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Jūratė LAUČIŪTĖ
Istorijos tėkmė neaplenkia nė vieno 

žmogaus. Tačiau patys žmonės J Istoriją 
patenka skirtingai. Vieni - nenoriai, 
pasyviai, keikdami kiekvieną permainą 
kuri sujaukia jprastą nusistovėjusią 
kasdienybę, kiti {klimpsta j ją, lyg 
musytės j smalą, - iškrypėliai, 
psichopatai, visokie herostratai, 
kazanovos, markizai de sadai. O treti 
istoriją kuria patys, tai skatindami 
greitesnj dėsningų procesų 
rutullojimąsi, tai stodami jiems skersai 
kelio, nukreipdami istorijos procesus 
kita linkme, neretai - tragiška sau ar 
visai kartai... Pastarųjų koncentracija 
apibrėžtoje erdvėje Ir netrūkinėjančiame 
laike dėsningai žymi vienos civilizacijos 
pabaigą ir kitos pradžią.

Ar gorbačiovinė “perestrojka" tapo 
būtent tokiu globaliniu reiškiniu, 
nustatys ateities kartos. Bet kad 
"perestrojkos" banga nušlavė daug 
senųjų Vidurio ir Rytų Europos politinių 
lyderių Ir iškėlė daug naujų - šitai 
matome ir mes, “ perestrojkos”  
amžininkai ir dalyviai...

Sakoma, jog kiekviena revoliucija 
suryja savo vaikus. Robespjeras... 
Trockis... Dž. Kenedis... N. 
Chruščiovas... M. Gorbačiovo ir 
daugelio jo  bendražygių likimas lyg ir 
patvirtina šitą taisyklę. Tad tuo jdorriesnl 
amžininkams būna susitikimai su tomis 
asmenybėmis, kurios, iškilusios su 
pirmaisiais visuomenės sukrėtimais, 
išliko ir išlaikė save. kurių nesugniuždė, 
nesumaitojo nei netikėta šlovė, nei 
klaikiai { ausj užbliovęs aukso veršis, 
nei fiziniai ir moraliniai Išbandymai, 
neišvengiamai užgriūvantys kiekvieną 
kuris Iškyla nors klek aukščiau virš 
minios.

Valerija Novodvorskaja, nušvitusi 
"perestrojkos" politinėje padangėje 
pačiais pirmaisiais metais kaip 
radikaliausios reform ų partijos 
"Demokratičeskij sojuz" Įkūrėja ir 
lyderė, priskirtina būtent prie tų 
asmenybių, kurios nenukrypo nuo savo 
pasirinkto kelio, principų ir tikslų, 
nepaisant visų Išbandymų - kalėjimų, 
badavimų, fizinio smurto.

Ponia Valerija - neaukšta, apkūni 
vidutinio amžiaus moteris. Vaikšto 
sunkiai. Matyt, minėtieji Išbandymai 
nepraėjo be padarinių sveikatai. Akys 
už labai storų akinių stiklų atrodo 
didžiulės, žvelgiančios ne tiek j tolj, 
kiek g ilyn I save. Su tokiais 
"duomenimis" ir patyrusiai bohemos 
paukštytei būtų gana keblu rasti tinkamą 
šukuoseną, drabu|j, aksesuarus, o 
šioji "revoliuclonlerų profesionalė" su 
visais moteriškais rebusais susidoroja 
itin šauniai. Dvi kovo mėnesio dienas, 
kurios suvedė mus Maskvos Kolonų

salėje, ponia Valerija džiugino netik 
minčių originalumu, bet ir... gražiai 
derančiu prie originalių suknelių ilgu 
natūralių gintarų vėriniu. Aišku, aš 
neiškenčiau nepasiteiravusi apie 
vėrinio kilmę, ir ponia Valerija, kaip 
ir bet kuri moteris, patenkinta dėmesiu 
jos išorei, maloniai paaiškino: 
gintarus pirkusi Jūrmaloje prieš 
dvidešimt penkerius metus ir per 
tuos metus jų nelšdavusi...

Aš labai rimtai norėjau paiimti iš 
"Demokratičeskij sojuz" lyderės labai 
rimtą interviu, bet...

Nežinau, kodėl taip išeina, bet 
istorija net ir pačiais rimčiausiais, 
net tragiškais momentais ima ir 
pasisuka j mane savo komiškąja 
puse. Štai sausio 13-oji {sirėžė j 
atmintį ne vien bendrais išgyvenimais 
su Lietuvos žmonėmis, gynusiais 
tą naktj savo laisvę ir šalies 
nepriklausomybę, bet., ir keliais kietai 
virtais kiaušiniais, kurie ridinėjosi 
mano krepšyje nuo sausio 12 iki 
sausio 14 dienos. Tuos kiaušinius 
būrelis mūsų, leningradiečių, 
skubėjusių j sausio 13-osios Vilnių, 
nusigriebėme stoties bufete 
Daugpilyje, kur iš traukin io 
Leningradas - Berlynas iškratė visus 
keleivius, vykusius j Vilnių. Mūsų 
grupėje buvo šešetas nemiegojusių 
Ir alkanų vyriškių, tad man, vienintelei 
moteriai tarp jų, teko maitintojos 
vaidmuo. Na, ir "maitinau", kaip 
sugebėjau, kai lyg zuikiai, 
slapstydamiesi nuo pernelyg uolių 
Sovietų Sąjungos vientisumo 
patriotų, šokinėjome iš traukinio j 
traukinj, o iš jo - J autobusą O Vilniuje 
gyvenimas buvo toks Intensyvus, 
jog aš nespėjau tų latviškų kiaušinių 
iškraustyti viešbutyje. Prasiridinėjo 
jie krepšyje stovint prie Aukščiausios 
Tarybos rūmų, neprisiminiau jų nė

Zarasuose, kur mes Jpuolėme J 
Vykdomąjį komitetą, norėdami 
prisiskambinti j Maskvą B. Jelcinui 
arba jo aparato žmonėms. 
Prisiminėme mes tuos kiaušinius 
kažkur Pskovo miškuose, kai 
prasidėjo sausio 14 dieną o per 
"Moskvičiaus" radijuką išgirdome, 
kad B. Jelcinas išskrido j Taliną... 
Atlėgus didžiuliam nerimui, spiginant 
-25° C šalčiui, mes su apetitu 
sudorojome ir tuos senstelėjusius 
kiaušinius, ir sumuštinius, kuriais 
liesokus bičiulius leningradiečius 
vaišino prie Aukščiausiosios 
Tarybos, prie Televizijos ir radijo 
komiteto budėję mano tautiečiai.

Taip ir šj kaitą: j rimčiausius mano 
ketinimus gyvenimas jnešė nerimtų 
pataisų. Vos tik prasidėdavo 
pertrauka ir mudvi iškeliaudavome 
iš posėdžių salės, ieškodamos 
nuošalesnės vietos pokalbiui, Valeriją 
Novodvorskają griūte užgriūdavo 
Įvairių radijo, televizijos, solidžių 
žurnalų žurnalistai, nustumdami 
mane užnugarin. Tada, šj tą 
papasakojusi sensacijų
ištroškusiems kolegoms, ponia 
Valerija išgriebdavo mane iš to 
perdėm vyriško būrio, ir mudvi 
susikibusios oriai nulinguodavome 
j... aišku, vienintelę vietą kur iš paskos 
neatsekdavo vyrai. Taip sekiodama 
iš paskos jžymiąją "ekstremistę", 
turėjau retą galimybę stebėti Ją iš 
visų pusių: tai drožiančią liepsningą 
kalbą tribūnoje, tai šmaikščiai 
atsakinėjančią I žurnalistų klausimus, 
tai prie kavos puoduko... Paskutinis 
Įspūdis - nesutrikdomai ori V. 
Novodvorskaja milžiniškoje banketų 
salėje, lyg prie lovio prlpuolusioje, 
orumą praradusioje, čepsinčioje ir 
gurkšnojančioje minioje.

Nukelta 12 p.

VANDUO BRANGS
Ketvirtadieni miesto taryboje vėl 

buvo svarstomas UAB "Šiaulių 
vandenys" paslaugų tarifų didinimas.

Tarybos nariai, Išanalizavę vandens 
tiekimo Ir kanalizavimo tarifų struktūrą 
nusprendė patvirtinti naujas vandens 
kainas.

Nuo birželio 1 dienos už 1 geriamojo 
vandens kub. m turėsime mokėti po 
0,78 Lt, už kanalizuotojo - 0,69 Lt. 
Bendroji geriamojo ir kanalizuotojo 
vandens kaina - 1,47 Lt (buvo 1,25 
Lt). Ginkūnų gyvenvietės gyventojai 
8 et daugiau mokės už 1 nuotekų, 
išleidžiamų j kanalizacijos tinklus, kub. 
m (mokėjo 0,50 Lt).

Miesto taryba nusprendė Įsteigti 
piliečių komisijas, kurios aiškintųsi, 
ar pagrjstai buvo didinami vandens, 
autobusų talonėlių, eksploatacijos bei 
nuomos mokesčių tarifai ir kaip nau
dojamos papildomai gaunamos lėšos.

IŠRINKTAS 
SAVIVALDYBĖS 

KONTROLIERIAUS 
PAVADUOTOJAS

Savivaldybės kontrolieriaus pava
duotoju slaptu balsavimu buvo išrink
tas 36-erių metų pedagogas Augenijus 
Civilka Jo kandidatūrą j šj postą pasiūlė 
savivaldybės kontrolierius J. Zolubas.

ĮSIKURS NAUJA

Leonlja MALAKAUSKIENĖ
Šiauliuose šių (vykių minėjimas 

prasidėjo jau sekmadieni (birželio 11 
d.) Kauno poezijos teatras Savival
dybės salėje parodė spektakl] "Bunda 
žemė".

Nors buvo kviečiami visi šiauliečiai, 
susirinko daugiausia pagyvenę žmo
nės, iš kurių nedaug kas prisimena 
prieš 55 metus Lietuvą ištikusią trage
diją.

Seni laikraščiai, paskleisti scenoje, 
viena kita skaudžiai raudono ar juodo 
audinio skara, kibiras žemių - kaubu
rėlis, j kuri sodinamas nuo gyvo kero 
atplėštas begonijos lapas, deganti 
žvakė drauge su poezijos ir dainų 
posmais turėjo sukurti anų dienų 
nuotaiką.

Jaunųjų artistų pastangų sėkmę

Leonlja MALAKAUSKIENĖ
Praėjusi ketvirtadieni buvo 

švenčiamos katalikų Devintinės - 
Švenčiausiojo Sakramento (Jėzaus 
Kristaus Kūno ir Kraujo) pagerbimo 
diena. Prasidėjo Devintinių oktava - 
aštuonių dienų ciklas, per kurj katalfcai 
dėkoja Dievui už Jėzaus Kristaus 
gyvenimo, mirties ir prisikėlimo 
žygdarbj bei paliktą mums galimybę 
kasdien iš naujoj išgyventi: visi esame 
pakviesti valgyti Gyvenimo Duonos.

AUTOMOBILIŲ 
SAUGOJIMO 
AIKŠTELĖ

Vakar miesto valdyba nusprendė 
leisti Komunalinio ūkio skyriui nekon- 
kurso tvarka Išnuomoti akcinei bendro
vei “Specializuotas transportas" auto
mobilių stovėjimo aikštelę Serbentų 
gatvėje, kuri veiks trečiadieniais ir 
šeštadieniais. Tokiu būdu siekiama 
užtikrinti eismo saugumą Serbentų 
gatvėje turgaus dienomis. Po savaitės 
ši aikštelė turėtų pradėti dirbti. Valdyba 
Įpareigojo Komunalinio ūkio skyrių 
suderinti kainą už automobilių sau
gojimą.

SKIRIAMOS LĖŠOS 
GATVĖMS APŠVIESTI
Valdyba nusprendė skirti uždarajai 

akcinei bendrovei "Šiaulių gatvių 
apšvietimas" 424 tūkstlitų gatvėms 
apšviesti naudojamos elektros ener
gijos pabrangimui ir padidėjusioms 
eksploatacijos išlaidoms kompen
suoti. A. Alūzas tvirtiną kad šiuo metu 
gatvių apšvietimas yra minimalus. 
Rudenj gatves apšviesti reikės geriau, 
nes kitu atveju nukentės miesto 
gyventojai (nuo patamsių gaivalų) ir 
vairuotojai.

liudijo mirtina tyla salėje netgi per 
spektaklio pertrauką, o lėmė, matyt, 
publikos sugebėjimas J ženklus, simb
olius, žodžius Jdėti savo tikrus, autent
iškus Išgyvenimus ir prisiminimus. 
Už norą ir drąsą dainuoti savo senelių 
dainas artistams buvo atlyginta ploji
mais ir bijūnais, lelijomis - Lietuvos 
darželių vasaros gėlėmis.

Ne menkesnių plojimų buvo vertas 
ir susilaukė vieno buvusio partizano 
pasakotas politinis anekdotas. Nors 
jame minimi personažai (Musolinis, 
Hitleris, Stalinas ir Smetona) visi jau 
atgulę amžinojo poilsio, anekdotas 
nuskambėjo visai šiuolaikiškai ir jei 
ne pora labai lietuviškų, net ne itin 
literatūriškų žodelių, būtų galima Ir 
"Aušros alėjos" skaitytojams papa
sakoti, ką gali mūsų baltasis žirgas...

Rytoj miesto gatvėmis nuo šv, 
Jurgio bažnyčios praeis iškilminga 
Devintinių procesija su keturių 
evangelijų giedojimu. Jos pradžia - 
11 vai. iš ten bus einama iki šv. Ignaco 
bažnyčios. Procesija pasibaigs 
iškilminga Suma šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje.

Oktavai pasibaigus, ketvirtadienj, 
po Devintinių, bažnyčiose 
šventinamos gėlės ir laiminamos 
šeimos su vaikais.

I PASKUBĖKITE! t
"Aušros alėjos” laikraščio prenumeratą įjj 

jj} II pusmečiui priima įmonė "Tvarka” jk

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

^  trim s - 9 Lt, šešiems - 18 Lt. x
*  Mūsų laikraštis prenumeruojamas *

Šiaulių miesto ir rajono paštuose. ^
ф Kaina 1 mėn. - 3,15 Lt, 3 mėn. - 9,45 Lt,
* 6 mėn. -18,90 Lt.
T Prenumerata priimama ir "Aušros alėjos"

^  redakcijoje (Vilniaus 153).

*
*

I. B.

GEDULO IR VILTIES 
DIENOS

DEVINTINES
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Man toji Sakus! ir godi minią padarė 
tokj slegiant) jspūd), kad jau norėjau 
apsisukti Ir išeiti, nė nesibrukdama 
prie stalo. Sulaikė tik  V. 
Novodvorskajos ramybė: ji dalykiškai 
kramtė vakarienę, kaip sąžiningai 
padirbėjęs žmogus. Žiūrėdama j ją, 
nusiraminau ir aš: iš bet kokio stalo 
galima padaryti lovj tik tada, jei pats 
prie jo elgsies kaip kiaulė...

Po viso įspūdžių kratinio man vis 
dėlto liko |rašal su V. Novodvorskajos 
mintimis Irsamprotavlmals. Kai kurie 
iš jų, tikiuosi, gali būti aktualūs ne tik 
Rusijos, bet ir Lietuvos realijų 
kontekste.

Apie tautą
"Aš negerbiu savo tautos. Nemyliu 

jos Istorijos. Ir nepritariu optimistinėms 
jos ateities prognozėms Niekas negali 
priversti žmogų mylėti lą ar kitą tautą. 
Bet politikas privalo nemeluoti tautai, 
nekoketuoti su ja. J is neturi 
nuolaidžiauti jos kvailystėms ir 
silpnybėms. Tik taip elgiantis, tauta 
nebus Išduodama. Aš manau, kad 
mums, rusų tautai, laikas nustoti slėptis 
už savo garsiųjų rašytojų nugarų. 
Tautai, kuri savo teritorijoje Iki šiol 
nesukūrė padorios vakarietiškos 
civilizacijos, nei F. Dostojevskis, nei 
L  Tolstojus, nei A  Čechovas neduoda 
teisės laikyti save didžia tauta. 
Viename savo eilėraštyje M. 
Lermontovas rašė: "Mnie chočetsa 
skazatj narodu - ty žalkij I pusto| 
narod". Priminkime jai,tautai,- tiesiai 
Ir garbingai, - kad laisvė priklauso ne 
vienai kuriai nors tautai, o visoms. 
Negali būt! tikrai laisva toji tauta, kuri 
engia kitą. M ūsų tautą būtina atpratinti 
nuo sovietmečio štampų!"

Apie valstybę
"Šiandien labai daug kalbama apie 

organizuotą nusikalstamumą. Tai 
Išties didžiulė problema, šalj valdo 
organizuoti nusikaltėliai - prezidento 
administracija, Gynybos ministerija, 
FSK, Saugumo taryba.. Kaip jie sutaria 
tarpusavyje, nesvarbu. Svarbu tai, 
kad jie naikina šalj, naikina mūsų 
ateltj. Be žmogaus laisvės, yra dar Ir 
ekonominė laisvė. Pastaroji remiasi 
ne vien savarankiškumu, bet ir 
Integracija. Tačiau toji integracija 
vykdoma vienu būdu - atsižvelgiant | 
interesus. Taipvyko Beniliukso šalių 
integracija, taip dabar integruojasi 
Europa Vargu ar ten prireiks filtracijos 
lagerių, tok ių  kaip Rusija! 
"integruo|ant" Čečėniją

Ekonominė Integracija vyksta 
laisvai ir savanoriškai. Prisiminkime, 
kaip Amerikoje Tolimųjų Vakarų

valstijos prašėsi j Amerikos valstijų 
sąjungą. Jų iš pradžių nepriėmė, nes 
jos neatitiko kai kurių kriterijų, ir tada 
jos ilgai Ir graudžiai verkė. O galų 
gale prasiskverbusios j trokštamą 
sąjungą, vakarinės valstijos gėrė 
šampaną, griaudžiant šventiniams 
fejerverkams! Ir kai mes pasieksime 
tokj demokratijos ir ekonomikos 
Išsivystymo lygj, kada | Rusijos 
Federaciją prašysis priimamos kitos 
valstybės, tada, aš manau, mums 
nebereikės vartoti tos šlykščios 
Idiomos "teritorinis vientisumas'1. 
JAV niekas nė nekalba apie teritorinį 
vientisumą, nes nėra kvaištelėjusios 
valstijos, kuri užsimanytų išeiti Iš 
sąjungos. O kai kas nors planuoja 
išeiti iš Rusjjos Federacijos, mes turime 
pripažinti, jog tie norai turi rimtą 
pagrindą. Kas gali norėti likti tokioje 
valstybėje?! Aš stebiuosi, kaip dar 
Tolim ieji Rytai neatsiskyrė ir 
neprisijungė prie Japonijos. Kažin ar 
prezidentui B. Jelcinui užtektų jėgų 
sulaikyti vienu metu Ir Peterburgą, 
kuris komunistų pergalės atveju 
grasina prisijungsiąs prie Suomijos, 
Ir Tolimuosius Rytus, ir Sibirą?"

Apie Rusijos
judėjimus ir

lyderius
Apie Aleksandrą Jakovlevą,

" perest rój kos" ideologą, dabar 
įklim pusi I "O stankino" 
telekompanl|os Intrigas ir sukūrus) 
socialdemokratini bloką: "Laižo kulnis 
Prezidentui ir naudojasi krauju 
apšlakstytais pinigais. Jis ir jo  padija 
- šiaudadūšiai: nė vienu žodeliu 
neprotestavo prieš genocidą 
Čečėnijoje".

Apie Verslininkų Ir pramonininkų 
sąjungą V. Novodvorskaja piktinasi 
verslininkais, kam jie pritaria jėgos 
panaudojimui sprendžiant valstybės 
vidaus problemas. "Jiems negana 
karo Čečėnijoje, jie dar nori karo su 
Ukraina. A. Volskis renka parašus, 
kad būtų atkudas susivienijimas su 
Ukraina, o tai jau - karo provokacija".

Apie Borisą Fiodorovą, Dūmos 
deputatą: "Jis Išdavė demokratiją, 
pritaręs karui su Čečėnija. Jis iš tos 
pačios gaujos, kaip Ir Saži Umalatova" 
(buvusi Aukščiausiosios Tarybos 
deputatė, dabar judėjimo už Sovietų 
Sąjungos atkūrimą lyderė).

Apie Konstantiną Borovojų, 
Ekonominės laisvės padijos vadovą: 
"Tai iškiliausias ir šviesiausias Rusijos 
politikas. O jau po jo - Jegdras 
Gaidaras Ir Grigorijus Javlinskls".

Iš  “ D ie n o v id ž io ”

ÍTUOSE
4RAŠTUOSE

D. DUDAJEVAS 
NEIGIA SAVO ARMIJOS 
DALYVAVIMĄ TERORO 

AKCIJOJE
Rusijos kariniai daliniai apsupo 

pietinėje šalies dalyje esant] 
Budlonovsko miestą. Teroristai 
užsidarė miesto ligoninėje, nepaleidžia 
įkaitais paimtų žmonių ir reikalauja, 
kad Maskva baigtų karą Čečėnijoje. 
Su maždaug 50 teroristų grupės 
vadovais derasi Rusijos kovos su 
organizuotu nusikalstamumu skyriaus 
direktorius. Grobikai atsisako paleisti 
įkaitais laikomus vaikus ir moteris. 
Jie reikalauja surengti spaudos 
konferenciją. Kol kas pulti teroristų 
neketinama Mėginama toliau derėtis. 
Rusijos prezidentas B. Jelcinas

paragino piliečius ramiai reaguoti | 
Budionovsko įvykius. Pažadėta kruo
pščiai ištldl šj nusikaltimą, dėl kurio 
Rusijos prezidentas apkaltino čeč
ėnus. B. Jelcino spaudos atstovas 
pareiškė, kad Maskva daro viską, 
jog išvaduotų jkašus ir ateityje išvengtų 
panašių atsitikimų. Čečėnijos prezi
dentas D. Dudajevas pareiškė, kad 
Jo vadovaujami kariniai daliniai šioje 
akcijoje nedalyvavo.

VYKSTA 
SMARKŪS MŪŠIAI

Į šiaurę nuo Sarajevo vyksta 
svarbūs Bosnijos vyriausybės dalinių 
bei Bosnijos serbų susišaudymai. 
Pasak JTO stebėtojų, susirėmimai 
vyksta prie Bagoscos gyvenvietės, 
kuri yra apie 4 km j šiaurę nuo sostinės 
Teigiama, jtjĮpminutę Iššaunama po

pateko j jj gaisrininkų kopėčiomis. 
Jame rasta kraųo dėmių, tačiau butas 
tvarkingas, girtaujamajame nebuvo. 
Buto savininko bei ginklo ieškoma.

VAGIA IŠ NUOSAVO 
NAMO KIEMO

INFORMUOJA

TOLIAU 
NAGRINĖJAMA R. 

FILIPAVIČIAUS BYLA
Šiaulių miesto apylinkės teisme 

buvo toliau nagrinėjama byla, kurioje 
Raimondas Filipavičius kaltinamas 
sukčiavimu, turto pasisavinimu, 
dokumentų klastojimu. Liudininkas 
Neri|us Bračas apkaltino R Fiipavičių, 
sąmoningai pasisavinusj Indėlininkų 
pajamas. Bankrutavęs verslininkas 
iš kaukiamųjų suok) tai paneigė. Buvę 
R. Fllpavičlaus biznio partneriai buvo 
pakankamai aplaidūs: dideles grynų 
pinigų sumas be reikiamai Įformintų 
dokumentų Imdavo Iš žmonių, 
perskolindavojuos R. Fllipavičiul už 
didesnius procentus, gavę pelną 
tinkamai jų naapskaltydavo.

Indėlininkai už skolas ėmė iš 
verslininko Ir “Omegos" daiktus, 
prekes. Po to, kai R. Filipavičius Ir jo 
žmonės už skolas paėmė iš Šiaulių 
Pramonės gatvėje esančių sandėlių 
daug kavos, R. Filipavičius buvo 
apkaltintas svetimo turto pasisavinimu 
ir uždarytas j Tardymo Izoliatorių. 
Vienas iš "kavos aferos" tiesioginių 
dalyvių Linas Lėščius liudijo dirbęs 
R. Pilipavičiaus vairuotoju, darbini nku. 
Jis neneigė iš gyventojų surinkęs 
apie 50 tūkst ddorių, kuriuos perdavė 
R. Pilipavičiui. L  Lėščius teismui sakė 
Indėlininkų pavardžių ir sumų pateikti 
negaljs, nes rašė ant juodraščių, kurių 
neišsaugojo. Tačiau L  Lėščius sakė, 
kad kelių procentų už tarpininkavimą 
pasiimti neužmiršęs.

Liudininkas Rolandas Buragas 
teigė, kad R. Filipavičius, pražudęs 
tiek pinigų, kurių apie 50 tūkst. dolerių 
buvo jo asmeniški, yra arba aferistas, 
arba ligonis.

SUŽEISTUOSIUS 
RADO LAIPTINĖJE

Praėjusį šeštadienj, 11.30 val., 
Šiauliuose, Tilžės gatvės 65-ojo namo 
laiptinėje, buvo rasti ir dėl šautų žaizdų 
j Respublikinės Šiaulių ligoninės 
traumatologijos skyrių paguldyti 
šiauliečiai Modestas V., gimęs 1971 
m, gyvenantis Gegužių gatvėje, bei 
Virmantas Ž., gimęs 1969 m., 
gyvenantis Aldo gatvėje. Pirmajam 
kiaurai peršauta koja, o antrajam kulka 
sužeidė kairės kojos šlaunį ir sulaužė 
kaulą. Policiją pakvietė laiptinės 
kaimynai, kurie pastebėjo sužeistus 
jaunuolius. Jaunuoliai prašė nekviesti 
greitosios medicinos pagalbos. 
Kraujo pėdsakai vedė j butą kuriame 
gyvena D. Mačys, gimęs 1972 metais. 
Policija atliko kratą Ir nustatė, kad 
šaudyta buvo šio buto virtuvėje. Abu 
asmenys sužaloti Dariaus Mačio, 
gyvenančio Tilžės g. 65-32. Šis butas 
buvo užrakintas, todėl policininkai

NUKENTEJO 
PER AGRESYVŲ 
CHARAKTERI

Šiaulių apygardos teisme buvo 
išnagrinėta nužudymo byla Trisdešimt 
trejus metus drauge nugyveno V. 
Rekašius ir Eugenija Rekašienė. Jiems 
gimė penki vaikai. Gyvenimas buvo 
sunkus, nes vyras nuo jaunumės buvo 
labai agresyvaus charakterio. Kentėjo 
nuo jo ir pati, ir vaikai, ir drauge 
gyvenanti E. Rekašienės motina. Ypač 
visi buvo gąsdinami kirviu, kurj V. 
Rekašius laikė miegamajame prie 
lovos ir kiekvieną grasino nužudysiąs. 
Ir tą lemtingą kovo 23 vakarą vyras j 
namus grjžo išgėręs. Visus gąsdino, 
pagaliau uošvę išvertė Iš lovos Ir 
užsimojo kirviu. Nebeištvėrė Eugenija 
Ir trenkė keptuve keturis kartus per 
gaivą. Antradieni Šiaulių apygardos 
teisme buvo Išnagrinėta ši byla Ir 
paskelbtas nuosprendis. Eugenija 
Rekašienė teismo pripažinta kalta Ir 
nuteista trejiems metams. Jai bausmės 
vykdymas atidėtas 2 metams.

Pilietė J. S. pastebėjo, kad iš 
garažo, esančio kooperatyve Garažų 
gatvėje, Išlaužus duris, pavogtas jos 
automobilisVAZ-21061. Jame buvo 
ir automobilio registracijos liudijimas. 
Žala - 12000 Lt. Ir nuosavo namo 
kieme negalima jaustis saugiai. 6 val. 
ryto Birutes g. gyventoja pastebėjo, 
kad pavogtas kieme stovėjęs metalinis 
deguonies balionas. Apiplėštas 
prekyboskioskas Daukanto gatvėje. 
Pro išdaužtą langą pavogta maisto 
produktų ir įvairių smulkių prekių už 
354 Lt. Iš namo Radviliškio g. 96 
nerakinamo rūsio pavogtas mopedas 
"Delta", kainuojantis 600 Lt.

Kartais vagišius pavyksta sulaikyti. 
Radviliškio g. 5, išėmus du lango 
rėmus, patekta j butą, iš kurio pavogti 
du kasetiniai magnetofonai, 
lygintuvas, Įvairūs moteriški drabužiai. 
Kriminalinė policija sulaikė 1980 m. 
gimusius K. Djakonovą, T. Liepj.

JUODAS KASPINAS 
NETOLI ŽUVIMO VIETOS

Birželio 12 d. 14 val. Šiauliuose už 
400 metrų nuo naujojo viaduko 
esančiame vandens griovyje, netoli 
geležinkelio bėgių, rastas nežinomo 
vyriškio lavonas su smurto žymėmis. 
Birželio 12 dieną vienas vyriškis ėjo 
šalia geležinkelio bėgių ir sutiko 
senuką, kuris papasakojo, kad rado 
lavoną. Abu nuėjo paži ūrėtl dar kartą, 
o po to pakvietė policiją. Vyriškio 
kūnas plūduriavo vandenyje, nugara 
j viršų. Lavonas, ekspertų 
duomenimis, vandenyje Išbuvo apie 
3 4  paras. Vyriškiui gaiėtų būti apie 
40 metų. Ant kairės rankos matėsi 
neryški tatuiruotė - rusiškomis raidėmis 
ištatuiruotas vardas "Griša". Vyriškis 
buvo tik su glaudėmis Lavono kaktoje 
bei skruostikaulio kairėje pusėje matėsi 
nubrozdinimai. Griovys, kuriame 
rastas lavonas, nėra gilus. Vanduo 
jame švarus, todėl vyriškis tikrai čia 
negalėjo maudytis Ir nuskęsti. Už 10 
metai nuo to vietos, kur rastas lavonas, 
pareigūnai ant medžio šakelės rado 
užrištą juodą kaspiną.

RASTI 
TRYS MIRĘ ŽMONĖS

Per 4 praėjusios savaitės dienas 
miesto gatvėse rasti trys mirę žmonės 
be smurto žymių. Ketvirtadieni prie 
Gegužių g. 46b namo rastas V. M., 
gimusios 1943 m., gyvenančios Dainų 
g. 22, lavonas be išorinių smurlo 
žymių. Trečiadienj, apie 6.30 val., 
Kudirkos g. 15 name rastas A. B., 
gimusio 1933 m., gyvenančio 
Šalkauskio g. 14, lavonas be smurlo 
žymių. Savo bute Parko g. 1 rastas 
G. D., gimusios 1937 m., lavonas be 
smurto žymių. įvykius tiria miesto 
apylinkės prokuratūra.

KONTROLES STOKA 
IR... NESĄŽININGUMAS

Speciali komisija patikrino Šiaulių 
kelių policijos pastarųjų trejų metų 
baudų, imtų kelių eismo pažeidimo 
vietoje, kvitų šakneles. Buvo 
patikrintos 29 baudų kvitų šaknelių 
knygelės, kuriose įtarimą kelia baudų 
užrašymas. Kablelis tarp triženklio 
skaičiaus parašytas kitos spalvos 
tušinuku, yra Itynimo pėdsakų, skaičiai 
apvedžioti. Trisdešimt kvitų šaknelių 
rastos įtartinos. Kvitai perduoti VRM 
Teisėtumo kontrolės Ir vidaus tyrimų 
Inspekcijai, Kelių policijos komisaras 
V. Pliuškus pasakė, kad tikrinimu 
nustatyta, jog 8 iš 46 kelių policijoje 
dirbančių policininkų taisė kvitus. 7 
Iš darbo pašalinti, tačiau būdavo, 
kad policininkai taisydavo sumą, 
norėdami pagelbėti eismo pažeidėjui, 
jei jis neturėdavo pakankama! pinigų. 
Bet vis dėlto dažniausiai kvitai buvo 
klastojami, norint pasisavinti pinigus.

ATNAUJINTA BYLA
Šiaulių apygardos prokuratūra 

atnaujino parengtinj tardymą bau
džiamojoje byloje, kurioje šiaulietis 
K. Bitaris jtariamas, kad, viršydamas 
tarnybos įgaliojimus, mirtinai sužalojo 
T. Bružą, Asmenis, darneapklaustus 
prokuratūroje, tačiau tiesiogiai bendra
vusius 1995 m. vasario 26 d. vakarą 
"Studentų svetainėje" su K. Bitariu ir 
mačiusius, kaip jis elgėsi, taip pat ir 
tuos, kurie tą naktj miesto centre 
bendravo su keturiais jaunuoliais, bei 
tuoe, kurie minėtą naktj Vilniaus gatvėje 
prie parduotuvės "Žalmargė" girdėjo 
šūvius, prokuratūra prašo atvykti pas 
skyriaus vyr. prokurorą G. Misevičių 
ar paskambinti tei. 439281. Norintiems 
bus garantuotas asmenybės slap
tumas.

NEPALIKITE 
NEUŽRAKINTŲ 
AUTOMOBILIŲ

Centrinėje turgavietėje pilietis D. 
R. pasistatė automobil] Ir pamiršo j| 
užrakinti. Vagiui tik to ir tereikėjo. Jis 
pavogė piniginę, kurioje buvo asmens 
dokumentai, pinigai. Antradlenj, 15 
val., A  S. paliko neužrakintą automobiĮ 
Dvaro g. prie parduotuvės "Ramunė". 
Iš salono daiktinės pavogta 83Ö litų.

AR VERTĖJO TIEK 
VARGTI?

Antradlenj, 13.30 val., A. A., 
gyvenantis Dainų g., atėjo j Garažų 
gatvėje esantj 65-ąjj kooperatyvą Jis 
pamatė, kad išversta šoninė mūrinio 
garažo siena. Iš garažo pavogti tik 
300 Lt, elektriniai rankiniai grąžtai ir 
automagnetola. Nuostolis - 620 Lt.

5-6 artilerijos šovinius.
PASIKEITĖ 

NARKOTIKŲ K ĖLU S
Pasaulio muitinių organizacija 

teigia, jog dėl Bosnijos karo narkotkai 
j Europą kontrabanda gabenami kitais 
keliais. Metiniame Pasaulio muitinių 
organizacijos pareiškime sakoma, 
jog tradiciniai narkotikų kontrabandos 
keliai iš Balkanų pasuka | Rytų ir 
Vidurio Europą. Teigiama, jog 
svarbiausiomis tranzito šalimis tapo 
Bulgarija, Rumunija ir Vengrija.

SUSITINKA 
DIDYSIS 

SEPTYNETAS 
Pasak JAV prezidento B. Klintono, 

ketvirtadienj Kanados mieste

Halifakse prasidedančiame Septynių 
turtingiausių pasaulio šalių vadovų 
susitikime daugiausia dėmesio keti
nama skirti tarptautinėms finansinėms 
organizacijoms pertvarkyti. Prieš 
išvykdamas iš Vašingtono, B. Klinto
nas kalbėjo, Jog tokios organizacijos 
kaip Pasaulio bankas Ir Tarptautinis 
valiutos fondas turi persitvarkyti. JAV 
prezidentas kalbėjo, jog drauge su 
Rusija ir kitomis šalimis JAV aptars 
branduolinių medžiagų kontrabandos 
bei nusikalstamumo reikalus.

RINKIMŲ
BELAUKUNT

Gazoje vykstančiose derybose su 
PJO pirmininku J. Arafatu Izraelio 
aplinkos ministras pasiūlė iš savivaldą 
gavusių žemių iš dalies atitraukti

Izraelio karius Ir tuomet surengti 
rinkimus. Pasak ministro, kai vaka
riniame Jordano upės krante ir Gazo 
ruože įvyks rinkimai, praktiškai bus 
sukurta Palestinos valstybė. 

PRANCŪZIJA ATLIKS 
BRANDUOLINIUS 

BANDYMUS
Prancūzija gina savo nutarimą 

pietinėje Ramiojo vandenyno dalyje 
atnaujinti branduolinius bandymus. 
Prancūzijos atstovas JTO teigė, jog 
tokj prezidento Ž. Širako sprendimą 
lemia būtinybė. Sakoma, jog nuo šių 
metų rugsėjo Iki kitų metų gegužės 
numatomi atlikti branduoliniai ban
dymai. paskutiniai prancūzų ekspe
rimentai.
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Gerbiamoji redakcija,

turbūt Jūsų redakcijoje yra 
žmonių, kurie rūpinasi rezistencijos 
kovų dalyvių atminimo jamžinimu.

Lankydamasi Šiauliuose, nuėjau 
prie šv. Petro ir Povilo bažnyčios 
šventoriuje surinktų atminimo 
akmenų. Radau čia savo tėvo, 
žuvusio 1947 m., akmenj. Gražu ir 
kilnu, kad rūpinamės tų žmonių 
atminimu, kurie mums, gyviesiems, 
ypač brangūs. Deja, pasijutau 
nejaukiai, kai, ieškodama savo tėvo 
akmenuko, turėjau lipti per kitų 
žmonių akmenis. Man atrodė, kad aš 
mindau kitų žm onių kaulus. 
Grindinys, grjstas brangių žmonių, 
narsių žmonių kaulais. Jaučiausi 
šiurpiai. Nejaugi nebuvo kitos 
išdėstymo formos?

Nežinau, kaip galvoja kiti. Juk 
galima pareikšti savo nuomonę 
viešai, prieš statant paminklą. Gal kiti 
man pritars. Paklauskime žmonių. 
Noriu Žinoti jų nuomonę.

C. ASMINAVIČIENĖ

Aleksas BIČKUS
Žiūrėdamas j liūdnus, vėjų Ir laiko 

Išraižytus mūsų bendro likimo žmonių 
veidus, vis dažniau prisimenu jaunystę 
ir joje - raudonskruostę, spindinčią 
gaivumu ir gyvenimo džiaugsmu 
mergaitę. Lyg žiedo pumpuras rausvi 
jos veidai visada buvo pasiruošę 
šypsotis. Sėdusi ant dviračio, ji vėju 
atlėkdavo j gegužines, j kaimo

RASO
“AUŠROS
ALĖJAI”

kapelj savo žaidimų ir jaunystės 
draugei.

Gražiai palydėjome tada jauną 
žmogų j paskutiniąją kelionę. Gal 
todėl, kad jauną ir gražią mergaitę 
teko užberti žemėmis, buvo be galo 
gaila, lyg neišsiskleidusj žiedą 
palaidojant.... O gal dėl to, kad ir 
patys buvome jauni, tokią neteisybę

IR NIEKAS 
NEAPRAUDOS?..

vakarėlius.
Bet vieną kartą neužteko vietos iš 

Rusijos atsibasčiusiam bernui 
lietuviškame dulkėtame kelyje. Gal ir 
būtų prasilenkęs su dviratininke, jei 
nebūtų prie vairo užmigęs...

Gaudė, vaitojo vario dūdos, dar 
labiau draskydamos gyvųjų širdis. 
Jaunųjų šokėjų veiduose sustingo 
išgąstis Ir siaubas. Kažkas bandė 
atsisveikinant pasakyti gražų žodj, 
bet lūžo balsas ir ledėjo kraujas, po 
aukštais ošiančiais medžiais supilant

Rimanto

sunku buvo pakelti ir su ja susitaikyti...
...O paskui j kapines nešė senelį... 

Nors bažnyčios varpai gaudė Ir gaudė 
apie didelę žmogaus nelaimę, bet 
dūdos ėjo pro ša|... Tylėdami žmonės 
sustojo prie kapų duobės, kuri, nors 
ir buvo pašventinta, vis tiek žiūrėjo 
savo tamsia drėgna akimi taip šiurpiai 
ir nesvetingai lyg praraja Paskubomis 
nuleistas j duobę paprastutis karstas 
neišgirdo nė vieno gražaus žodžio, 
lyg ne žmogų laidotų. O juk senas 
žmogus taip pat turėjo savo jaunystę 
ir ilgą savo gyvenimą, kuriame buvo 
visko - ir rūpesčių, ir džiaugsmų, bet 
daugiausia vilties. Nes svajonės iš 
jaunų dienų guodė, kad gyvenimas 
- tai laimė, kuri ateis vieną kartą ir 
niekada nesibaigs. Su ta vltimi 
žmogus ir paseno. Tik dar skaudžiau 
jj plakė gyvenimo vėjai ir svetimųjų 
nemeilė...

Ar kada atidžiau pažiūrėjote j seno 
žmogaus akis, žiūrinčias jau kažkur 
j save ar j tuštumą priešais save, ir 
jau nebepajėgiančias paslėpti tų 
begalinių pastangų - dar nueiti iki 
pirmojo namo, iki pirmosios žalios 
kalvos pavasarj?

Argi toks žmogus nenusipelno 
nors prie kapo duobės geresnio 
žodžio ir gailesčio?

Bet taip jau yra... Jaunas ilgam 
išlieka artimųjų atminty, o senas dar 
gyvas dažniausiai pamirštamas, nes 
kas gi kitas, jei ne užmarštis 
pastūmėjo mus visus dar prieš laiką 
iš gimtųjų namų? O išnyksime - Ir 
niekas neapraudos. Gal ir lengviau 
šitaip. Kam gyviesiems savo širdis 
draskyti?
PETRIKO nuotr.

NUSIKALTIMAI

NUSIPIRKO AR 
PAVOGĖ?

KELMĖ. Kelmiškių gerai 
pažįstamas Ričardas Kančiauskas, 
labiau žinomas "Charčenkos", 
"Charto”  pravarde, atvyko j 
transporto apskaitos grupę su, kaip 
jis aiškina, iš rusų tautybės piliečio 
nusipirktu VAZ-2^09 automobiliu. 
Tikrinant paaiškėjo, kad "devin
tukas" su tokiais kėbulo Ir variklio 
numeriais pavogtas Vilniuje iš 
bendrosios lenkų-lietuvių firmos

"Refleks-Balti cum". šio automobilio 
jau ieškojo sostinės policija, pagal 
faktą iškėlusi baudžiamąją bylą.

Firmos "Refleks-Balticum" atsto
vai automobilj atpažino, jvykis 
tiriamas.

BAUDOS UŽ ŽUVIS
AKMENĖ. Aplinkos apsaugos ir 

policijos darbuotojai, pavakarę pakla
joję paupiais, aptiko trejetą 
brakonierių. Ventiškiai Vytautas 
Jašmontas ir Edvardas Kolmickas 
Ventos upėje ties Uogiškių karjeru 
žvejojo dviem tinklais. Jiems teko 
po 100 Irtų administracinių baudų ir 
dar po 49,5 lito - už pagautus keletą

JA U N Ų JŲ  KŪRYBA
Donatas MILIUS 

L iepo rlų  v ld . m-kla, 12c kl.

• Meilė - tai paslaptinga žodžio frazė.
! Kas jaučia ir supranta tavo prasmę?
• Visada tu visiems, sena ar nauja,
• Kankini tu sielą, ar suteiki jai palaimą.
•

• Nesugrąžinamas tavęs laidumas
I  Arba apturtinimas begalo - tai kvailumas. 
\  Tu- tai karšta diena, kuriai nėr ribos.
• Ar tik žiema, ištuštinusi širdį mylimos?
•

• O gal prasimanymas tik tu esi?
! O ne: ta neteisybė mums abiems baisi 
t Mes žinom: Meilė - tai mūsų širdys abiejų,
• Kurios surištos amžinam tvirtu "myliu”.
•

• Ir nepabūgsim tos šaltos žiemos,
. Kuri ištuština širdis - mylimo ir mylimos.
J Mes sieksim Meilės. Meilė mums visiems 
I brangi,
• Ir džiaugsimės šiuo jausmu, kolesamegyvL R im anto  PETRIKO nuotr.

SIAURĖS LIETUVOJE
ešerių ir raudžių. Mažeikiuose, Sodų 
gatvėje, gyvenančiam Gražvydui 
Budreckul už tai, kad tinklelj merkė 
Virvytėje netoli Kapėnų, paskirta tik 
tokia pat administracinė bauda, nes 
jokios žuvelės jis dar nebuvo 
prisiviliojęs.

SUŽALOJO 
DIRBTINIU KARDU

KELMĖ. Šios savaitės pradžia buvo 
ir gana tragiška. Pirmiausia kražiškis 
J. R. savo namuose per išgertuves 
dirbtiniu kardu sužalojo Ž. R., kuris su 
kirstine žaizda galvoje paguldytas j 
ligoninę. Pirmadienio rytą Vileikių kaime 
be išorinių kūno sužalojimų rastas 
Jono Vytauto Samullio lavonas, o 
trečiadienio naktį, 1.45 val., Želvių 
kaime, R. B. bute, peilio smūgiu j 
krūtinę nužudytas 23 metų užventiškis 
Antanas Karžinauskas.

miško kirtėjų varžybose. Jos jvyks 
Suomijoje. Tai mūsų miškininkams 
ne naujiena. 1993 Ir 1994 metais 
miškų urėdijos inžinieriaus Justino 
Norvilo paruošti miško kirtėjai taip 
pat dalyvavo pasaulinėse varžybose 
Šveicarijoje bei Rumunijoje.

Besiruošiant kelionei j pasaulines 
varžybas iškilo problema - miškininkai 
neturi paradinės uniformos.

KULTURA

ŽEMĖS ŪKIS

SIŪLO KURTI 
AGROSERVISU 

KOOPERATYVUS
Pakruojo rajono savivaldybę 

praėjusį ketvirtadienj aplankė Seimo 
narys, užsienio reikalų komiteto narys 
Antanas Račas. Kartu su juo atvyko 
Tytuvėnų agroserviso kooperatyvo 
pirmininkas Vytautas Šimkūnas ir du 
svečiai iš Vokietijos.

Apsilankymo tikslas - siūlyti rajono 
ūkininkams kurti agroservisu kooper
atyvus. V. Šimkūnas pasidalijo savo 
patirtimi. Paklaustas, kiek kainavo tokio 
kooperatyvo sukūrimas, atsakė, kad 
viską jie gavo kaip labdarą. Pasak 
rajono valdybos administratoriaus, 
Lietuvos ūkininkų sąjungos Pakruojo 
skyriaus pirmininko J. Svečiulio, visa 
tai kainuotų apie kelis šimtus tūks
tančių markių. Dėl netikėto svečių vizito 
susitikime tegalėjo dalyvauti tik rajono 
seniūnai, kurie artim iausiai 
bendradarbiauja su ūkininkais.

TELŠIŠKIAI 
MIŠKININKAI - 

GERIAUSI
TELŠIAI. Birželio 1 dieną Ukmergės 

miškų urėdijoje jvyko respublikinės 
miškų kirtėjų varžybos. Jose dalyvavo 
Telšių miškų urėdijos darbuotojai 
Vygantas Ignotas, Albinas Pranokus 
ir Arvydas Petkevičius. Telšiškiai 
miškininkai užėmė visas prizines vietas. 
Du iš jų pakviesti dalyvauti pasaulinėse

KARLO MAJAUS 
KNYGOS 

PRISTATYMAS
KELMĖ. "Agoros" leidykla išleido 

Karlo Majaus knygą "Lokių medžio
tojo sūnus". Ją išvertė Teodoras 
Četrauskas. Iki šiol ši knyga nebuvo 
išversta j lietuvių kalbą. Apskritai, 
dauguma šio rašytojo kūrinių buvo 
verčiami j lietuvių kalbą tarpukario 
laikotarpiu.

Rašytojo Jokūbo Skliutausko ini
ciatyva "Lokių medžiotojo sūnaus" 
pristatymas jvyks Kelmės krašto 
muziejuje, kadangi čia veikia K. Ma
jaus ekspozicija. J pristatymą nu
matyta pakviesti Šiaulių indėnų 
draugijos narius, atvyks rašytojas 
Jokūbas Skliutauskas ir vertėjas 
Teodoras Četrauskas.

JUBILIEJINĖ 
MEDALININKO 

PARODA
TELŠIAI. Praėjusį trečiadienį Pa

rodų salėje įvyko Petro Gintalo darbų 
parodos atidarymas. Tai personalinė 
autoriaus paroda, skirta jo pėnkias- 
dešimtmečiui. Žiemos olimpiados 
Lilehameiyje, Pasaulio lietuvių dainų 
šventės, Kovo vienuoliktosios pro
ginių medalių, monetų autorius, 
Kultūros ministerijos premijų laure
atas, nesuskaitomų parodų, simpo
ziumų dalyvis. Tokį telšiškiai ir pasaulis 
žino Petrą Gintalą. Kūrybinės 
kančios, sėkmės, daug kitų dalykų 
jam linkėjo draugai, bendradarbiai, 
jo meną pripažįstantys žmonės.

IŠKILS PAMINKLAS 
VYSKUPUI IR 

KANAUNINKUI
AKMENĖ. Varniuose, skverelyje 

priešais restauruojamą buvusios ku
nigų seminarijos pastatą, suprojek
tuota pastatyti paminklą vyskupui 
Merkeliui Giedraičiui ir kaunauninkui,

lietuvių raštijos pradininkui Mykalojui 
Daukšai. Projektui Įgyvendinti 
Kultūros ministerija šiomis dienomis 
sudarė 20 žmonių organizacinę 
komisiją, kurios pirmininku paskirtas 
Žemaičių “ A lkos”  muziejaus 
direktorius Stasys Kasparavičius. 
Komisijos nariais yra taip pat Rajono 
savivaldybės, vyskupijos, Kultūros 
ministerijos ir kitų žinybų atstovai.

Minėto paminklo statybai Vyriau
sybė skyrė ketvirtį milijono litų. Bet 
pinigų tikriausiai nepakaks. Todėl 
per bažnyčias vyskupas kreipsis į 
gyventojus, kad šie nors po litą 
prisidėtų prie M. Giedraičio ir 
Daukšos atminimo jamžinlmo.

PAŠVENTINTAS 
SAVIVALDYBĖS 

PASTATAS
PAKRUOJIS. Tai atliko klebonas 

B. Babrauskas. Ceremonijoje 
dalyvavo rajono merė M. Šerienė.

Pakruojo savivaldybė įsteigė 
atstovo spaudai pareigybę. Spau
dos darbuotojai informaciją gaus 
iš atstoves A  Statkuvienės, anksčiau 
dirbusios Balsių etnocentro vadove.

SPORTAS

MAŽOJO KREPŠINIO 
NUGALĖTOJAI

JONIŠKIS. "Tuko" laikraščio 
mažoj o krepšinio finalnės varžybos 
vyko Kaune. Jose dalyvavo Kauno 
32-osios vidurinės, Vilkaviškio, 
Varėnos ir Joniškio M. Slančiausko 
vidurinės mokyklos jaunieji "Žaibo" 
žaidėjai.

Pusfinalyje įveikę Kauno 32-osios 
vidurinės mokyklos komandą 98:42, 
finalines varžybas joniškiečiai pra
dėjo turėdami pergalę. Pirmąją dieną 
jveikę Varėnos komandą 77:40 ir 
nepriklausomai nuo antrųjų varžybų 
tapo Lietuvos mažojo krepšinio 
varžybų nugalėtojais. Antrąją dieną 
įveikė irvllkaviškiečius 92:38. Dau
giausia taškų pelnė B. Veikalas (49), 
E. Senulis (14). Nugalėtojai apdo
vanoti gražuole taure, 'Tuko" lipdu
kais, marškinėliais, laikraščiu, tortu.

š į savaitgalį jaunieji "Žaibo” 
krepšininkai išvyko j Vilnių dalyvauti 
tarptautiniame S. Marčiulionio mo
kyklos surengtame dvylikamečių 
krepšininkų turnyre. Jame dalyvvo 
Š. Marčiulionio, A. Sabonio, V. 
Valterio (Ryga) ir kitos komandos.
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TELEVIZIJOS PROGRAMA BIRŽELIO 1 9 - 2 5  D.
Pirmadienis, birželio 19 d .
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 8.50 Bendrojo 

lavinimo vidurinės mokyklos 
baigimo fizikos egzamino užduotis. 
10.05Pirmasis kanalas. 10.25Kino 
pasaulyje. 10.55 Informacinis 
vkfeožumalas. 1125 Vakaras Kauno 
muzikiniame teatre, 12,30 šarka.
17.00 Programa. 17.05 Trembrta.
17.30 Mūsų kalba. 18.00 Žinios.
18.10 Programa vaikams. 18.50 
Žinios (rusų k ), 19 00 TV anonsas.
19.05 Amerikiečių TV serialas “Lėlių 
slėnis". 19.30 Baltarusių programa.
19.40 Ekonomikos žurnalas. 20,00
01.02.03.20.30 Panorama. 21.00 
Sportas, 21.15Vald.f. "Manoprlašo 
kūnas". 23.15 TV anonsas. 23.20 
Vakaro žinios. 23.35 Kasikinio baleto 
vakaras.

LNK TV
7.00 Ryt g ratas. 9.00 TV 

parduotuvė, 9.05 "Be namų 
negerai. ".

16.55 Programa, 17.00 Laikas.
17.20 Monitorius. 18.10 Animac. f.
18.35 "Be namų negerai...". 19.30 
Dok. f. "Povandeninės kelionės",
20.00 Laikas. 20.40 TV parduotuvė. 
Anonsai. 21.00 Amerikiečių serialas 
"Dar vienas Šansas". 21.50 
Tangomanija. 22.20 168 biznio 
valandos. 23.10 Australiečių humoro 
serialas "Tegu kraujas liejasi 
laisvall” .

TELE-3
7.30 Žinios (anglų k ). 8.00 

Animac. f. 8.30 TV serialas "Santa 
Barbara". 9.30 "Stebuklų laukas".
10.30 Vald. f. “Didybės manija".
12.00 "Muzikos akademija". 12.35 
Muzikos grupė "Level 42". 13.30 
TV tekstas. 13.55 Anglų k. pamokėlė.
14.00 Aukėtybės Ir gelmės. 14.30 
J. Stonemano vandenynų pasaulis.
15.00 Ekspedicija. 16 00 Laukiniai 
Pietūs. 16.30 POP TV. 16.55 Vald. 
f, 18.30 Animac. f. 18.55 Anglų k. 
pamokėlė. 19.00 Žinios (rusų k.).
19.20 100 proc. 19.30 "Santa 
Barbara". 20 30 Animac. f. 20.55 
Anglų k. pamokėlė. 21.00 Žinios.
21.15 Sporto naujienos. 21.30 TV 
serialas "Barney Barnato". 22 30 
M uzika. 23 X  Žinios. 23.15 Sporto 
naujienos. 23.30 Muzika.

Antradienis, birželio 20 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 8.30 TV 

anonsas. 9.35 Sveika, Prancūzija.
10.05 Likimai. 10.35 Po savo stogu. 
11.15Vakf. t. "Mano priešo kūnas".
16.55 Programa 17.00 Baleto salė.
17.45 Informacinis videožurnalas.
18.00 Žinios. 18.10 Programa 
valkams. 18.50 Žinios (rusų k.).
19.00 TV anonsas. 19.05 Laida lenkų 
kalba 19.30 Partijų studija. 20.10 
Nėra to blogo, kas neišeitų | gera.
20.30 Panorama 21.00 Sportas.
21.15 Vald. f. "Čaruga". 23.00 TV 
anonsas. 23.06 Bryde. 23.35 Vakaro 
žinios.

šeštadienis, birželio 17 d.
8.30 Programa 8.35 'Taip sukasi 

pasaulis". 9.30 "Nakties riba". 10.00 
Prospektas. Ko labiausiai laukiame.
10.20 Muzika 10.30 Vaikų savait
galis. 11.00 Danų serialas "Karaliaus 
maištininkai". 11.30 NBA: žvilgsnis 
iš arčiau. 1200 "Už kampo..." 12.30 
Juoda-balta. Def Leppard. 19.00 
Sveikinimų koncertas. 19.30 1995 
m. spec, laidos. 20.30 Vaid. filmas 
"Būgnų gaudesys toli pietuose".
21.00 “Mana-mana". 21.30 Rokijada 
VAU. 22.00 Teležaidlmas "Laimės 
bu-činys". 22.30 “ įsijunkite TV".
23.00 "Vakaro spindulio" programa

Sekmadienis, birželio 18 d.
8.30 Programa 8.35 'Taip sukasi 

pasaulis” . 9.30 Žingsniai. Charizma
tinis atsinaujinimas. 10.00 Susitiki
mai. Rašytojas R. Gavelis. 10.30 
Valkų savaitgalis. 11.00 Serialas 
"Karaliaus maištininkai". 11.50 
JAZZ. Myra Meltord. 18.15 Anima
ciniai filmai. 18.30 NBA. 1995 m. 
spec, laidos. 19.30 LKL apžvalga.
20.00 NBA apžvalga 20.30 "Laukinė 
ražė". 21.00 Baltijos naujienos. 21.05 
'Taip sukasi pasaulis".

Pirmadienis, birželio 19 d.

LNK TV
7.00 Ryto ratas. 9,00 TV 

parduotuvė. 9.05 "Be namų 
negerai...". 16,55 Programa. 17.00 
Laikas. 17.20 "Taip, Ne". 18.10 
Animac. serialas. 18.35 “ Be namų 
negerai...". 19,30 Dok. serialas 
“ Povandeninės kelionės". 20.00 
Laikas. 20.40 TV parduotuvė. 21,00 
Policinis serialas "Žmogžudysčių 
skyrius". 21.50 “ Rietavo elektra 
sveikina Paryžių". 22.25 Detektyvinis 
serialas "Dangiški migdolai". 23.15 
"Elerisl".

TELE-3
7.30 Žinios (anglų k.). 8.00 Animac. 

f. 8.30 "Santa Barbara". 9.30 TV 
serialas “Marija Celeste". 10.30 Vaid. 
f. "Barney Barnato". 12.00 “Karas ir 
talka ". 12.35 Muzikos grupė. 13.30 
TV tekstas. 13.55 Anglų k. pamokėlė
14.00 Kelionės su nuotykiais. 14.30 
Pasaulio sodai. 15.00 Floydas Italijos 
žemėje. 15.30 Bilietas j  nuotykių 
pasaulį 16.00 Pasaulio sportas. 16.30 
Naujienos. Nuomonės. 16.55 Vaid. 
f. 18.35 Animac f. 18.55 Anglų k. 
pamokėlė. 19.00 Žinios. 19 20 100 
proc. 19.30 "Santa Barbara". 20.30 
Animac f. 20.55 Anglų k. pamokėlė.
21.00 Žinios. 21.15 Sporto naujienos.
21.30 Vaid. f. "Imperatorius Džonsas".
23.20 Žinios. 23.35 Sporio naujienos.
23.50 Muzika.

Trečladlenla, birželio 21 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rylas. 8.45 TV anonsas.

8.50 Bendrojo lavinimo vidurinės 
mokyklos baigimo chemijos B lygio 
egzamino užduotis, 10.00 Bendrojo 
lavinimo vidurinės mokyklos baigimo 
chemijos A lygio egzamino užduotis.
10.30 Koncertas “Pasiilgau aš saulėto 
kranto". 1100 Sekmadienio fotoateljė.
11.30 Anglų k. mokomoji laida 
valkams. 11.40 Vald. f. "Čaruga". 
13.25 Krepšinis. 16.55 Programa.
17.00 Krantas. 18.00 Žinios. 18.10 
Programa vaikams. 18,50 Žlnk» (rusų 
k.) 1900 TV anonsas. 19.05 
Krikščionio žodis. 19.15 Sodų kraitė. 
19.359 amatol, 20.30 Panorama 21,00 
Sportas. 21.10 Loterija “Perlas". 21,15 
Atvirumo valanda 22.00 TV anonsas.
22.05 "Gyvenimas mieste". 23.00 
Vakaro žinios.

LNK TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV 

parduotuvė. 9.05 "B e namų 
negerai...". 16.55 Programa. 17.00 
Laikas, 17.20 "Vienam gale kablys..." 
17.40Šou bulvaras. 18.10 Animac. f,
18.35 “ Be namų negerai...". 19.30 
Dok. f. 20.00 Laikas. 20,40 TV 
parduotuvė, anonsai. 21.00 
Kanadiečių komedija "Šeimos 
susitikimas". 22,40 Australiečių 
politinis serialas "Gelbėjimo būrys".

TELE-3
7.30 Žinios. 8,00 Animac. f. 8.30 

"Santa Barbara ". 9.30 TV serialas 
"Marija Celeste". 10.20 Vaid. f. 
"Imperatorius Džonsas". 12.05 
"Ekonominio stebuklo pionieriai".

7.30 Programa. 7.35 "Taip sukasi 
pasaulis". 8.25 "Laukinė rožė". 19,00 
Laida "Tai yra..." 19.30 LKL apžvalga.
20.00 NBA apžvalga. 20.30 "Nakties 
riba". 21.00 Baltijos naujienos. 21.05 
"Taip sukasi pasauBs". 22.00 Mozaika. 
Spaudos apžvalga. 22.30 Kinas - 
mano meilė. "Kalbėk laisvai".

Antradienis, birželio 20 d.
7.30 Programa. 7.35 "Taip sukasi 

pasaulis". 8,25 “Nakties riba". 19.00 
Pik, parduok, informuok. 19.10 Žinios.
19.30 Spaudos apžvalga. 19.35 
"Sodžius". 20.00 "Prospektas". Vieš
nagė Palangoje. 20.20 Tautininkų 
žinios. 20.30 "Laukinė rožė". 21.00 
Baltijos naujienos. 21.05 "Taip sukasi 
pasaulis". 22.00 Kartojama "Pirk, 
parduok, intormuok". Žinios. 22.30 
Sankryža. 22.40 Vaidybinis filmas 
"Pelenė".

Trečiadienis, birželio 21 d.
7.30 Programa. 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 kiti..." 20.30 "Nakties riba".
21.00 Baltijos naujienos. 21.05 "Taip

12.35 Muzikos grupė L. Richle. 13.30 
TVIekstas. 13.55 Anglų k. pamokėlė.
14.00 Žemiški ieškojimai. 15.00 
Peržengus ribą. 15.30 Iššūkis. 16.00 
Žurnalas Nr. 1. 17.00 vaid. f. 18.35 
Animac. f. 18.55 Anglų k. pamokėlė.
19.00 Žinios. 19.20 100 proc. 19.30 
"Santa Barbara” . 20.30 Animac. f.
20.55 Anglų k. pamokėlė. 21.00 Žinios.
21.15 Sporto naujienos. 21.30 TV 
serialas "Kalnietis". 22.30 Muzika.
23.00 Žinios. 23.15 Sporto naujienos.
23.30 Muzika 

Ketvirtadienis, birželio 22 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 8.30 TV anonsas.

8.35 Žinios. 9.05 Žinios. 9.35 Kino 
novelių ciklas "Gyvenimas mieste” .
10.30 Labas. 10.50 Atvirumo valanda
11.35 Jaunimo estrada. 17.00 
Programa. 17.05 Kanadiečių laida 
jaunimui. 17.30 TV spektaklis vaikams.
17.55 TV anonsas. 18.00 Žinios. 18.10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios (rusų 
k.). 19.00 TV anonsas 19.05 
Amerikiečių TV serialas "Lėlių slėnis".
19.30 Vyriausybė nutarė... 19.45 Trys 
itališkos dainos. 19.55 Krepšinis. 
Pertraukoje - Reklama. 21.30 
Panorama. 22.00 Sportas. 22.15 
Dailės žurnalas "Galerija". 22.55 TV 
anonsas. 23.00 Vakaro žinios. 23.15 
Sveikas, Chulijo Kortasarai.

LNK TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV 

parduotuvė. 9.05 "Be namų 
negerai...". 16.55 Programa. 17.00 
Laikas. 17.20 Karaoke ir kiti. 17.50 
Muzikinė laida "Viskas!" 18.10 
Animac. f. 18.35 Serialas šeimai "Be 
namų negerai...". 19.30‘Vienam gale 
kablys...". 20.00 Laikas. 20.40 TV 
parduotuvė. Anonsai. 21.00 Anglų 
detektyvinių filmų ciklas "Frosto 
prisilietimas". 22.45 Amerikiečių 
serialas “Stiveno Kingo "Aukso 
amžius".

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

"Santa Barbara". 9,30 Vokietijos 
miestai,

10.30 Vaid. f, 12.00 "Ekonominio 
stebuklo pionieriai". 12.35 Muzikos 
grupė. Rita Mitsouko arba Mano 
Nagra. 13.30TVtekstas. 13.55Anglų 
kalbos pamokėlė. 14.00 Nuotykiai 
po vandeniu. 14.30 Nuotykių 
Ieškotojai. 15.00 Rojaussalos. 16.00 
Muzika ir žodis. 16.30 Europos 
kaleidoskopas. 17.00 Vald. f. 18.30 
Animac. 1. 18.55 Anglų k. pamokėlė.
19.00 Žinios. 19.20 100 proc. 19.30 
“ Santa Barbara". 20.30 Animac. f.
20.55 Anglų k. pamokėlė. 21.00 Žinios.
21.15 Sporto naujienos. 21.30 Vaid. 
f. "Tiys kriminalinės istorijos". 23.10 
Žinios. 23.25 Sporto naujienos. 23.40 
Muzika.

Penktadienis, birželio 23 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 8.30 TV anonsas.

8.35 Žinios. 9.05 Žinios. 9.35 Džiazo 
programa. 9.45 Amerikiečių TV 
serialas “Lėlių slėnis". 10.30 Islandijos

sukasi pasaulis". 22.00 Kad. "Pirk, 
parduok, informuok". Žinios. 22.30 
Vald. filmas "Pelenė".

Ketvirtadienis, birželio 22 d.
3.45 Programa. 3.50 Numatomos 

1995 m. NBA finalo 7-osios rungtynės. 
Houston Rockets - Orlando Magic.
6,30 Ekrane - Čarlis Čaplinas. 7.30 
"Taip sukasi pasaulis” . 8.30 "Nakties 
riba". 19.00 "Pirk, parduok, infor
muok", 19.10Žinios. 19.30 Spaudos 
apžvalga. 19.35 Kaimo kapelų kon
certas "Juonė pastuogje". 2 dalis.
20.00 NBA: žvilgsnis Iš arčiau. 20.30 
"Laukinė rožė". 21,00 Baltijos nau
jienos. 21.05 "Taip sukasi pasaulis".
22.00 "Pirk, parduok, informuok". 
Žinios. 22.30 Rodo "ARGOS".

Penktadienis, birželio 23 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 
Laida žvejams "Fortūna". 20.00 "Už 
kampo..." 20.30 "Nakties riba". 21.00 
Baltijos naujienos. 21.05 'Taip sukasi 
pasaulis". 22.00 Kart. "Pirk, parduok, 
informuok". Žinios. 22.30Vaidybinis 
filmas "Vienišoji Chanel".

Ir Baltijos šalių filmas "K M. Beįmanąs. 
Mūsų akimis". 11.25 Krepšinis. 13.00 
TV speklakis "Petras Kurmeis", 17.00 
Programa 17.05 Šiaulių teatre. 18.00 
Žinios. 18.10 Programa vaikams.
18.50 Žinios. 19.00 TV anonsas. 19.05 
6 kontinentai. 19.30 Futbolas. 20.30 
Panorama. 21.00 Sportas. 21.15 
Auslralų TV serialas "Molina ir sūnus".
21.45 Laisvės alėja 22.05TV anonsas.
22.10 Nakviša. 23.15 Vakaro žinios.
23.30 Koncertas Elvio Preslio 
atminimui.

LNK TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV 

parduotuvė. 9.05 Australiečių policinis 
serialas “ Gelbėjimo būrys". 16.55 
Programa 17.00 Laikas. 17.20 Keturi 
ratai. 17.40 Tangomanija 18.10 
Animac, f. 18.35 Anglų serialas 
"Gyvenimo smulkmenos". 19.30 
Kriminalinė kronika. 20.00 Laikas.
20.40 TV parduotuvė. Anonsai. 21.00 
TV žaidimas "Taip. Ne” . 21.55 
Muzikinė laida "Viskasl" 22.15 
Amerikiečių vaid. f. “ Nužudymas be 
motyvo".

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

“Santa Barbara". 9.30 Gineso šou.
10.00 "Pats sau režisierius". 10.25 
Vaid. f. "Trys kriminalinės Istorijos".
12.05 "Ekonom inio stebuklo 
pionieriai". 12.35 Muzikos grupė "2 
Unlimited". 13.30 TV tekstas. 13.55 
Anglų k. pamokėlė. 14.00 Nuotykiai 
po vandeniu. 14.30 Žemės ugnis,
15.30 Iššūkis. 16.00 Sveikatos 
apsaugos reforma. 16.30 Langas | 
gamtą. 17.00Vaid.f. 18.30Animac.f.
18.55 Anglų k. pamokėlė. 19.00 Žrtios.
19.20 100 proc. 19.30 "Santa 
Barbara". 20.30 Animac 1.20.55 Anglų 
k. pamokėlė. 21.00 Žinios. 21.15 
Sporto naujienos. 21.30 TV serialas 
"Kalnietis". 2230 Muzika 23.00Žinios.
23.15 Sporto naujienos. 23.30 Vald. 
f. "Balsus Bruce Lee kerštas".

Šeštadienis, birželio 24 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Programa 

vaikams. 10.00 Šarka 10.30 TV artelė.
11.20 Mūsų kalba 1205TV anonsas.
12.10 Sveiką Prancūzja. 12.40 Kelias. 
Kunigas. 13.10 Kanadiečių serialas 
“ Degrasi 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. 1810TV anonsas.
18.15 Kino pasauly|e. 18.45 VRS 
kamara. 19.05 Muzikinis viešbutis.
20.30 Panorama 21.00 Sportas. 21.10 
Loterija "Perlas". 21.15Posavo 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".
12.00 Detektyvinis serialas "Dangiški 
migdolai". 12.50 Policijos serialas 
"Žmogžudysčių skyrius". 13.45 

“ Vienam gale kablys...” . 14.05 
Informacinė laida 14.35Тапдотап|а
15.05 Dok. f. "Paslaptingas Artūro 
Klarko pasaulis". 15.30 Muzikinė laida 
'Viskas!'115.50 Dok. f. “Povandeninės 
kelionės". 16.40 Kiblrlelevibir. 18.00 
Australiečių serialas "Nesibaigianti

popiele". 18.55 Keluri ratai. 19.25 
Karaoke Ir kiti. 20.00 Laikas. 20.40 
Australiečių humoro serialas “Tegu 
kraujas liejasi laisvall" 21.05 
Šeštadienio pokalbiai. 21.40 JAV 
humoristinis serialas "Eteris!" 22.05 
Humorislinė laida “Vieną kartą".
22.40 JAV nuotykinis detektyvas iš 
ciklo "šventasis".

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

12.00 Muzika. 12.30 TV serialas 
"Kalnietis". 13.X Jungtinė Karalystė 
šiandien. 14.X Žemės ugnis. 15.00 
Floydas Italijos žemėje. 1 5 X  Bilietas 
j nuotykių pasaulj. 16.00 Muzikos 
grupė. 16.X Vokietijos miestai. 17X  
Pasaulio aidas, 18,M  “ Pats sau 
režisierius”. 1 8 X  TV serialas “Marija 
Celeste". 19.25 Lietloto. 1 9 X  
"Stebuklų laukas". X X  Animac, 
f . 21X  Žinios. 21.15 M uzika. 21X  
Vald. f. "Laukinė šalis". 2 3 X  Žinios.
23.15 Muzika. 23,30 Vald f. 
"Agresijos aktas".

Sekmadienis, birželio 25 d. 
LIETUVOS TV
8.35 Programą 8.40 Uudyklme 

Krislų. 9 .X  Gestas. 9.50 Sveikata.
10.30 Kanadiečių serialas valkams.
10.55 Septynios Kauno dienos. 11.55 
TV anonsas. 12.00 Krepšinio 
pasaulyje. 12.45 Aukštas 18/17.
13.30 Rikiuotė. 14.X Tarptautinei 
muzikos dienai. 14.35 Azimutai.
15.00 Sveikinimų koncertas. 16.00 
Kanadiečių serialas “Neono raitelis".
16.45 Katalikų TV studija 17.15Laida 
automėgėjams “Automanija". 18.00 
Žinios. 18,05 TV anonsas. 18.10 
Tarptautinis kultūros žurnalas 
"Alice". 19.10Gyvybėsžallasmedis.
19.40 Būtovės slėpiniai. X X  
Panorama. 21.00 Sportas. 21.15 
Pirmasis kanalas 21.35 Italų serialas 
"Geležiniai vyrukai". 22.50 Vakaras 
Kauno muzikiniame teatre. 23.X  
Vakaro žinios. 23 35 Country 
vakarėlis,

LNK TV
Animac. f. 11.00 Šeštadienio 

pokalbiai. 11.35TV žaidimas "Taip. 
Ne". 12.X Karaoke Ir kiti. 13.00 
Serialas "Nesibaigianti popietė".
13.55 JAV serialas “ Dar vienas 
šansas” . 14.45 Keturi ratai, 15,15 
Vieną kartą. 15.50 Kiblr lele viblr.
17.10 JAV vaid. f. "Mūsų sūnūs". 
1 8 X  Anlamc. serialas. 19.X Anglų 
serialas "Meilė žeidžia". X .15  
"Monitorius". 21.00 "Savaitės 
horoskopas". 21.05 Amerikiečių 
komedija “ Saulėlydžio limuzinas". 
22.X  Sekmadienis.

TELE-3
9 .X  Animac. f. 10.15 Langas j 

gamtą 1 0 X  Animac. 1.12.00 Muzika 
Ir žodis. 1 2 X  TV serialas "Kalnietis". 
13.X POP TV. 14.X Aukštybės ir 
gelmės. 14.30 J. Stonemano 
vandenynų pasaulis. 15.00 
Ekspedicija. 16.00 Vaid. f. 
"Gaudynės Uolėtuosiuose 
kalnuose". 17.X  Laukiniai Pietūs. 
17.X jdomūs žmonės. 1B.X 
Europos kaleidoskopas, 18.X TV 
serialas "Marija Celeste". 19.X 
Gineso šou. X  X  Pasaulio sportas. 
X X  Animac. f. 21.X  Žvelkime 
atidžiau. 21X  Vaid. 1. 'Trys geriausi 
pasaulio dalykai". 23.X  Tamsos 
citadelė.
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