jis dabar ir gailisi) apie 
"Respubliką" gali ne vienam atverti 
akis: "Vargas tai valstybei, kuri 
negerbia savo Konstitucijos Ir jos 
pagrindinio sergėtojo Prezidento. Kai 
jų  SĄMONINGAI negerbia laikraštis,

jo  leidėjai gerai žino, KĄ ir KODĖL 
daro. Ką jau ten tonas ar pasirenkamos 
temos, jeigu j  darbą paleidžiamos 
klastotės ir falsifikatai. Galima paimti 
svetimą nuotrauką, "įmontuoti" kito 
žmogaus galvą, galima padirbti 
parašą, galima "vienu sakiniu" 
SĄMONINGĄ! paskleisti kitus asmenis 
įžeidžiančais žiniasf...). Daug kas 
galima, Jeigu nesutinki pasipriešinimo 
ir pasijunti nebaudžiamas" ("Diena", 
Nr. 111, 1994 12 06).

1992 metų spalio 23 d. (taigi iki 
Seimo rinkimų liko 2 dienos) 
"Respublika" pirmajame puslapyje 
121 tūkstančio egzempliorių tiražu 
praneša, jog rytojaus numeryje bus 
paskelbti atsakymai j šiuos visą Lietuvą 
kankinančius klausimus:

- Kas ir kiek užmokėjo buvusiam 
"Izvestijų " korespondentui I. 
KapeliuŠinui už V. Landsbergio kritiką, 
kuri lyg tramplinas pamėtėjo 
muzikologą į  Seimo tarybos 
pirmininkus?

- Kas turėjo įtakos, kad naivus ir 
pradedantis politikas V. Landsbergis 
susidorotų su artimiausiais 
bendražygiais (R. Ozolu, A  Juozaičiu, 
B. Kuzmicku ir 1.1.)?

- Kodėl realiausias pretendentas 
į  vicepremjerus O. Balakauskas staiga 
ištremtas į  Prancūziją?

- Kur dingo grąžintas Lietuvos 
auksas?

- Kiek G. Vagnorius skolingas A. 
Šimėnui už jo  "dingimą" sausio 
menesį?

- Kas tas "Gabrielius", dėl kurio 
Lukiškėse turėjo “ nusižudyti1 
"Kliugeris"?

- Ar tikrai G. Vagnorius 
milijonierius?" ir 1.1., ir pan.

Gerai jslskaitykite: šiurpu, ar ne? 
Suprantama, ažiotažas kilo 
didžiausias. Tačiau tikrasis skandalas 
prasidėjo tos pačios 23-iosios vakarą, 
kai "Respublikos" leidėjai per televiziją 
pranešė, jog rytdienos numeris 
nepasirodys, nes "redakcijoje staiga 
sugedo visi kompiuteriai, o vėliau 
dingo ir šviesa".

Štai jums tikrasis III Sąjūdžio veidas, 
štai jums landsbergininkų diktatūra: 
štai kaip, anot "Respublikos", pas 
mus daroma politikai

Kitą dieną apie šj jvykj kalbėjo net 
tolimiausiuose provincijos 
kampeliuose. Na, o dar po dienos 
vyko Seimo rinkimai...

NEEILINIS SESTADIENIS
Marija RIMKIENĖ

įpratome dejuoti, pykti, vienas kitą 
jtannėti. Atrodo, nebeliko gerų Žmonių. 
Bet tai netiesa. Yra pasiaukojančių, 
sau naudos neieškančių, norinčių tik 
pakelti žmonių dvasią aukščiau 
kasdienybės, kad jie pažvelgtų j kilnią 
mūsų tautos istoriją, prisimintų jos 
didžiuosius patriotus ir švietėjus, viena 
iš tokių yra šiaulietė Izolina Linglenė. 
JI nepabūgo begalės rūpesčių 
organizuodama išvyką j Mažąją 
Lietuvą. O tikslas - aplankyti K. 
Donelaičio kraštą ir su kitų miestų 
talkininkais padirbėti aplinkos 
tvarkyme. Tam buvo paimti ir darbo 
įrankiai.

Netikėtai j tą kelionę patekau Ir aš. 
Turbūt Iš džiaugsmo pamiršau įsidėti 
pasą. Reikėjo paskutinę minutę bėgti 
jo atsinešti. Dėkoju, kaa susirinkusieji 
manęs kantriai palaukė. Daug mokinių 
(sėdo prie Aukštabalio mokyklos. 
Bedainuodami ir besišnekučiuodami, 
pasiekėme muitinės postus. Čia 
tikrinami dokumentai. Paaiškėjo, kad 
mano pase nėra antspaudo, 
patvirtinančio paso galiojimą 
užsienyje. Teko mūsų vadovei aiškintis 
dėl dviejų tokių negaliojančių pasų. 
Gal tik jos taktiškumas ir maloni 
šypsena suminkštino pareigūnų širdis 
Ir mus, "babuškas", praleido. Tą jvykj 
paryškinu dėl to, kad skaitytojai, kurių 
pasuose nėra tokių atžymėjimų, 
susitvarkytų ir išvengtų panašių 
nemalonumų.

Tilžėje mūsų autobusas pravažiavo 
pro nedidelį, žalsvai dažytą namuką, 
kuriame gyveno rašytojas ir filosofas 
Vydūnas. Tik vadovės dėka 
atkreipėme dėmesj, nes tas namas 
niekuo nesiskyrė nuo kitų 
nusidėvėjusių miesto namų. Matyt, 
jo remontu niekas čia nesirūpina.

O pirmasis sustojimas užsienyje 
mums buvo Ragainė, kur aplankėme 
M. Mažvydo bažnyčią su biblioteka. 
Gaila, kad neradome čia dirbančios 
mokytojos J. Matusevičienės, kuriai 
mūsų vyrukai iš Jaunimo sambūrio 
turėjo atvežę nemažai knygų šiai 
bibliotekai papildyti. Jas teko palikti 
čia budinčiai rusų tautybės pilietei, 
kad perduotų mokytojai. 
Nusipaveikslavome prie šventoriuje 
neseniai pastatyto kryžiaus. Budinčioji 
mums parode bažnyčios sienoje 
išbyrėjusio tinko plotą kuriame matėsi 
neryškios raidės. JI paaiškino, kad 
čia ilsisi a.a M. Mažvydo palaikai. 
Tuo reikėtų kuo greičiau pasirūpinti 
mūsų istorikams.

Toliau aplankėme Lazdynėlius - 
K. Donelaičio gimtinę. Čia yra didžiulis 
paminklinis akmuo. Jokios sodybos, 
jokio namelio, vien tik ošia aplink 
lietuvių rankomis pasodintas jaunas 
ąžuolynas. Vyrai, atvykę iš Gumbinės, 
čia pjovė aukštą žolę, moterys ravėjo 
aikštelę. Dirbantiesiems padėjome ir 
mes. Labai gailą kad tokia riebi molio 
žemė vien kiečiais ir dilgėlėmis 
apleista. Kada ji sulauks darbščių 
žmogaus rankų?

Kiek padirbėjus, mūsų autobusas 
pasuko j Tolminkiemį, kur dirbo ir 
gyveno K. Donelaitis. Jo bažnyčios 
šventoriuje jau radome senas kapines 
betvarkančius vilniečius, jaunimą iš

Kybartų. Kibome j talką ir mes. Uoliai 
dirbdamos mokytojos turbūt 
nepastebėjo, kad mokiniai berniukai. 
vengė darbo. Teko kitiems juos 
paraginti prie šios talkos. O baigę 
tvarkymą visi susirinkome j gražiai 
atremontuotą bažnyčia, kur daug 
paveikslų ir posmų Iš K. Donelaičio 
kūrybos. Juos apžiūrėjus, jautėsi 
didinga poeto dvasia. Tik antrame 
aukšte jau visai kita nuotaika. Čia iš 
paveikslų žvelgė Raudonosios 
armijos kariai, bešturmuoją Berlyną 
ir pan. Visi paaiškinimai išdėstyti rusų 
kalba. Tikras užsienis!

Bažnyčioje gražiai savo progamėte 
atliko Aukštabalio mokyklos "čitulio 
būrelis (vad. R. Šereivienėl. Tik gaila, 
kad jame dalyvavo vos keli berniukai. 
Nesmagu, kad berniukai • būsimieji 
Lietuvos vyrai, Iš mažens nemėgsta 
kultūringos veiklos. Turbūt, ne daug 
kas iš jų turi gerus tėvus, kurie 
nusivestų J teatrą j parodą ar kultūringą 
Išvyką Mat tokiose vietose vyrai patys 
mažai lankosi. Daugiausia jų 
sutinkame prie alaus kioskų, turguose. 
Tad kur berniukams geras tėvo 
pavyzdys?

Noriu padėkoti dviem choro 
dainininkėms, kurios taip gražiai atliko 
kelias senoviškas daineles. Tai tikros 
dainų mylėtojos, kurios mus linksmino 
visą kelią, nors autobuso "galiorka" 
gal jų dainelių ir negirdėjo. O bažnyčios 
rūsyje, prie K Donelaičio kapo, giedant 
"Marija, Marija" buvo visi susikaupę.

Po to mūsų maršrutas vedė j 
Kiršius, kur aplankėme S. Nėries 
gimtinę. Apie šią sodybą trumpai 
papasakojo S. Nėries marti, ta i buvusi 
pavyzdinė 5 ha ploto sodyba su gražiu 
sodu, prūdais ir parkais. Stebėjomės 
dar gerai išsilaikiusiais raudonų plytų 
ūkiniais pastatais, kurių pikta гапка, 
matyt, nepajėgė suardyti. O dabar 
sodybos paveldėtojui sunkiai sekasi 
tvarkytis - vis trūksta lėšų.

Važiuojant K. Naumiesčio link 
matėme Ir K Bradūno tėviškę, kurioje 
Iškilęs vandentiekio bokštas. O K. 
Naumiesčio kapinėse, pagerbdami 
V. Kudirką, sugiedojome Lietuvos

himną Grįžtant iš kapinių, vairuotojas 
sustabdė autobusą ties savamokslio 
menininko Prano Sederavičiaus 
kiemu, čia pamatėme S. Dariaus Ir 
S. Girėno, A. Smetonos, Maironio Ir 
kitų žymių Lietuvos vyrų biustus, 
kuriuos saugojo didžiuliai žirgai ir 
briedžiai. Vaikai čia noriai 
paveikslavosi, nes lipdytos figūros 
tikrai jspūdingal atrodė.

Ačiū vairuotojui, kad jis iš K. 
Naumiesčio mus dar nuvežė pas 
Aneliukę. Jos sodybą jau 26-eri motai 
tikintieji lanko kaip šventą vietą. Čia 
stovi mažytė koplytėlė, kur sodybos 
šeimininkei Aneliukei (pavardės 
nežinau) buvo pasirodžiusi sv. Marija 
Šis jvykis žmonėse plačiai pasklido, 
nors tarybinė valdžia visaip stengėsi 
nuneigti. Sodybą nugriovė, aplink 
ruošė aerodromą, kad tikintieji čia 
nesustotų. O dabar tikinčiųjų lėšomis 
atstatytas namas, kurio vidus primena 
bažnyčią. Pati Aneliukė čia dabar 
ramiai gyvena ir noriai viską pasakoja 
atvykstantiems maldininkams. Ypač 
jų daug atvažiuoja kasmet lapkričio 
14-ąją, t.y. šv. Marijos apsireiškimo 
dieną. Aneliukė mus maloniai sutiko 
ir išlydėjo.

Kadangi diona ėjo vakarop, mūsų 
autobusas riedėjo namų link. Tik 
trumpam dar stabtelėjome Jurbarko, 
kur apžiūrėjome skulptoriaus Grybo 
muziejų. Čia pamatėme įspūdingą 
Vytauto Didžiojo skulptūrą, Simono 
Daukanto, Nukryžiuotojo, angelų 
angelėlių Ir kitų figūrų galeriją. Tai 
nuostabūs darbai.

Ši išvyka turbūt visiems kelionės 
dalyviams paliko gilų įspūdj. Tai buvo 
neeilinis šeštadienis. Jau Šiauliuose, 
atsisveikindami, visi nuoširdžiai 
dėkojome maloniai vadovei, kantriam 
vairuotojui, nepailstamiems 
dainininkams, fotografams ir 
svarbiausia tiems geriesiems 
žmonėms, kurie mus rėme finansiškai. 
Be jų viskas būtų likę tik svajonėse. 
O dabar - tiek daug gero pamatyta ir 
girdėtai

Tad dar kartą dėkoju už turiningą 
dienąl Kad daugiau tokių būtų!

BRANGS VAŽIAVIMAS 
MIESTO TRANSPORTU

Ketvirtadieni vykusiame mlosto 
tarybos posėdyje buvo nuspręsta 
padidinti autobusų talonėlių kainas. 
Kaip teigė autobusų parko direktortus 
V. Vaišvila, jau nuo kovo mėnesio 
Šiaulių autobusų parkas dirba 
nuostolingai. V. Vaišvila negalėjo 
atsakyti j deputatės V. Ladietlenės 
klausimą kodėl talonėlių kainos 
nebuvo padidintos tada, kai autobusų 
parkas pradėjo dirbti nuostolingai, 
t.y. kovo mėn.

Matyt, negalima nesutikti su maro 
A. Lankausko pastaba, jog kovo 
mėrtesj talonėlius pabrang kiti sutrukdė 
rinkimai...

Vis dėlto miesto tarybai teko priimti 
nepoputerų sprendimą ir pabranginti 
važiavimą miesto transportu, tačiau 
prieš tai autobusų parko direktorius 
turėjo atsakyti | gausius deputatų 
klausimus.

Nuo birželio 15 d. vienkartinis 
bilietas už važiavimą miesto 
autobusais kainuos 40 et. Mėnesiniai 
bilietai brangs nuo liepos 1 dienos. 
Mėnesinis bilietas visoms dienoms 
kainuos 15 Lt, pensininkams už 
mėnesini bilietą visoms dienoms 
reikės mokėti 5 L t moksleiviams Ir 
studentams - 4 Lt.

I. B.

INFORMUOJA

PRIVERSTI NEGALI, 
BET IR IŠLEISTI 

NENORI
Praėjusį sekmadienį, apie 5.30 val., 

iš ligoninės pranešta, kad ten kreipėsi 
žmogus, pasivadinęs Vladu 
Baranausku, gimęs 1959 m. Jam - 
pjauta dilbio žaizda Jis paaiškino, 
jog apie 3 val. nakties Aušros ai. jj 
sužalojo trys nepažjstami jaunuoliai. 
Nukentėjusysis iš ligoninės priėmimo 
kabineto pabėgo. Policija išsiaiškino, 
kad nurodytu adresu tokia pavarde 
niekas negyvena. Nukentėjusysis, 
matyt, nurodė neteisingus duomenis.

21 val. Šalkauskio g. prie 8-ojo 
namo rastas V. B., gimęs 1934 m. 
Žmogui kraujavo galva. Parašyti 
pareiškimą Prūdelio nuovadoje jis 
atsisakė. Įdomiausia tai, jog ir gydytis 
atsisako, nors yra paguldytas j neuro
chirurgijos skyrių, gydytojų stebimas; 
net nudugnial išsitirti nenori. Priversti 
medikai jo negali, tačiau ir išleisti ne
nori, nes gydymas žmogui [eikalingas.

PAKENKĖ 
IŠSIBLAŠKYMAS

"Mercedes Benz" automobilio 
vairuotojui išsiblaškymas pakenkė. 
Jis ant galinio mašinos kapoto 
pasidėjo piniginę su 1100 dolerių bei 
2800 litų ir asmens dokumentais ir... 
sėdo prie vairo. Pavažiavęs gerą kelio 
galą. prisiminė piniginę, deja, ant 
mašinos jos nebebuvo.

O kita šiaulietė pastebėjo, kad jos 
bute nebėra televizoriaus, kitų buities 
prietaisų. Laužimo žymių nėra. 
Seimininkė vagyste jtariaV. P., kuris 
pastaruoju metu gyveno los bute.

LIEPSNOSE ŽUVO 
ŽMOGUS

Birželio 6-osios ankstų rytą, 5 
valandą 10 minučių, Šiaulių sukarintos 
priešgaisrinės apsaugos dalinio parei
gūnai gavo iškvietimą vykti j Baltupių 
gatvės 10-ąjjnamą, priklausantj šiau
lietei Jolantai Šerienei. Užsiliepsnojo 
namo palėpė, kurioje kambarj nuomo
josi šiaulietis Algis Lipskis, gimęs 1957 
metais, j jvykio vietą atskubėję ugnia
gesiai A. Upskj rado jau nebegyvą.

Gaisro priežastis kol kas nenus
tatyta. Iš pradžių buvo manoma, kad 
palėpės gyventojas rūkė lovoje ir 
užmigo, tačiau ši versija nepasitvirtino. 
Vyksta tyrimas. Pirminiais duome
nimis, A. Lipskis birželio 5o6ios vakarą 
vartojo svaigalus, tačiau galutinj žodj 
tars medicinos ekspertai.

|vykj tiria ir Šiaulių miesto apylinkės 
prokuratūra.

DEL KAUKOLĖS BYLA 
NEKELIAMA

Miesto Dalės galerijos pagalbinėse 
patalpose plastmasiniame maišelyje 
rasta žmogaus kaukolė nupjautu viršu
galviu. Policijos pareigūnai maišelį 
priklausantj laisvai menininkei Dž G., 
mmešė j miesto apylinkės prokuratūrą. 
Tardytojas T. Meškauskas surinka 
visą medžiagą apie tai, kaip kaukolė 
galėjo būti parnta iš Teismo medicinos 
centro Šiaulių ekspertinio skyriaus. 
Ją sanitaras davė Dž. G., kuri dar 
praėjusj trečiadienj atsinešė kaukolę 
j Dailės galerijąlr paliko. Dėlšio jvykio 
baudžiamoji byla nebus keliama. 
Baudžiamajame kodekse nėra tokio 
slraipsnio, pagal kurj būtų galima 
apkaltinti sanitarą. Tardytojas T. 
Meškauskas raštu kreipsis | Teismo 
medicinos centro Šiaulių ekspertinį 
skyrių, reikalaudamas drausmine 
tvarka nubausti sanitarą

Miesto ekspertinio skyriaus 
viršininkas A. Kerežis paaiškino, kad 
iki praėjusių metų buvo taisyklė, jog 
tuo atveju, kai laidojamas neatpažintas

žmogus, jo kaukolės kaulų dalis 
paliekama Identifikacijai. Jau metai, 
kai šis reikalavimas nebetaikomas, 
bet viena kaukolė buvo likusi. Ji 
saugoma su visais miiusiojo daiktais 
kaip daiktinis įrodymas. Tačiau 
sanitaras neturėjo ją kažkam duoti. 
Kaip bus {vertintas šis jo poelgis, 
paaiškės, kai jis grJS iš atostogų.

NE VISADA PASISEKA 
IR VAGIMS

Trečiadienj, 2 vai, nakties, telefonu 
policijai pranešta, kad Krymo g. 4 
namo kieme kažkas nori pavogti 
automobilj. Inspektorius drauge su 
patrulinės tarnybos darbuotojais 
namo kieme sulaikė D. J., gimusj 
1970 m„ gyvenanti Krymo gatvės 8 
name ir A. K , gimusj 1978 m., 
gyvenanti tos pačios gatvės 6-ajama 
name. Pastarasis policijai aiškino, 
kad tik ėjo pro šalj ir jo paprašė 
pastumti automobilj. tad jis nežinojęs, 
jog automobilis vagiamas. D. J., 
kėsinęsis pavogti automobilj VAZ- 
2103, nuvežtas] blaivyklą. Automobilio 
savininkas nustatinėjamas. 

PIKETAS PRIE 
ŠIAULIŲ POLICIJOS 

KOMISARIATO
Antradieni apie 17 val., prie Šiaulių 

vyriausiojo policijos komisariato jvyko 
piketas. Apie 40žmonių su plakatais 
išreiškė savo protestą prieš tai, kad 
1995 metų vasario 28-osios naktj 
Šiaulių centre buvo' nušautas 21 
matų Tautvydas Bružas. Šiaulių vy
riausiojo policijos komisariato parei
gūnas K. Bitarls tyrimo metu aiškino 
Iššovęs besigindamas. Baudžiamoji 
byla buvo nutraukta, nes policininko i 
veikloje nusikaltimo sudėties nejro- 
dyta. Piketo dalyviai reikalavo bylos 
teisminio nagrinėjimo bei kito 
tardytojo.

j gatvę buvo Išėję vyriausiojo 
policijos komisariato vadovai. A. 
Mllašauskas, pavaduojantis vyr. 
komisarą, atsakė j visus reporterių ar 
pageidavusiųjų kalbėti klausimus. Jis 
pasakė, kad bylą tyrė ir nutarimą 
priėmė prokuratūra. Komisaras 
pripažino žmonių teisę išreikšti 
emocijas, piketuoti.

PRADĖTA NAGRINĖTI 
R. FILIPAVIČIAUS BYLA

Ketvirtadienį Šiaulių miesto 
apylinkės teismas pradėjo nagrinėti 
vienos stambiausių atarų Lietuvoje 
baudžiamąją bylą, kurioje buvęs 
"Omegos" prezidentas Raimondas 
Filipavičius kaltinamas sukčiavimu, 
turto pasisavinimu, vagyste, doku
mentų ir antspaudų suklastojimu. Šio 
verslininko skolos, tardymo duome
nimis, yra2,41 mln. dolerių, 1,78 mln. 
litų ir 140 tūkstančių Vokietijos markių. 
Baudžiamąją bylą dėl operacijų valiuta 
taisyklių pažeidimo 1994 metų ba
landžio 6 dieną iškėlė Tardymo de
partamento pareigūnai. Šių metų kovo 
pabaigoje R. Pilipavičiui buvo pateikti 
ir kiti kaltinimai. Parengtinio tardymo 
metu nustatyta, kad R. Filipavičius 
rinko iš gyventojų lėšas valiuta, pa
naudodamas suklastotus firmos 
“Omega" blankus bei antspaudą. 
Kaip jis pats tvirtino, pinigus imestavo, 
o negrąžino todėl, kad neturėjo laisvų 
lėšų.

R. Filipavičius UAB ‘Tomas" buvo 
skolingas 839 tūkst litų, todėl sudarė 
su J. Rauba pastato ir pagrindinių 
gamybos priemonių pirkimo-pard
avimo sutarti, tam suklastodamas 
įmonės dokumentus. Taip pat R. 
Filipavičius kaitinamas tuo, kad 1994 
metų rugpjūčio 5 dieną atvyko j UAB 
“Aldebaranas" patalpas Šiauliuose 
ir atvirai pagrobė kavos "London" Ir 
“Aristokrat" už 147,6 tūkst. litų. 
Nukentėjusiųjų šio|e byloje yra 
daugiau kaip šimtas, liudytojų - kelios 
dešimtys. Stambiausias R. 
Fllipavlčlaus kreditorius yra šiaulietė 
vereinktkė Gallja Domaščenko, Byloje 
tigūruoja trylika Jos sutarčių su R. 
.Fllipavlčiumi, pagal kurias šis jai 
skolingas 4,2 mln. litų. Teismas 
apklausė daugiau kaip dešimt 
nukentėfjsiųkj. Dauguma ketvirtadienį 
apklaustų žmonių buvo atidavę savo 
pinigus netiesiogiai R. Fillpavičlui, o 
kam nors iš savo pažįstamų ar giminių 
ir neturi jokio paskolos raštelio, tik 
žodnj susitarimą Penktadienį teismas 
posėdžiavo toliau.

Paruošė Vida MISIŪNAITĖ

AUŠROS ALĖ [A



JAUNŲJŲ KŪRYBA
AuSrlnė STAPONKUTĖ 
Dainų vld. m-kla, 11b kl.
Atbudusi gamta skelbia 

pavasarį... Dar vieną pavasarį iš 
tūkstančio kitų tokių pat Ir kartu 
visiškai naują, neišgyventą. Gal tai 
bus ypatingas, nemirštantis 
prisiminimas, o gal liks kaip graudi 
gaida, paskelbusi vaikiškų, 
nerūpestingų dienų baigtį.... Iš tiesų 
šis pavasaris daugeliui mokinių -

KAIP 
GRAUDI 
GAIDA

lemtingas. Tai pradžia to kelio, kuris 
vadinamas Gyvenimu. Gal kiek 
nejauku bus išeiti, palikti savą, 
įprastą pasaulį, telpantį mokykloje, 
ir  daugiau niekad į  j į  nebegrįžti... 
Ne, juk grįžtigalimaprisiminimais, 
mintimis, bet skaudžiausia ir yra, 
kad liks ne pats mokyklos 
gyvenimas, o tik jo  prisiminimas...

Grįžusi po ilgų vasaros dienų į  
mokyklą, nebesutiksiu buvusių 
abiturientų. Bus kiek nejauku, 
keista... Kažin ar galėsiu priprasti 
ir pripažinti sau, kad ir manęs 
kitąmet čia nebebus... Bet argi 
galima pasakyti, kas užges ir kas

įsižiebs kiekvieno abituriento širdyje * 
jau paskutinį sykį peržengus J 
mokyklos slenkstį? Argi įmanoma ц 
šį jausmą išreikšti žodžiais? Galima J 
j į  tik lyginti su netektimi ar su j 
graudžiu išsiskyrimu, bet tai toli I 
gražu neatskleidžia gyvo jausmo. J 
Tačiau toks jau yra gamtos dėsnis: į  
kas ateina, tas turi išeiti... >

GANA MALTI TUŠČIOMIS

Vilius BRAŽĖNAS
Negalima nepasidžiauati kolegos 

Juozo Žygo (trump. J.Ž.) dažnai 
įdomiai išreikšta bei taiklia dabartinės 
Lietuvos vyriausybės politikos kritika 
To pat gausu ir kitų išeivijos žurnalistų 
rašiniuose bei šių metų Lietuvos 
Nepriklausomybės švenčių kalbose. 
Visa tai pagirtina. Deja, gal pagaliau 
turėtų būti paaiškėję, jog mūsų 
bumbėjimas savoje panosėje 
nepadarys užkietėjusių
nomenklatūrininkų tautos laisvių 
apaštalais. "Girios žvėris girion žiūri..." 
Bandykime padėti opozicijai.

Tai tinka ir Maskvos politikai. Kiek 
savo tarpe bekalbėtume ar 
berašytume ypač dabar, kai vyksta 
pasikeitimai Waschingtone, ir mūsų 
balsas gali būti ypač svarus. Per 
Karaliaučiaus demilitarizavimo 
klausimo klibinimą galima daug ką 
pasiekti netiesiogiai. (Džiugu, kad 
pagaliau iniciatyvos ėmėsi ALT ir Baltų 
Laisvės Lyga). JAV biudžetą 
karpančiuosius Kongrese galima 
įtaigoti OSI panaikiniti. Tai užčiauptų 
vieną svarbų lietuvių tautos šmeižikų 
ruporą ir, netiesiogiai, palengvintų 
investicijas iš užsienio.

Elgetaudami prie JAV politinio stalo 
pasieksime, žinomą laikinų laimėjimų. 
Kitaip būtų mums bandant prisėsti 
prie politinio stalo ir paskaityti pastalėn 
pakištus "Naujos Pasaulio 
Santvarkos" planus. Prez. Bill Clint ono 
kelionės Maskvon karo pabaigos 
minėjimo iškilmėsna proga ir J.Ž. 
prasitaria: "Ir jis nėra pirmas, kuris 
diktatorių režimą rėmė". Tą tiesą, 
berods, veik visi žinome. Matėme tai 
darant ir demokratus, ir respublikonus 
- nuo Jaltos iki Maltos, ir dabar vėl iki

GIRNOMIS
Maskvos. Tad kodėl J.Ž., kaip ir kiti 
spaudos kolegos, vis dar kalba apie 
JAV "klaidas"? Nejaugi todėl, kad 
tariamas JAV valdovų 
"klaidingumas" ar, kaip dažnai 
manome, "naivumas", "kvailumas", 
išeiviją paliuosuoja nuo atitinkamos 
veiklos pakeisti Vakarų politiką 
Maskvos atžvilgiu? (Negi su 
"kvailiais" galinėsies...) Prisimenu 
daug kartų citavęs spaudoje ir 
kalbose buvusj JAV Gynybos 
Sekretorių James Forrestal: 
"Pastovumas nėra kvailumo 
požymis. Jeigu mūsų diplomatai, 
sujaukę politiką su Rusija, būtų kvaili, 
bent retkarčiais padarytų klaidą mūsų 
naudai". Kad JAV vyriausybių 
"klaidos" buvo pakartotinai daromos 
ne tik pavergtųjų tautų nevilčiai 
prailginti, ne tik Sovietų Sąjungai 
sukurti, po Antrojo pasaulinio karo 
jai praplėsti, per "kultūrinius ryšius", 
"tiltų statybą" ir detentę apginkluoti 
bei iškelti, bet ir pačios Amerikos 
saugumo, ekonomikos, moralės 
pamatam paknisti.

Netiesa, kad "Amerika nebėra Joks 
laisvės simbolis", kaip teigia kairioji 
"liberalinė" JAV spauda, ir rašo J.Z. 
Tačiau tiesa, jog tas laisvės žiburys 
net patiems Amerikos piliečiams 
pamažu gesinamas. Manytumei, jog 
ir J.Ž., ir kiti tais klausimais rašantieji 
turėtų klausti: kas visa tai daro? Kiek 
tai liečia Lietuvos ateitį? Kas darytina 
mums, Amerikos piliečiams, kad tas 
žiburys neužgestų nei Amerikai nei 
visam pasauliui?

Bonita Springs, Florida 
DIRVA. 1995 m. balandžio 27 d. 

(kalba netaisyta)

IS ĮŽYMYBIŲ GYVENIMO
Bethoveną atsiimti partitūros.

- Ne, - atsakė kompozitorius, - 
daug protingiau būtų buvę įdėti kūrinį 
i ugnį.

KAM?
Vladislovas Reimontas (1867- 

1925), garsus lenkų romanistas, 
susitiko tramvajuje jauną rašytoją. 
Šis pradėjo liaupsinti savo vyresnįjį 
kolegą. Nors pagyros buvo 
nuoširdžios, kažkas Reimontui 
pasirodė įtartina.

- Velniai rautų, - neiškentė jis 
pagaliau, - ar jūs skaitėte mano 
knygas?

- O kam? Jūs toks garsus...

KŪRINYS IR 
UGNIS

Jaunas kompozitorius parodė 
vieną savo kūrinj Bethovenui (1770- 
1827), norėdamas sužinoti jo 
nuomonę.

- Ar aš teisingai pasielgiau, 
įdėdamas tiek daug ugnies į savo 
kūrinį? - paklausė jis, atėjęs pas

Likviduojama UAB "Forsana". 
Dėl pretenzijų kreiptis iki 1995 m. 
birželio 20 dienos telefonu 440479.

SIAURĖS LIETUVOJE
NUSIKALTIMAI

MIRTINAS ŠUOLIS
TELŠIAI. Per nežinojimą,

aplaidumą ar dar dėl kokių nors 
kitokių priežasčių Policijos 
komisariatui nepranešta apie 
penkiasdešimt aštuonerių metų 
tauragiškio J. Jonušo mirtį centrinėje 
ligoninėje. Gegužės 24-osios naktį 
jis ėmė kelti triukšmą grasinti kitiems 
ligoniams, budintiems medikams. 
Paskui agresyvusis pacientas puolė 
prie lango, atsidarė jį ir iššoko iš 
trečio aukšto. Po pusvalandžio J. 
Jonušas mirė. Manoma, kad jam 
buvo prasidėjusi baltoji karštinė. J 
ligoninės vidaus ligų skyrių J. 
Jonušas paguldytas gegužės 21 
dieną dėl sutrikusio širdies darbo. 
Prieš tai velionis apie mėnesj smarkiai 
gėręs. Matyt, dėl to pablogėjo 
sveikata.

Visa istorija j viešumą iškilo tik 
tuomet, kai gegužės 26 dieną J. 
Jonušo žentas atėjo į Telšių apylinkės 
prokuratūrą prašyti siuntimo 
ekspertizei. Dabar tiriamą kas ir kaip 
tą naktj atsitiko. Prokuratūroje 
apklausinėjami ligoninės darbuotojai, 
kiti žmonės, matę šį jvykj.

NERŪPESTINGA 
MAMA

AKMENĖ. Naujosios Akmenės 
gyventoja Edita Gauronskienė buvo 
ne kartą policijos inspektoriaus įspėta 
už tai, kad palieka visiškai vienas 
dvi mažametes mergytes, kurių 
jaunesniajai - vos pusė metukų. Taip 
atsitiko ir šį kartą, kai, nežinia kur 
išėjus motinai, mažylės vienos verkė 
kelias valandas. Jų rauda buvo girdėti 
net kitame name, o nebeiškentę 
kaimynai iškvietė policininkus, šie 
radę užrakintas duris jų nelaužė, o 
per balkoną iškeltus vaikus nuvežė 
į Centrinę rajono ligoninę.

duris ir viską pagrobė.
Nespėjo pilietis iš Raudondvario 

pasodinti daržovių savo 
surenkamame šiltnamyje, kai šiltnamį 
beveik iš kiemo kažkas išmontavo ir 
nusinešė.

KULTURA

ŽEMĖS ŪKIS

NESI'EJO
RADVILIŠKIS. Radviliškietis S. 

K. išrūkė keturis kumpius, sukošė j 
statinę 3 kibirus alaus, bet nespėjo 
su draugais paskanauti nei kumpio, 
nei alaus. Kažkas, užuodęs skanėstų 
ir alaus kvapą, išlaužė sandėliuko

ŽEMAITĖS 
LITERATŪRINĖ 

PREM IJA - VYTAUTUI 
GIRDZIJAUSKUI

KELMĖ. Šių metų Žemaitės 
literatūrinė premija paskirta rašytojui 
Vytautui Girdzijauskui už knygą 
"Laiškai iš nelaisvės namų" (tekstai 
apie skaudžią praeitį ir dabartį). Ją 
pernai išleido Rašytojų sąjungos 
leidykla. Kaip rašoma jos reziumė, 
"knyga apie tai, kaip gyvename ir ką 
mąstome, ką praradome ir ką įgijome, 
kas buvome ir kuo tapome. Apie 
mokytojus, draugus, žinomus 
rašytojus (J. Baltušį, A. Miškinį), 
kultūros veikėjus (J. Keliuotį), žymius 
rezistentus (V. Petkų, V. Skuodį, A. 
Terlecką), apie nebūtyje pradingusius 
kankinius ir išaukštintus šarlatanus, 
apie kaimo kryžkeles ir miesto 
skaudulius, apie dvasios tremtj ir 
gulagus, apie atgimimo viliones ir 
išsivadavimo pirmuosius žingsnius. 
Tai ne romanas, bet kai kurie aprašomi 
įvykiai galėtų lygintis su pačiais 
išradingiausiais fantastų pramanais".

Premija Vyt. Girdzijauskui bus 
įteikiama kitą šeštadienj, birželio 20 
d. 18 val., Kelmės mažajame teatre. 
Prieš tai jis ir jį lydintys kiti rašytojai 
aplankys Ušnėnus, kuriuose Kelmės 
mažasis teatras parodys spektaklį - 
Žemaitės "Tris mylimas", o paskui 
Kelmės centrinei bibliotekai bus 
iškilmingai suteiktas šios rašytojos 
vardas. Visas renginys skirtas šį 
mėnesį pažymimoms Žemaitės 
gimimo 150-osioms metinėms. 

ŠVENTĖ“Ė PAAUGA 
ŽALI LĖIPA”

TELŠIAI. Liepos mėnesio 
pradžioje numatoma surengti 
Žemaitijos tarptautinj tradicinj folkloro 
festivalį. Jis truks net keturias dienas. 
Bus kviečiama šventėje dalyvauti

apie 20 folkloro kolektyvų. Penki iš 
jų atvyks iš užsienio. Renginiui 
organizuoti skirta 42000 Lt, sudaryta 
20 žmonių komisija, kurios 
pirmininke paskirta vicemerė Alfreda 
Tamoševičienė.

Trečiadienį įvyko pirmasis šios 
komisijos posėdis, į kurį buvo 
pakviesti ir įvairių žinybų vadovai. 
Apžvelgta šventės programa ir su 
ja susijusios ūkinės problemos. 
Folkloro šventė bus rengiama vietoj 
planuotos rajono dainų šventės. 
Todėl tam renginiui reikėtų ypač 
stropiai pasiruošti, kad apie miestą 
gerą nuomonę susidarytų ir 
užsieniečiai.

ŽEMĖS ŪKIS

SUSITIKO s u  
PRANCŪZAIS

TELŠIAI. Apskrities valdytojas R. 
Gofmanas, Žemės ūkio departamen
to direktorius A. Tarvainis susitiko 
su prancūzų firmos, užsiimančios 
žemės ūkio produktų gamybos, 
serviso, kooperatyvų steigimo 
reikalais, atstovais. Plungės rajone 
jau įsteigta bendroji prancūzų-tietuvių 
firma Šios šalies patirtis, gaminama 
technika būtų naudinga ir telšiškiams, 
ir mažeikiškiams. Apie tai ir kalbėtasi 
apskrities valdžios bei Prancūzijos 
atstovų susitikime.

KITI ĮVYKIAI

Aleksas BIČKUS
Jaunystėje man ne kartą teko 

naktigonėn su arkliaganiais joti. Tokios 
naktys niekada nepasimirš ir turbūt 
niekada nebepasikartos. Vaikštai apie 
tuos žirgelius, kylant rūkui, ir atrodo, 
kad iŠ slėnio atplūstančioje miglos 
bangoje pamatai ilgus laumės plaukus. 
O arkliai ramiai ėda žolę; retkarčiais 
kuris nusižvengia; kartais, žiūrėk, ir 
"pasimeta” : kiek beskaičiuotum - vieno 
trūksta ir ganai O kad to, ant kurio 
sėdi pats, nepriskaičiavai išsigandęs,

rytui, žiūriu: ateina mergina, šviesi 
kaip Pelenė iš Venesuelos serialo. 
Priėjo prie manęs, - atseit pasiklydusi, 
atseit kelio pasiklausti...

0  nueidama padėkojo ir vardą 
pasisakė: Janina.

Šiemet gal neteks paparčio žiedo 
ieškoti. O būtų gerai tą naktj sutikti 
Girnikų kalne. Gal ir vėl... Neą metams 
bėgant pro šalį, vis labiau supranti, 
kad to žiedo reikia ieškoti ilgai 
nedelsiant, - vėliau gali ir neberasti.

VAI, KO NUSIŽVENGEI?
net j  galvą neateina...

Šelmis mėnulis taip skaisčiai šviečią 
"dviese pasivaikščiot kviečia..." Jo 
šviesoje akys pagauna žibant rasos 
lašelj, o šalia jo - gal paparčio žiedas?! 
Nors naktis dar ne ta, kuri skirta jam 
pražysti, bet vis tiek kažko tikiesi iš to 
slėpiningo nakties pasaulio. Ir taip - 
visą gyvenimą. Visą gyvenimą.

...Nakčiai atvėsus, arkliaganiai kuria 
laužą. Ko ten prie to laužo eisi, kai 
mėnulio toks ramus apvalus veidas 
žiūri į tave arti ir kažką bando įteigti 
arba nutylėti Rodos, tuoj ir visai priglaus 
prie tavo įkaitusios galvos savo 
spindintį žandą. O paslaptingas jis be 
galol

Kas ta naktis - be mėnulio?
Bet paparčio žiedas ir be jo šviečia 

Pernai, neilgai ieškojęs, išaušus Joninių

O, antra vertus, kai suvoki, kad 
laimę laimužę reikia pačiam kurti, 
nes niekas kitas jos nesukurs, pradedi 
atidžiau ir neskubėdamas vaikščioti, 
kad nesumintum to, kas po tavo 
kojomis. Tik jauni prabėgą prašlama, 
pražvengia galvas iškėlę, 
nepastebėdami ne tik pasislėpusio 
paparčio žiedo, bet ir ilgakaklės 
skaisčiaveidės ramunės. Ką ten 
ramunės - ir kadagėlį, ir pušelę 
sumins, jei pasitaikys ant tako. O 
paskui cituoja H. Radauską:

...Mes kalbėjom apie meilę, 
apie tą, kurios nėra... 
ir skandina savo netikras širdgėlas 

ten, kur nederėtų skandinti. Visi nori 
būti mylimi, tik nė vienas neturi 
kantrybės tos meilės sulaukti Ir mylėti 
pats.

LANKĖSI ŠVEDŲ 
ENERGETIKAI

PAKRUOJIS. Gegužės 
paskutinę dieną rajone lankėsi 
Švedijos energetikos specialistų 
grupė, kuri apžiūrėjo AB "Elsana", 
Linkuvos vidurinę mokyklą ir AB 
"Pamūšio linai" bei gyvenamųjų 
namų kvartalus. Aptartos šildymo 
bei šilumos taupymo problemos. 
Švedai pakruojiečiams pirmiausia 
patarė užsandarinti langus ir 
padidinti sienų šiluminę varžą. 
Pažymėtina, kad šių metų kovo 
mėnesį rajono energetikų delegadja 
lankėsi Švedijoje ir mokėsi, kaip 
šiltai ir taupiai gyventi.

RASO
“AUŠROS
ALĖJAI”
O juk didžiausia laimė ir yra 

gyvenime - mylėti. Be išskaičiavimo, 
be naudos sau, netgi be atsako... 
Leisti, kad tave mylėtų, - daug 
paprasčiau. Aišku, gera ir tai, bet 
paparčio žiedo rasa ir mįslė tada taip 
ir išsisklaido kartu su pirmuoju saules 
spinduliu, nepradžiuginusi nei aklų, 
nei širdies...

AUŠROS ALĖj-A



TELEVIZIJOS PROGRAMA BIRŽELIO 10 ■ 16 D.
Šeštadienis, birželio 10 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Programa 

vaikams. 10.00 šarka. 10.30 TV 
artelė. 11.20 M ūsų kalba 11.50 TV 
anonsas. 11.55 Krepšinis Lietuva- 
Prancūzija. 13.30 Sveiką Prancūzija
14.00 Kelias. 14.30 F. "Degrasl 
gimnazija". 15.00 Pasaulio sportas.
15.20 Lietuvos olimpiečiai. 15.40 
Užeiki, sveteliai. 16.35 TV spektaklis. 
“Amerika pirtyje''. 18.15Žinb5.18.25 
TV anonsas. 18.30 Kino pasaulyje,
19.00 VRS kamera 19.20 Muzikinis 
viešbutis. 20.30 Panorama. 21.00 
Sportas. 21.15 Loterija "Perlas” .
21.20 Po savo stogu. 22.00 TV 
anonsas. 22.05 F. "Storulis". 
"Narkotikų draudimo polisas". 23.40 
Vakaro žinios. 23.55 Bob Marley.

LNK TV
9.00 Ryto ratas. 11.00 Programa

11.05 F. "Meilė žeidžia". 12.00 F. 
"Dangiški migdolai". 12.50 Ook. f. 
"Kenedžiai". 13.45 "Vienam gale 
kablys..." 14.05 "Deutsche Welle".
14.35 Tangomanija. 15.05 Dok. f. 
"Paslaptingas Arlūro Klarko pa
saulis". 15.30 "Viskasl". 15.50 Dok. 
t. "Povandeninės kelionės". 16.40 
Klblrteleviblr. 18.00 F. "Tolimosios 
šėtros” . 18 55 Keturi ratai. 19.25 
Karaoke Ir kiti. 20.00 Laikas. 20.40 
F. 'Tegu kraują liejasi laisvai!". 21.05 
Šeštadienio pokalbiai. 21.40 F. 
“Elerisl". 2206 Humoro laida 'Vieną 
karią..." 22.40 F. "Šventasis". 
"Siaubas lunaparke".

TELE 3
9.00; 10 30 Anlmac. f. 12.00 

Muzika. 12.30F. "Kalnietis". 13.30 
D. Britanijoje. 14.00; 15.00; 15.30 
"Travel". 16 00 Mano širdis. 16.30 
Vokietl|os miestai. 17.30 Žurnalas 
Nr. 1.18.00 "Pats sau režisierius".
18.30 F. "Marl|a Celeste". 19.25 
Lietloto. 19.30 "Stebuklų laj<as"
20.30 Anlmac. 1.21.00 Žinios. 21.15 
Muzika. 21.30 F. “Išvirkščia širdis".
23.00 Žinios 23.15 Muzika 23.30 
F. "Kruvinas ruduo” .

Sekmadienis, birželio 11d. 
LIETUVOS TV
8.55 Programa. 9.00 Liudykime 

Kristų. 9.30 Gestas. 9.50 Sveikata.
10.30 F. "Soltis". 10 55 Septynios 
Kauno dienos. 11.55 TV anonsas.
12.00 Krepšinio pasaulyje. 12.45 
Aukštas 18/17.13.30 Dok. f. 13.45 
TV forumas. 14.30 Azimutai. 15.00 
Sveikinimų koncertas. 16.00 F. 
"Neono raitelis” . 16.50 Katalikų TV 
studija 17.20 Laida automėgėjams.
18.00 Žinios. 18.05 TV anonsas. 
18.10 Kūreno sugrįžimas. 18.50 
Gyvybės žalias medis. 19.20 Kalbos 
vlklorlna. 20.30 Panorama. 21.00 
Sportas. 21.15 Pirmasis kanalas.
21.35 F. "Geležiniai vyrukai". 2250

Šeštadienis, birželio 10 d.
4.50 1995 m. NBA finalas. 2- 

osios rungtynės. Tiesioginė 
transliacija iš JAV. 7.30 NBA. Visų 
žvaigždžių savaitgalį prisiminus.
8.35 "Taip sukasi pasaulis” . 9.30 
"Nakties riba". 10 00 Prospektas. 
Šunysmieste. 10.20 Muzika. 10.30 
Vaikų savaitgalis. 11,00 Dok. f. 
"Nutikimai mene". 11.30 NBA: 
žvilgsnis iš arčiau. 12.00 "Už 
kampo..." 12.30Juoda-balta 19.00 
Sveikinimų koncertas. 19.30 1995 
m. NBAfinalas. 2-osios rungtynės.
22.00 Teležaidimas "Šekit slieką".
22.X "įsijunkite TV. 23.00 Rokįada 
VAU. 23.30 Mana-mana. 24.00 
"Vakaro spindulio" programa

Sekmadienis, birželio 11 d.
8.35 Taip sukasi pasaulis". 9 .X  

Žingsniai. Sakramentalijos. 
Šventinimai. 10.00 Susitikikmai. 
Aktorius D. Banionis. 10.30 Vaikų 
savaitgalis. 11.00 Ekrane - Čarlis 
Čaplinas. 11.50 Jazz. 18.15 
Animaciniai f. 18.30 NBA. Visų 
žvaigždžių savartgalj prisiminus. 
19 30 LKL apžvalga. 20.00 NBA 
apžvalga. 20.30 "Laukinė rožė".
21.05 "Taip sukasi pasaulis".

Krepšinis. Uetuva-Vokletlją 23.25 
Vakaro žinios. 23.40 Futbolas. Žalgirio 
"EBSW'-"Sakalas".

LNK TV
9.00 Dok. f. 9.30 Anlmac. f. 11.25 

'Taip. Ne". 12.20 Karaoke k kiti. 12.50 
"Tolimosios šėtros". 13.45 F. "Dar 
vienas šansas". 14.35 Keturi ratai.
15.05 Vieną kartą... 15.40 Kibír tele 
viblr. 17.10F. "Išlaisvinimas". 18.50 
Anlmac. f. 19.20 F. "Meilė žeidžia".
20.15 "Monitorius” . 21.00 "Savaitės 
horoskopas". 21.05 F. “ Rūsti šalis".
22.50 Sekmadienis.

TELE 3
9.00 Anlmac. f. 10.15 Langas | 

gamtą. 10.X Anlmac. f. 1200 Muzika 
Ir žodis. 12.30 F. "Kalnietis". 13.30 
POP TV. 14.00; 14.30; 1SX Travel ".
16.00 F. "Ūkimo raiteliai". 17.00 
Laukiniai pietos. 17.X įdomūs 
žmonės. 18.00 Europos kalei
doskopas. 18.X F. "Marija Celeste".
19.30 Gineso šou. 20.00 Pasaulio 
sportas. 20.X  Anlmac. f. 21.00 
Žvelkime atidžiau. 21 .X  F. "Paryžiaus 
gyvenimas".

Pirmadienis, birželio 12 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 8 .X  Deutsche 

Welle žinios. 900 France 2 žinios.
9.30 Pirmasis kanalas. 9.50 
Informacinis videožurnalas "Didžioji 
Britanija šiandien". 10.20 Kino 
pasaulyje. 10.50Festiva!yje "Šokim, 
trypkim". 11.45 F. "Geležiniai vyrukai".
13.00 Šarka. 16.55 Moterų krepšinis. 
Lietuva-Čeklja. Pertraukoje - žinios. 
18.X Programa valkams. 18 50 
Žinios. 19.05 F. "Lėlių slėnis". 19.X 
Baltarusių programa. 19.40 
Ekonomikos žurnalas "Nuo A Iki Ž". 
20 00 01, 02, 03. 20.30 Panoramą
21.00 Sportas. 21.15 Studijoje Lietuvos 
Respublikos prezidentas A. 
Brazauskas. 21.35 F. ‘'Brušai". 23.05 
Vakaro žinios.

LNK TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV 

parduotuvė. 9.05 F. "Žmogžudysčių 
skyrius". 17.00 Laikas. 17.20 
Monitorius. 18.10Animadnisf. 18.35 
F. "Beverli Hils, 90210". 19.X Dok. f. 
"Povandeninės kelionės". 20,X  
Laikas. 20.40 TV parduotuvė. 21.00 
F. "Dar vienas šansas". 21 .M  
Tangomanija. 22 20 168 biznio 
valandos. 23.10 F. "Tegu kraujas 
liejasi laisvai".

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis f. 8 X  

F. “Santa Barbara". 9 .X  "Stebuklų 
laukas". 10.25 F. "Paryžiaus 
gyvenimas". 12.05 "Nevšatelis po 
prūsų ereliu". 12 35 Muzikos grupė 
"Kent". 13.X TV tekstas. 13.55 Anglų 
k. pamokėlė. 14.00 Afrikos aukštybės 
Ir gelmės. 14.X J. Stonemano 
vandenynų pasaulis. 15.00

Pirmadienis, birželio 12 d.
1.40 Ekrane - Čarlis Čaplinas. 220- 

5 .X  1995 m8 NBA finalas. 3-oslos 
rungtynės. "Houston Rocets" - 
"Orlando Magio". 7,35 "Taip sukasi 
pasaulis". 8.25 "Laukinė rožė". 18.X 
Saulės krašto televizija. 33-oji laida. 
Mano saulėta diena 19.X Laida ‘Taip 
yrą.." 19.X 1995 m. NBAfinalas. 3- 
osios rungtynės. 22.X Spaudos 
apžvalgą 22.ЗД F. "Keršio slėnis".

Antradienis, birželio 13 d.
7.35 "Taip sukasi pasaulis", 8.25 

"Nakties riba". 19.X Pirk, parduok, 
Informuok. 19.10 Žinios. 19.X 
Spaudos apžvalga. 19.X Sodžius.
20.X  "Prospektas". Ko labiausiai 
laukiama? 20.20 Tautininkų žinios.
20.X  "Laukinė rožė". 21 X  Baltijos 
naujienos. 21.05 "Taip sukasi 
pasaulis". 22.X  Kartojama "Pirk, 
parduok, Informuok". Žinios. 22.X  
Sankryža 22.40 F. “ Pelenė".

Trečiadienis, birželio 14 d.
7.35 “Taip sukasi pasaulis". 8.25 

"Laukinė rožė". 19.00 "Pirk, parduok, 
Informuok". 19.10 Žinios. 19.X 
Spaudos apžvalgą 19.35 Birželio 14- 
o ji: "Gyvenimas be jaunystės". 20.X

Ekspedicija. 16.X Laukiniai Pietūs.
16.X POP TV. 1655 F. "Netrukdysime 
Jūsų” . 18.X Animacinis f. 18.55 Anglų 
k. pamokėlė 19.X Žinios. 19 201X 
proc, 19.X F. "Santa Barbara". 20.X 
Animacinis f. 20.56 Anglų k. pamokėlė. 
21.X Žinios. 21.15 Sporto naujienos.
21.X  F. "Barney Bamato". 22.X 
Muzika. 23.X  Žinios. 23.15 Sporto 
naujienos. 23.X  Muziką

Antradienis, birželio 13 d.
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 8.35 Inf. 

videožurnalas "Šveicarų pasaulis". 
8 .X  Bendrojo lavinimo vidurinės 
mokyklos baigimo matematikos 
egzamino užduotis. 9.30 Deutsche 
Welle žinios. 10.X France 2 žinios.
10.XKas geresnio, premjere? 11.X 
Sveika, Prancūziją 12.X Iškilmingo 
posėdžio, skirto Lietuvos Respublikos 
Įstojimui I Europos Sąjungą, 
transliacija. 13.X  Sekmadienio 
fotoateljė. 13.X F. "Brušai". 17.05 
Muzika Ir mes. 17X  Krikščionio žodis. 
18.X Žinios. 18.10 Programa 
vaikams. 18.X Žinios. 19.05 Laida 
lenkų kalbą 19.XNėrato blogo, kas 
neišeitų j gera 19.40 Valstybė Ir pilietis.
20.X Panoramą 21 .X  Sportas. 21.15 
F. “ Salmonbierrles". 22.55 P. 
Bliūdžiūtės dienoraštis. 23.20 Vakaro 
žinios. 23.35 Ubas.

LNK TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV 

parduotuvė. 9.05 Dok. f. 
"Povandeninės kelionės". 17.X 

Laikas. 17.20 "Taip. No". 18,10 
Animacinis f. 18.35 F. "Bevedi Hils, 
90210". 19.X Dok. t. "Povandeninės 
kelionės". 20 00 Laikas. 20.40 TV 
parduotuvė. 21.00 F. “Žmogžudysčių 
skyrius". 21.50 Dok. f. "Kenedžiai” .
22.45 F. "Dangiškieji migdolai''. 23.35 
"Elerisl" JAV humoro serialas.

TELE-3
7.30 Žinios. 8 .X  Animacinis f. 8 .X  

F. "Santa Barbara". 9 .X  F. "Marija 
Celeste". 10.X F. "Barney Bamato".
12 .X  "Karas Ir laika". 12.35 Muzikos 
grupė "Niagara". 13.X TV tekstas.
13.55 Anglų k. pamokėlė. 14.X 
Kelionės su nuotykiais. 14.X Sostinė.
15.X Floydas Italijos žemėje. 15.X 
Bilietas j nuotykių pasauk 16.X 
Pasaulio sportas 16.X Žvelkime 
atidžiau. 16.55F. "Popierinisligras".
18.X Animacinis f. 18.55 Anglų k. 
pamokėlė. 19.X Žinios. 19,20 1 X  
proc 19.X F. "Santa Barbara". 20.X 
Animadnls f. 2055 Anglų k. pamokėlė. 
21 X  Žinios. 21.15 Sporto naujienos. 
21 .XF . "trys muškietininkai". 23 20 
Žinios. 23.X Sporto naujienos. 23.50 
Muzika.

Trečiadienis, birželio 14 d.
LIETUVOS TV
7 .X  Labas rytas. 8 .X  Deutsche

Dok. f. "Viltis". 20.X "Nakties riba".
21.X Baltijos naujienos. 21.05 'Taip 
sukasi pasaulis". 22.X  Kartojama 
"Pirk, parduok, informuok” . Žinios.
22.X  "Pelenė".

Ketvirtadienis, birželio 15 d.
3.501995 m. NBAfinalas. 4-osios 

rungtynės. "Houston Rockets" - 
"Orlando Magic". 6.X Ekrane - Čarlis 
Čapfnas. 7.X  'Taip sukasi pasaulis".
8 .X  "Nakties riba". 19.X "Pirk, 
parduok, informuok". 19.10 Žinios.
19.X 1995 m. NBA Finalas. 4-osios 
rungtynės. 22.X  Kartojama "Pirk, 
parduok, informuok". Žinios. 22.X  
Spaudos apžvalga 22.X  Rodo 
"Argos".

Penktadienis, birželio 16 d.
7 .X  Ta ip  sukasi pasaulis". B.X 

' 'Nakties riba". 19 .X  "Pirk, parduok, 
Informuok", 19.10 Žinios. 19.X 
Spaudos apžvalga 19.X Teatronas: 
aktorius Pr. Piaulokas. 20.X  "Už 
kampo..." 20.X "Nakties riba". 21 .X  
Baltijos naujienos. 21 .X  Taip sukasi 
pasaulis". 22.X  Kartojama "Pirk, 
parduok, Informuok". Žinios. 22.X  
F. "Kelionė namo” .

Welle žinios. 9.05 France 2 žinios.
9 .X  Anglų k. laida valkams. 9.50 
Nakviša 10 .»  Teatro studijos 
spektaklis "Kukűzzz". 11. »  Moterų 
krepšinis. Uetuva-Jugoslavlja. 
Pertraukoje - Anlmac. f. 13.X Dok. f. 
"Gudijos lietuviai". 14.20 Tremtinių 
kūrybos vakaras. 15.05 TV spektakle 
"Pabudimas". 17.25 TV dok. f. 
"Aisčiai". 18.X  Žinios. 18.10 
Programa valkams. 18.X Žinios.
18.45 Gedulo ir vilties dienai. Laisvės 
kovų dainos. 19.XF. "Partizanės". 
X X  Panorama 21 .X  Sportas. 21.10 
Loterija "Perlas". 21.15 Krantas. 2220 
Kino novelių ciklas "Gyvenimas 
mieste". 23.20 Vakaro žinios.

LNK TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV 

parduotuvė. 9.05 Serialo šeimai 
jvadinė serija "Be namų negerai..."
17.X Laikas. 1720 "Vienam gale 
kablys..." 17.40 Vieną kartą.. 18.10 
Animacinis f. 1820 F. "Be namų 
negerai..." 20 X  Laikas. 20.40 TV 
parduotuvė, anonsai. 21 .X  Ispanų t. 
"Neapsakomas malonumas". 22.40 
F. "Gelbėjimo būrys".

TELE-3
7.X Žinios. 8.X Animacinis f. 8.X 

F. "Santa Barbara". 9 .X  F. “ Marija 
Celeste". 10.20 F. "Trys 
muškietininkai". 12.05 "Karas Ir laika1'.
12.X  Muzika. 13 .»  Anglų k. 
pamokėlė. 14.X Žemiški ieškojimai.
15.X Peržengus ribą. 15.Xlššūkls.
16.X Žurnalas Nr. 1 .16.X [domūs 
žmonės. 17.X Dok. f. 17.45 Dok t. 
"Prie Baikalo". 18.X Dok. f. "Mirties 
lageriai". 18.X Animacinis f. 18.» 
Anglų k. pamokėlė 19.X Žinios 1920 
1 X  proc. 19.X F. "Santa Barbara". 
20 30 Animacinis I. 20 55 Anglų k. 
pamokėlė. 21 .X  Žinios. 21.15 Sporto 
naujienos. 21.X F. "Kalnietis". 22.20 
Dok. f. "Tremties keliai". 22.50 Žinios.
23 .»  Sporto naujienos. 23.15Dokf. 
Tremlies keliai".

Ketvirtadienis, birželio 15 d. 
LIETUVOS TV
7.0 Labas rytas. 8 .X  TV anonsas.

8 .X  Deutsche Welle žinios. 9.05 
France 2 žinios, 9.35 Kino novelių 
ciklas “ Gyvenimas mieste". 10.X 
Po savo stogu. 11.10Kaukodromas.
11.50 Vokiečių (. "Salmonberries".
13.X Ekonomikos žurnalas "Nuo A 
Iki Ž". 17.05 Kanadiečių programa 
jaunimui "Gatvės triukšmas". 17.X 
Sodų kraitė. 18.X Žinios. 19.10 
Programa valkams. 18.S0 Žinios.
19.05 F. "Lėlių slėnis". 19.30
Vyriausybė nutarė... 19.45 Bevelk 
rimtai. 20.X Panorama 21X  Sportas.
21.15 TV spektaklis "Adomas veda 
levą". 22.X  TV anonsas. 22.40 Vyrų 
krepšinis. 23.25Vakaro žinios. 23.40 
Vyrų krepšinis.

LNK TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV 

parduotuvė. 9.05 F. "Be namų
negerai..." 17.X Laikas. 17.20
Karaoke Ir kiti. 17.X "Viskasl" 18.10 
Animacinis f. 18.X F. "Be namų 
negerai..." 19.X "Vienam gale
kablys..." 20.X  Laikas. 20.40 TV

parduotuvė. Anonsai. 21.X F. 
"Frosto prisilietimas". 22.45 F. 
"Stiveno Kingo "Aukso amžius". 

TELE-3
7 .X  Žinios. 8 .X  Animacinis f.

8 .X  F. “ Sarta Barbara". 9 .X  
Vokietijos miestai 10 X  Dok. f. 12.00 
"Karas ir taika". 12X  Muzikos grupė. 
"Take That" arba "East 17". 13.X 
TV tekstas. 13.» Anglų k. pamokėle 
14.X Povandeniniai nuotykiai. 14.X 
Nuotykių Ieškotojai. 15.X Rojaus 
salos. 16.X "Muzika Ir žodis". 16.X 
Europos kaleidoskopas. 17.X F. 
“Alsisvelklnimas su ginklais"'. 18.X 
Animacinis f. 18.55 Anglų k. 
pamokėlė. 19.X Žinios. 19.20 1X  
proc. 19.X F. "Sarta Barbara"". 20 X  
Animacinis f. X . »  Anglų k. 
pamokėta 21 .X  Žinios. 21.15 Sporto 
naujienos. 21.20 "Karo žygis 
Europoje". 21.40 F. "Trys 
kriminalinės islorljos". 23.20Žinios.
2 3 .»  Sporto nau|ienos.

Penktadieni*, birželio 16 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8 .X  TV 

anonsas 8 .X  Deutsche Welle žinloe.
9 .Х  France 2 žinios. 9 .Х  F. "Lėlių 
slėnis". 10.Х Kurėno sugrjžimas
11.Х Bendrojo lavinimo vidurinės 
mokyklos baigimo biologijos 
egzamino užduotis. 11.10 Kauno 
lėlių teatro spektaklis "Juodoji 
karalaitė". 12.Х Muzikinis viešbutis
13.Х Brydė. 13.Х K  Sen Šanso 
Koncertas fortepijonui ir orkestrui. 
17.X Japonų Inf. videožurnalas 
“Japonų vldeotemoe". 17.X Beveik 
rimtai. 18.XŽink». 15.10Programa 
valkams. 18.50 Žinios. 19.00 Vyrų 
krepšinis. Pertraukoje - TV anonsas 
ir animacinis f. X .X  Panorama
21.X Sportas. 21.10 F. "Motina ir 
sūnus". 21.45 Laisvės alėja 22.10 
TV žaidimas "Sėkmės kelta". 23.05 
Vakaro žinios. 23.20 F. 
"Mėgstamiausias matų laikas".

LNK TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV 

parduotuvė. 9 .X  F. "Gelbėjimo 
būrys". 17.X Laikas. 17.X Keturi 
ratai. 17.40 Tangomanija. 18.10 
Animacinis f. 18.X F. "Gyvenimo 
smulkmenos". 19?X Kriminalinė 
kronika. X X  Laikas. 20.40 TV 
parduotuvė. 21 .X  TV žaidimas "Taip. 
Nė". 21 .»  Dviračio šou. 22.15 
"Viskasl" 2 2 .»  F. "Sodininkas". 

TELE-3
7 .X  Žinios. 8 .X  Animacinis f.

8.X  F. “Santa Barbara". 9 .X  Gineso 
šou. 10.X "Pats sau režisierius".
10.X F. "Trys kriminalinės Istorijos".
12.X "Karas k laika". 12.X Muzikos 
grupė. Johny Hallyday. 13.X TV 
tekstas. 13.55 Anglų k. pamokėlė.
14.X Povandeniniai nuotykiai. 14.X 
Žemės ugnis. 15.X Iššūkis. 16.X 
D. Britanijoje. 16.X  Langas j gamtą
17.X F. "Ariel". 18.X Animacinis f.
18.»  Anglų k. pamokėlė. 19.X 
Žinios. 19.X 1X  proc. 19.X F. 
"Santa Barbara” . X .X  Animacinis 
t. X X  Anglų k. pamokėlė. 21.X  
Žnlos. 21.15 Sporto naujienos. 21X  
F. "Kalnietis". 22.30 Muzika. 23.X  
Žinios. 23.15 Sporto naujienos 23.X 
F. "Mirtinas (gėlimas".
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