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Į PABALTIJĮ (2)
Tuo pat metu p. Brazauskas, taip 

pat Lietuvos URM vadovas p. Gylys, 
siekdami Lietuvos vidaus politikos 
kovos tikslų, asmeniškai pasiekė, kad 
būtų areštuoti drg. Burokevičius ir drg. 
Jermolavtčius, taigi yra visiškai atsakingi 
uź šią akciją. Pasak p. Butkevičiaus, 
buvęs Baltarusijos vadovas p. 

ф Šuškevičius iš anksto buvo informuotas 
apie rengiamą areštą.

J atitinkamą klausimą p. Butkevičius 
atsake, kad žvalgybos veikla prieš 
Rusiją ir Baltarusiją iš Lietuvos teritorijos, 

V susijusi su šiurkščiais Rusijos ir
Baltarusijos įstatymų pažeidimais, taip 
pat kriminalinė veikla prieš Rusiją ir 
Baltarusiją, atliekama prisidengus 
žva lgybos veikla. vykdom a 
nuolaidžiaujant p. Brazauskui ir faktiškai 
yra kurstoma vidaus reikalų ministro 
p. Vaitekūno (jis, pasak p. Butkevičiaus, 
korumpuotas) ir dabartinio Lietuvos 
specialiųjų tarnybų vadovo p. Jurgelio 
(jis, p. Butkevičiaus vertinimu, 
nekompetentingas). Savo vaidmenį 
organ izuo jant Lietuvos krašto 
apsaugos departamento ir Gynybos 
ministerijos žvalgybos veiklą jis vertina 
kaip paprastą informacijos rinkimą ir 

P  analizę. Tačiau tuo pat metu jis
pripažino, kad jam būnant karinės 
žinybos vadovu Lietuvos karinės 
žvalgybos veikla dažnai tapdavo 
nekontroliuojama, būdavo šiurkščiai 
pažeidžiamas Rusijos ir Baltarusijos

baudžiamasis kodeksas.
A. Butkevičius taip pat atsakė j 

klausimą, kaip toliau gali klostytis 
įvykiai Latvijoje ir Estijoje. Jo 
nuomone, keičiantis Rusijos politikai 
vadinam ajam e "artim a jam e 
užsienyje" 1996-1997 metais j 
Latvijos teritoriją rusakalbių gyventojų 
gynimo pięfekstu, siekiant užbėgti 
už akių galimam pilietiniam karui ir 
etniniams valymams, gali būti įvesta 
Rusijos kariuomenė arba iš Rusijos 
gali atvykti daug savanorių dalyvauti 
numatomame pilietiniame kare 
rusakalbių gyventojų pusėje. 
Kadangi jėgos bus nelygios, tikėtiną 
kad Latvijos vyriausybinės jėgos 
pralaimės, o Latvijos ginkluotos 
formuotės ir latvių tautybės civiliai 
pabėgėliai (50000-100000 žmonių) 
pasitrauks j Lietuvos teritoriją.

L ie tuvo je  nuo 1992 metų 
paba igos tokiam  atvejui p. 
Butkevičiaus iniciatyva parengti ir 
periodiškai atnaujinami operatyviniai 
Gynybos ministerijos ir Vyriausybės 
planai. Juose num atom os, 
pavyzdžiui, šios priemonės: įvesti 
griežtą Lietuvos sionos su Latvija 
kontrolę, nuginkluoti ir internuoti visus 
ginkluotus asmenis, kurie atvyks j 
Lietuvos teritoriją iš Latvijos, porduoti 
visus paimtus ginklus Rusijai (jeigu 
Rusija pareikš tokj reikalavimą).

Nukelta | 2 p.

Kurstomos konfliktinės situacijos, atnaujinama 
užsitęsusi byla. A. Špokas, Aukštelkės pensionato 
direktorius, savo darbo sąlygas šioje Įstaigoje 
apibūdina taip: “Komunistinei nomenklatūrai Ir 
sovietinio mąstymo pareigūnams reikalingas šis kuklus 
mano postelis”.

Apie tai skaitykite kitame “Aušros alėjos” numeryje.

И  MUSŲ ŠALYJE
Pirm adieni Respublikos

Prezidentas Algirdas Brazauskas 
susitiko su politinių partijų ir judėjimų 
atstovais. Buvo aptartos kovos su 
nusika lstam um u problem os. Į 
susitikimą atvyko septyniolikos iš 
dv ideš im t v ienos šiuo metu 
jregistruotų partijų vadovai. Dalyvavo 
m in istras prim in inkas A dolfas 
Šleževičius, vidaus reikalų ministras 
Romasis Vaitekūnas, teisingumo 
m inistras Jonas Prapestis, 
genera lin is  prokuroras Vladas 
Nikitinas, Va lstybės saugum o 
departamento direktorius Jurgis 
Jurgelis, kai kurių kitų ministerijų ir 
žinybų  vadovai

Pirm adienj Lietuvos
Vyriausybės rūmuose pasirašyta 
Lietuvos Respublikos valdymo 
reformų ir savivaldybių reikalų 
ministerijos bei Danijos Karalystės 
vidaus reikalų ministerijos sutartis, 
pagal kurią Danija padės Lietuvoje 
kurti demokratinę vietinės valdžios 
sistemą.

Kauno miesto savivaldybėje 
atidarytas Čečėnijos Respublikos 
Ičkerija informacijos centras. Ta 
proga kalbą pasakė j Kauną 
atvykęs Seimo opozicijos lyderis V. 
Landsbergis. Už šio informacijos 
contro įkūrim ą Kauno savo

Antanas VĖJINIS
Kairių seniūnijoje dirbs tik trys 

darbuotojai: seniūnas, patarėjas ir 
globos bei rūpybos inspektorius. 
Tiesą dar bus pusė tarnautojo etato. 
Seniūnu paskirtas Jaunas vyras 
Vidmantas šulčius. Su juo šiek tiek 
pasikalbėjome apie seniūnijos

perduoti apskrities valdybos žinion. 
Pasak seniūno, žemės grąžinimas 
seniūnijoje yra gerokai sujauktas.

Yra ir kitų problemų. Trijų aukštų 
pastatas, kuriame įsikūrusi seniūnija, 
anksčiau priklausė apylinkei; dabar - 
rajono savivaldybei. Pasirodo, kad 
beveik visą pirmąjj aukštą užimanti

mums gėda prašyti, nes kultūros 
namus pastatė kolūkiečiai, ir imti iš jų 
nuomos mokestj būtų negražu.

O įsteigti socialinės globos ir 
rūpybos inspektoriaus etatą buvusiai 
administracijai, matyt, pritrūko lėšų 
arba irgi buvo negražu. Tą darbą 
buvo nutarta pasidalinti tarp visų

NEI NUOMOS MOKESČIŲ, 
NEI ETATO

reikalus.
Pasak seniūno, pagrindiniai 

klausimai, kuriuos teks spręsti - 
komunalinis ūkis. Tai bus pagrindinis 
darbas. Nors pirmosios problemos, 
su kuriomis teko susidurti, - žemė. 
Dauguma pas seniūną ateinančių 
žmonių nori išspręsti savo Žemės 
grąžinimo problemas. Bet seniūnas 
ne ką ypatingai gali padėti, nes visi 
žemės reikalai vyriausybės yra

UAB "Variklių remontas" kontora per 
ketvirtj moka tik 250 Lt. Batų taisykla 
išvis nieko nemoka. O kirpykla? 
Eimučių ir Gudelių bendrovių kontoros 
yra įsikūrusios Žadžiūnų kultūros 
namuose, priklausiusiuose apylinkės 
savivaldybei. Jos taip pat nemoka 
jokio nuomos mokesčio. Pasak 
seniūno, j klausimą, kodėl nebuvo 
imamas mokestis, buvusiųjų apylinkės 
darbuotojų atsakymas maždaug toks:

dirbančiųjų. Čia, matyt, tiktų vienas 
senas posakis: kai daug auklių, vaikas 
alkanas lieka.

Taigi problemų Kairiuose tikrai.pa- 
kanka. O jei prie jų dar prisidės karinio 
miestelio gyvenamųjų pastatų aukcio
nai, tai darbo ilgokai užteks ir Tarybos 
kontrolierei, kuriai jau pasiūlyta pa
tikrinti buvusios apylinkės vadovybės 
veiklą. Reikia tikėtis, kad naujasis 
seniūnas dirbs tikrai naujoviškai.

MIESTO VALDYBOJE
Dvi įmonės 
du adresai

Šiaulių miesto valdyba Valstybinei 
jmonei "Šiaulių Vairas" suteikė 
adresą Tilžės g 74a, o akcinei 
bendrovei "Baltik Vairas" - Tilžės 
74, nes Šiaulių valstybinė dviračių ir 
va rik lių  gam ykla "V a iras" 
reorganizuota j minėtąsias dvi 
savarankiškas gamyklas.

M okesčiai 
bus didinam i

Valdyboje buvo svarstomas 
gyvenamųjų namų nuomos ir 
eksploatavimo Išlaidų mokesčių 
padidinimas. Nuo šių metų birželio 
1 dienos uždarųjų akcinių bendrovių 
"M ūsų bu tas", "Ū kve dys", 
"A tid u m a s" aptarnaujamų 
gyvenam ųjų namų butų 
nuomininkams nuomos mokestis 
bus 15 centų už 1 bendrojo 
(naudingojo) ploto kv. m, o butų 
savininkams eksploatavimo išlaidų 
mokestis -13,9 cento už 1 bendrojo 
ploto kv. m. Uždarųjų akcinių 
bendrovių "Šiaulių namų valda", 
"Paskirtis" nuomininkams nuomos

mokestis bus 13,9 cento už 1 bendrojo 
ploto kv. m, o butų savininkams už 
eksploataciją - po 12,8 cento už 1 
bendrojo ploto kv. m. Mokesčiai skirsis 
dėl to, kad UAB "Mūsų butas", 
"Ūkvedys" ir "Atidumas" aptarnaujami 
namai yra senesni nei tie, kuriuos 
aptarnauja UAB "Šiaulių namų valda", 
"Paskirtis", "Apkaba", ir jų eksploata
cijai reikalingos didesnės išlaidos. 
Valdybos nutarimą dėl mokesčių turės 
patvirtinti miesto taryba.

Nustatyti 
direktorių  ir 

vyr. buhalterių  
atlyg in im ai

Valdyba nusprendė nuo šių metų 
gegužės 1 dienos nustatyti uždarųjų 
akcinių bendrovių "Mūsų butas", 
‘ 'Ūkvedys", "Atidumas", "Šiaulių 
namų valdyba", "Apkaba", "Paspirtis", 
"B endrabutis" direktorių ir vyr. 
buhalterių pareiginius atlyginimus, 
pritaikant koeficientą pagal Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nustatytą 
bazinę mėnesinę algą.

Direktoriams buvo nustatyta 8,4 
pagrindinės mėnesinės algos, o vyr.

buhalteriams - 7,6 pagrindinės 
mėnesinės algos. Nuo gegužės 1 
dienos direktoriams ir buhalteriams 
nustatytos iki 50% atlyginimo dydžio 
priemokos. Valdyba jpareigoja 
Nekilnojamojo turto eksploatavimo 
skyriaus vedėją S. Skirmantą kiekvieną 
mėnesį nustatyti priemokos dydj, 
atsižvelgiant j bendrovių darbo 
rezultatus.

Išnuomojamos 
patalpos

Valdyba konkurso tvarka leido 
išnuom oti 20,31 kv. m 
negyvenamąsias patalpas kino teatre 
"Saulė". Čia įsikurs muzikos studija.

Atleido nuo 
žyminio  

m okesčio
Vadovaudam asi Lietuvos 

Respublikos žym inio mokesčio 
įstatymo 4-uoju straipsniu, Valdyba 
nustatė, kad nuo žyminio mokesčio 
už individualių įmonių įregistravimą 
gali būti atleidžiami senatvės 
pensininkai, pirmos ir antros grupės 
invalidai, taip pat asmenys, vieni 
auginantys vieną ir daugiau vaikų iki 
16 metų. Norint lengvatų, reikės gauti 
skyriaus rekomendaciją.

Vyriausybės vardu nuoširdžiai 
padėkojo Čečėnijos Respublikos 
Ičkerija atstovė Lietuvai A. Saijeva. 
Ji išreiškė viltj, kad centras 
ob jektyvia i ir v isapusiška i 
informuos Lietuvos visuomenę 
apie tai, kas iš tikrųjų vyksta 
Čečėnijoje.

Ketvirtadienį vardiniu balsavimu 
penkių balsų persvara Seimas 
grąžino galią aukštųjų kompartijos 
mokyklų diplomams - palaimino 
juos būti aukštojo mokslo baigimo 
dokumentais. Tai padaryta 
nutarim u, kuris pripažjsta 
"netekusiu galios" 1990 m. spalio 
18 d. Aukščiausiosios Tarybos 
nutarimą. Tada Aukščiausioji 
Taryba buvo nutarusi nepripažinti 
aukštųjų partinių mokyklų diplomų.

MIESTO TARYBOJE
Praėjusj ketvirtadienį Tarybos 

posėdžio  darbotvarkė je  buvo 
numatyti penki reikalai, tačiau etikos 
kodekso nutarta nesvarstyti, nes jo 
dar neperžiūrėjo nei etikos komisija, 
nei tarybos komitetai. Asmens ir turto 
apsaugos, ekologijos bei savivaldos 
kom ite to  p irm in inkė Kristina 
širšinaitienė atsiėmė savo siūlytą 
tarybos statuto projektą. Tarybos 
nariai svarstė sutrumpinto statuto 
variantą, kurj pasiūlė kultūros ir 
švietimo komiteto pirmininkas Jonas 
Genys. Daugiau kaip valandą 
užtruko Tarybos darbą 
reg lam entuo jančio  dokum ento  
svarstymas. 25 Tarybos nariai 
balsavo už statuto projektą. Tarybos

posėdyje  buvo svarstyta 
Saviva ldybės kontro lieriaus 
ta rnybos etatų sąrašas ir 
kontrolieriaus veikios nuostatai. 
Saviva ldybės kontro lieriaus 
tarnyboje dabar dirbs 9 žmonės. Tai 
trim is  daugiau, nei buvusioje 
kontrolės tarnyboje. Savivaldybės 
darbuotojų etatų skaičius dėl to 
nebus didinamas, nes 25 etatai šiuo 
metu nėra užimti. Tarybos nariai 
posėdyje patvirtino Savivaldybės 
kontrolieriaus veiklos nuostatus, 
išklausė privatizavimo tarnybos 
v irš in inko  in form aciją  apie 
privatizavimo eigą mieste, nutarė 
da lyvauti ste ig iant Lietuvos 
savivaldybių asociaciją.



AR RUSIJOS 
KARIUOMENĖ ĮEIS 

Į PABALTIJĮ (2)
Atkerta Ift 1 p.

Kad Šios priemonės būtų įgyve
ndintos, įvykių pradžioje numatoma 
pagal atitinkamus pianus mobilizuoti 
j Lietuvos armiją kelis tūkstančius 
atsarginių.

Internuotus asmenis ir pabėgėlius 
apgyvendinti toli nuo Latvijos sienos, 
daugiausia pionierių stovyklose ir 
poilsio namuose centrinėje Lietuvos

dalyje. Šios kategorijos asmenims 
išlaikyti, ypač rudenj ir žiemą, bus 
reikalinga materialinė Jungtinių Tautų 
pagalba. Vėliau internuotus asmenis 
ir pabėgėlius reikės organizuotai 
evakuoti iš Lietuvos per sieną j Lenkiją 
ir per Klaipėdos uostą j Švediją. A. 
Butkevičius ypač pabrėžė, kad Lietuva 
jokiom is aplinkybėmis neleis kurti 
latvių smogikų bazių Lietuvos teri

torijoje; taip pat vykdyti iš jos teritorijos 
kokių nors antirusiškų veiksmų.

Organizuoti nekonfliktinj Rusijos 
armijos dalinių ir karo technikos 
judėjimą iš Rusijos Kaliningrado srities 
j Latviją. Pasak p. Butkevičiaus, 
formaliai Lietuva neduos tam sutikimo 
ir oficialiai protestuos. Tačiau tuo 
atveju, jeigu Rusijos kariuomenė bus 
perdislokuojama slaptai, Lietuva 
negalės tam kliudyti ir nekliudys. 
Atvirkščiai, Lietuva šioje srityje 
neformaliai bendradarbiaus su Rusiją 
todėl ir prašo iš anksto pateikti jai 
informaciją apie Rusijos dalinių 
perdislokavimo jos teritorija laiką ir 
maršrutus, kad būtų išvengta galimų 
incidentų.

PASIŪLYMAS
Dar kartą pabrango elektros energija 

ir su tuo susiję visi komunaliniai 
patarnavimai. Komunistinės Lietuvos 
Seimas ir Vyriausybė nepaliaujamai 
didina mokesčius, o visa kaltė 
suverč iam a naujai išrinktom s 
savivaldybėms, kuriose dominuoja 
dešiniųjų partijų deputatai. Suprasdama, 
kad tai ne pastarųjų kompetencija, 
siūlau tokią išeitj nuskurdintiems Lietuvos 
gyventojams, dar nepanaudojusiems 
savo santaupų, esančių investicinėse 
sąskaitose.

Vyriausybė ne kartą yra kartojusi, 
kad mūsų investiciniai litai "padengti 
turtu", tačiau tą turtą sugebėjo 
"prichvatizuoti", o  "žmonės iš gatvės*

buvo pamiršti. Siūlau atkreipti j save 
"stabilios" valdžios dėmesj ir už visas 
paslaugas bei energiją mokėti jai 
investiciniais litais iš sąskaitos j sąskaitą 
pervedant pinigus jmonėms. Jei valdžia 
mūsų teisėtų pinigų nepripažintų arba 
vadintų mus skolininkais, joks normalus 
te ism as jų nepalaikytų. Mūsų 
investicinėse sąskaitose dūlantys litai 
yra teisėti, juos išdalijo valdantieji. 
Ta ig i p irm yn! N e js isko link im e 
energetikams ir neleiskime nuvertėti 
dar ir šioms savo santaupoms.

Barbora KIRK ILAITĖ  
Šiaulia i

NUO GEGUŽĖS 1 D. LIETUVOS RESPUBLIKOS 
VYRIAUSYBĖS 1995 M. BALANDŽIO 21 D. 

NUTARIMU NR. 574 KEIČIASI GAMTINIŲ DUJŲ 
KAINA:

1. Gyventojams, turintiems dujų skaitiklius, - už 1 kub. m dujų 
(Išskyrus gamtinių dujų vandeniui šildyti lengvatinę 0,222Lt) - 
0,60 Lt.

2. Gyventojams, neturintiems dujų skaitiklių,
-  namuose, butuose, kuriuose centralizuotai tiekiamas karštas 

vanduo, vienam žmogui per mėnes| - 5.10 Lt,
-  namuose, butuose, kuriuose centralizuotai karštas vanduo 

netleklamas arba jo nėra, vienam žmogui per mėnesĮ -1 2 ,1 0  Lt,
• už gamtines dujas, vartojamas Individualiems šiltnamiams 

(Inspektams) šildyti -  15 Lt per mėneej už kv. m.
Taip pat primename, kad balandžio 20 d, baigėsi šildymo sezonas. 

Prašome Iki gegužės 31 d. susimokėti už balandžio mėnesj suvartotas dujas, 
nes laiku nesumokė|us bus perskaičiuojama naujomis kainomis, o taip pat 
prarasite teisę j kainas su nuolaida. Gyventojams, kurie gamtines dujas 
vartoja maistui ruošti Ir vandeniui šildyti, taip pat bus perskaičiuojamas 
mokestis naujomis kainomis, jeigu laiku nesumokės už suvanotas gamtines 
dujas.

Kiekvienas gamtinių dujų vartotojas gali sužinoti apie mokesčius 
ir skolas P. Cvirkos g. 77, 102 kab. Informacja teikiama telet. 43-66- 
07.

Firma "ŠIAULIŲ DUJOS”

ÍTUOSE
SRAŠTUOSE

RUSIJA 
BOMBARDUOJA 

KALNUS
Čečėnijos kalnų gyventojai bėga 

iš gimtųjų vietų, kuriuos jau trečia 
diena apšaudo Rusijos aviacija Ir 
artilerija. Ketvirtadieni ugnis buvo 
nukreipta Ir j kaimus, esančius netoli 
Grozno. Vien tik per ketvirtadienio 
bombardavimus žuvo aštuoni civiliai 
gyventojai, o apie keturiasdošimt buvo 
sužeista. Čečėnų atstovas sakė, kad 
rusų karių žiaurumu pasipiktinę 
čečėnų kaimų gyventojai stoja | 
partizanų būrius. Gruodžio mėnasj 
atsiųsti j Čečėniją rusų kariai |au bőreik 
kontroliuoja visus miestus Ir dabar 
įnirtingai apšaudo kalnus, norėdami 
sutrukdyti čečėnams steigti Juose 
partizanų bazes.

RUSIJA GERINA 
SANTYKIUS SU 

BULGARIJA
Bulgarijoje vleširtčios rusų dele

gacijos vadovas V. Černomyrdinas 
tikisi, kad vižlas padės pagerinti abiejų 
valstybių santykius. Premjeras tikisi, 
|og  poka lb iuose su Bulgarijos 
vadovais bus pašalinti visi Maskvos 
Ir Sofijos nesutarimai. Apžvalgininkai 
pažymi, kad V. Černomyrdinas du 
karius buvo atidėjęs vizitą j Sofiją dėl 
Bulgarijos ir Rusijos vidaus problemų.

LENKIJA 
SKUBA I ES

Lenkijos ministras pirmininkas 
ketvirtadieni Varšuvoje pasimatė su 
E u ropos S ą jung os jg a lio tin lu , 
norėdam as Išs ia išk in ti, kok ių  
konkrečių žingsnių Lenkija turėtų Imtis, 
norėdama paspartini! jos priėmimą j

mronmuojn
ŠOVINIAI PAS 

BUVUSĮ SAVANORĮ
SKAT savanorio A. Sūkurio 

namuose Šiaulių policijos pareigūnai 
kratos metu aptiko daug šaudmenų, 
ginklų. Kratos metu pas A. Sukurj 
atvyko Aidas Kasputis, gimęs 1971 
metais. Policija turėjo duomenų, kad 
šis vyriškis, anksčiau tarnavęs SKAT, 
Irgi savo namuose gali turėti kažką 
panašaus. Kratos metu buvusio 
savanorio bute policija aptiko kelis 
šim tus gramų parako, 11 pistoleto 

i TT kovinių šovinių, kelis 16 kalibro 
. medžioklinius šovinius. Dėl šių jvykių 

J  ruošiamasi kelti baudžiamąją bylą.
IŠVADŲ NEPADARĖ

4 baudžiamosios bylos iškeltos 
I vienam asmeniui A. Ušeckui, 
I gimusiam 1968 metais, š is  žmogus 
Щ jau buvo teistas už išžaginimą, bet 
щ išvadų nepadarė. Sausio 16 dieną 
щ Bačiūnų gatvėje girtas sumušė 
*  giminaitį. Iškelta baudžiamoji byla.
■  Sausio 20 d. A. Ušeckas išgėręs
■  mediniu samčiu primušė savo 
I giminaičio 9 metų dukrą. Mergaitę 
I  teko vežti j ligoninę. Kai vienas A. 
щ Ušecko giminaitis užmigo, jis išžagino 
-  jo žm oną Prokuratūroje jam iškeltos 
!  4 baudžiamosios bylos.

PADEGĖ, 
PO TO PASIKORĖ

Antradienj “ Svajonės" kolekty-1 /Л1 HI dU ID I IJ O V ajLJlIU O  i \ u i a i \ i y -

viniame sode sudegė sodo namelis. 
Lenkijos užsienio prekybos politika. 1  Tfdami priežastis policijos darbuotojai 
ES įgaliotinis sakė, kad neabejoja I  netoli esančiame šiltnamyje rado 
skubiu Lenkijos priėmimu j šią I  pasikorusj V. Dmitrijevičių, gimusi

organizaciją.

RUSIJA 
NEPATENKINTA

ČEKIJA I
Rusija kaltina Čekijos vadovus ® 

šaltojo karo politika už tai, kad И 
prezidentas V. Havelas oficialiai 1  
protestavo dėl Čečėnijoje kovojančių I 
rusų karių dalyvavimo pergalės dienos I 
parade Maskvoje gegužės 9-ąją. I 
M askvos am basada P raho je I 
pažymėjo, kad tokie Čekijos protestai |  
primena šaltojo karo laikų tradicijas. |

I 
I 
I 
I 
I

I  1955 metais. Ten rado ir užrašų 
I  knygutę su atsisveikinimo laišku. V.

Dmltrijevifilus kaltino moterį, su juo 
pragyvenusią 7 metus. Jis padegė 
sodo namelj, o pats pasikorė, V.

PATVIRTINTA NAUJA 
PRANCŪZIJOS 
VYRIAUSYBĖ

Naujasis Prancūzijos prezidentas |  
Ž. Širakas patvirtino naują respublikos Щ 
vyriausybę, kuriai vadovaus buvęs Щ 
užsienio reikalų ministras A. Žiupė. g

Šiaulių miesto antstolių kontora 
prie Šiaulių miesto apylinkės 
teismo praneša, kad š. m. birželio 
8 d. 11 val. viešosiose varžytinėse 
ir aukcione bus parduodama;

dviejų aukštų parduotuvė 
turgaus aikštėjo su rūsiu, esanti 
Basanavičiaus gatvėje 7 (Aušros 
alėjos 47a). Parduotuvės pradinė 
kaina - 450000 Lt;

prekes (pramoninės), esančios 
nurodytoje parduotuvėje.

Asmenys, norintys dalyvauti 
varžytinėse, registruojami pas 
teismo antstolę D. Karpuškienę 
(Dvaro 83a 2 kab. Telef. 536429) 
ir iki varžytinių apmoka 10 proc. 
parduotuvės kainos.

Vyr. teismo antstolė 
I. JATAUTIENĖ

Dmitrijevičius buvo Baltarusijos pilietis. 
Galutines išvadas dėl mirties padarys 
ekspertai.

MUŠA JAU IR 
BAŽNYČIOJE

Gegužės 14-ąją Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje 19 val. buvo aukojamos 
šv. Mišios. Moteris N. P. stovėjo netoli 
altoriaus, susirinkusioji priiminėjo 
komuniją. Šalia jos stovėjusi stambi 
moteris netikėtai pradėjo plūsti 
aplinkinius, keikti kunigą. Galiausiai 
N. P. neišlaikė nervai ir ji paprašė 
liautis. O šiai tik to  irtereikėjo. Ji palei
do ryšuliuką j N. P. galvą. Buvo išk
viesta greitoji medicinos pagalba, po
licija. Ryšulyje, popieriuje, buvo ak
muo. Nukentėjusiajai žaizdą teko 
susiūti, (tariamoji - šiaulietė Bronislava 
D., gimusi 1931 m., gyvenanti Aukš- 
tabalio gatvėje.

PAVOGTAS 
POLICIJOS KOMISARO 

AUTOMOBILIS
Šiaulių miesto vyriausiojo policijos 

komisariato nusikaltimų, susijusių su 
transportu, tyrimo poskyrio darbuo
tojai pranešė, kad pavogtas pirmojo 
policijos komisariato vadovo nuosa
vas aikomobilis. Vakarietiškos markės 
mašina buvo laikoma automobilių 
stovėjimo aikštelėje netoli miesto 
centrinės turgavietės.

VERSLININKO 
NUŽUDYMO BYLA 

GRĄŽINTA 
TARDYTOJAMS 

PAPILDYTI
Pirmadienj Šiaulių apygardos 

teisme toliau buvo nagrinėjama vers
lininko V. Kazlausko nužudymo byla. 
Beveik per visą teismo procesą kalbėjo 
teisiamasis, buvęs policininkas G. 
Giržadas. Jis ir toliau neigė, kad užsakė 
žmogžudystę. G. Giržadas pats savo 
ranka buvo parašęs prisipažinimą, 
kuriame nurodė 2,5 tūkst. dolerių 
sumą, kurią užmokėjęs S. Tamučiui, 
kad šis nužudytų V. Kazlauską, jog 
nereikėtų grąžinti 15 tūkst. dolerių 
skolos. Dabar jis aiškino, kad 
prisipažinimą išgavo iš jo  kriminalistai 
prievarta, mušdami. S. Tamutis (kitas 
kaltinamasis) liudijo, kad ginklą gavo 
iš G. Giržado V. Kazlauskui nužudyti. 
G. Giržadas neneigė, kad jis skolinosi

'vairuotojams
Samariečių bendrijos instruk

torės pagal vokiečių paruoštą 
racionalią programą moko vair
uotojus teisingai teikti pirmąją 
medicinos pagalbą.

Užsiėmimai vyksta buvusioje 
geležinkeliečių ligoninėje (Vilniaus 
g-vėjo 125, III aukšte) trečiadieniais 
nuo 18 val.

Birželio 5 d. 11 val. iš viešųjų 
varžytinių bus parduodamas ben- 
drabutinio tipo kambarys. Pradinė 
kaina - 4250 Lt.

Norintys dalyvauti varžytinėse 
registruojasi antstolių kontoroje 
prie Šiaulių m. apylinkės teismo 
(Dvaro 83a). Tel. 424818.

I. JATAUTIENĖ 
Vyr. teismo antstolė

pinigus iš verslininko. Nužudytojo 
žm ona paliudijo, kad paskolos 
raštelyje G. Giržadas nurodė ne savo, 
o  Genadijaus Gužausko pavardę. 
Te ism a s nutarė by lą  g rąž in ti 
tardytojams papildyti.

NEAIŠKU, KODĖL 
IŠLAUŽTA SIENA

Gegužės 16-osios naktj vagys 
jsilaužė j kelis kioskus. Ilgapirščiai 
išlaužė sienas ir pateko j kiosko, 
esančio Vilniaus gatvėje, patalpas, 
Pavogta cigarečių, gumos, saldu
mynų. Išlaužta Ir kiosko, stovinčio 
Sevastopolio gatvėje, siena. Keista, 
bet prekės nepaimtos. Apvogta ir VJ 
“ Gliukozė". Išvežta 41 nerūdijančio 
plieno plokštė. Laužimo žymių ko' 
kas neaptikta. Nuostolis - daugiau • 
kaip 400 litų. Gali prasidėti masinės 
vagystės Iš kolektyvinių sodų.

VĖL NETIKRI 
DOLERIAI

Gegužės 12 dieną Lietuvos akcinio 
inovacinio banko Šiaulių filiale moks
leivis T. D. bandė iškeisti j litus 100 
dolerių vertės įtartiną kupiūrą. T. D. 
turėjo dar tris. manoma, netikras po 
100 dolerių kupiūras. Vaikinas paaiš
kino nežinojęs, kad doleriai netikri. 
Jų jam davę tėvai. Tėvai sakė, kad jie 
netikrų dolerių gavę turguje, nes abu 
yra individualių įmonių savininkai. Tą 
pačią dieną banko "Herm is" kontro
lierius gavo 20 dolerių netikrą kupiūrą. 
Netikrus pinigus valiutos keitimo punk
tui pateikė nenustatytas vyriškis, kurio 
dabar ieškoma.

ATSIRADO MAŽASIS 
PRAŽUVĖLIS

Praėjusią savaitę miesto policija 
ieškojo be žinios dingusio aštuon- 
močio Deivido Stankaus. Deividas 
praėjusį savaitgalį j namus sugrįžo ч 
pats. Jis miegojo parke, būdoje. Ber
niukas turėjo antklodę, pinigų ir žvakę. 
Vaikas vaikščiojo po namus, prašė 
išmaldos, valgyti. Berniukas sakė, 
kad viską nešė draugams, kurių labai 
klausė. Iš namų jis išeina jau ne pirmą 
kartą.

PAVOGĖ “AUDI-100” 
IŠ TAKSI VAIRUOTOJO

Ketvirtadienį j policiją kreipėsi 
"Šiaulių taksi" vairuotojas A S., 
pranešdamas, kad gegužės 17 dieną 
apie 22.30 val. iš jo buvo atimtas 
automobilis. Anot pareiškėjo, tą vakarą 
ŠiauSų autobusų stotyje j jo  vairuojamą 
automobilį "Audi-100" jsėdo vyriškis. 
Klientas paprašė nuvežti jį j Kairius. 
Įvykdžius užsakymą vyriškis, grasin
damas daiktu, panašiu j nupjauta- 
vamzdj, iš taksi vairuotojo atėmė auto
mobilį ir 12 litų. Užpuolikas nuvažiavo 
Panevėžio link. Jo išvaizda: apie 30 
metų, vidutinio kūno sudėjimo, apva 
lauš veido, tamsiais plaukais, vilkėjo 
rudomis kelnėmis, žalia striuke. 

Paruošė Vida MISIŪNAITĖ

Sekmadienj, gegužės 21 d. 19 
val., per Šv. Mišias, giedant ŠPI 
kameriniam chorui "Bičiulia i" 
(vadovas S. Žalalis), Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje bus šventinama 
sam ariečių bendrijos Šiaulių 
skyriaus vėliava.

LSD Šiaulių skyrius

AUŠROS ALĖJA
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TA IP

NEILGAI
BUVO

LEMTA
BŪTI

KARTU?
Aleksas BIČKUS
Viena paskui kitą ateina šventės, 

paskirtos pagerbti Tėvams. Kad žinotų 
Mama, kaip dažnai aš prisimenu 
nuėjusias j praeitj saulės nutviekstas 
dienas ir šiltas lyg pienu užpiltas 
gegužinėmis skambančias naktis. Ir 
obelys buvo baltos, kaip balti Mamos 
plaukai. Tokios jos ir dabar, tos obelys, 
tik Mamos nebėra. Ar čia seniai ji 
s tovėjo pasirėdžiusi lietuviškais 
tautiniais rūbais su žydinčia vyšnios 
šaką. rankose? Rodos, dar ta pati 
žolė palinkusi po jos kojomis jai 
praėjus... O juk nebe ta, seniai nebe 
ta  Ar beprisimena Kelmės krašto laukų 
takeliai jos žingsnius?

Ne visą laiką buvo šviesi mano 
va ikys tės  padangė. P ris im enu 
pamiškėje kalenančius automatus, 
bet per pragaru virtusj lauką veda 
Mamos ranka ir nė viena kulka 
nekliudo... Tai stebuklinga jos meilės 
galia, viltis ir kantrybė mus mažus 
švedė iš to kara ugnies ir... iš vaikystės.

Ne tik pirmąjį gegužės sekmadienj 
užplūsta prisiminimai apie Mamą. Bet 
ką bepadės? Vis tiek vienui vienas 
sutinku jau ne pirmą šaltą pavasarj - 
be artimųjų, be šeimos lizdo...

Artėja Tėvo diena. Ne vienas yra 
pasakęs, kad mano gimdytojas buvo 
geras, taikus žmogus. Tur būt 
labiausiai toks jis buvo svetimiems. 
O saviesiems?

Prisimenu, kaip kartą pjovėme 
šieną. Tėvas priėjo pelkę ir, pasiraitęs 
kelnes, nubrido, numojavo. O aš 
bijojau siurbėlių, todėl pasirinkau

RASO
“AUŠROS
ALĖJAI”

kalneli. Kai jj nušienavau, pasakiau 
Tėvui, kad dalgis atšipo. Taip ir nuėjau 
namo, o Tėvas tylėdamas pjovė 
pelkėje iki sutemos, retkarčiais 
iš rank iodam as iš b lauzdų  
prisisiurbusias minkštas, išpampusias 
kirmėles.

Ne kartą su Tėvu esu ėjęs j kiną 
ir... j šokius. Nueiname filmo žiūrėti, 
o jam pasibaigus Tėvas duoda man 
5 rublius ir sako:

-T ik  nesakyk mamai...
Nežinau ką jis galvoją bet eidamas 

namo mąstau, kad meluoti negaliu. 
Todėl kai Mama paklausią kur Tėvas, 
nedvejodamas atsakau:

- šoka.
Rytą saulei patekėjus Tėvas 

pareina ir sako:
-Atiduok pinigus... Neuždirbai... 
O aš meluoti niekaip negaliu. Negi 

dėl to kaltas?..
Artėjant Tėvo dienai, galvoju: tegu 

ir šokiuose iki ryto pasilieka, tegu ir 
išbara už kiaulėms sušertą salyklą, 
bet tegul būna šalia Už jo gerų, plačių 
pečių man visada ramu.

Deja, taip nebebus, nes Tėvas 
niekada nebeparois nei paryčiais iš 
šokių, nei iš pelkės nuo siurbėlių 
pajuodusiomis kojomis...

PASKYRIMAI

PASKIRTI SENIŪNAI
AKMENĖ. Pertvarkant rajono 

administracinę struktūrą panaikintas 
Naujosios Akmenės miesto valdymo 
skyrius. Rajono centras su apylinke 
dabar sudarys bendrą teritorinj 
padalinj - Naujosios Akmenės 
seniūniją. Naujosios Akmenės 
seniūnu paskirtas Albinas Sabutis.

PATVIRTINTI 
SENIŪNIJŲ ETATAI
KELMĖ. P a tv irtin ti ra jono 

seniūnijų administracijos etatai. Jose, 
be seniūno, dirbs jo pavaduotojas, 
vyr. buh a lte ris -kas in inkas  ir 
socialinės paramos inspektorius. 
Seniūnams nustatyti atlyginimai 
atsižvelgiant j gyventojų skaičių ir 
teritorijos dydj. Jie svyruos nuo 4,6 
iki 5,3 MGL, bus mokamos šių 
koeficientų 30-50 proc. priemokos. 
Tad seniūnų atlyginimai numatyti 
nuo 418 iki 556 Lt. Jų pavaduotojai 
gaus apie 10, o vyr. buhalteriai- 
kasininkai -15-20 proc. mažesnes 
algas. Visi socialinės paramos 
inspektoriai iki šiol gavo vienodus 
atlyginimus - 3,8 MGL. Dabar jie 
bus diferencijuoti, atsižvelgiant j 
seniūnijos gyventojų skaičių, tad 
vienų inspektorių  atlyginimai 
sumažės, kitų - padidės.

KULTURA

EKONOMIKA

m JAUNŲJŲ KŪRYBA
Viktoras SIDARAVIČIUS

Viktoras Sidaravičius (17 m.) 
apie save:

- Mokausi Lleporių vidurinėje 
mokykloje 12c klasėje. Mėgstu viską 
išskyrus tai, ko nemėgstu. Namuose 
neturiu nei šuniuko, nei kačiuko, 
nei močiutės... (Juodas humoras). 
Labai laukiu egzaminų - kuo greičiau 

Jateis, tuo greičiau praeis.

PAGONIS
Tyku, ramu ir tamsu,
Storas miškas senolis.
Eina milžinas taku - 
Tai lietuvis - pagonis.

Jis kovoja su badu,
Tiki pasakom, naivuolis. 
Su visa gentim kartu 
Myli ugnį - tamsuolis.

Dunda būgnai, net baisu, 
Šoka prie laužo vikruolis. 
Jo sąmonėj laumių apstu... 
Vyrui kas! - Jis pagonis!

SIAURĖS LIETUVOJE

varžytinės nejvyko - neatsirado pirkėjų. 
Pieninei iškelta bankroto byla - ji 
visiškai prasiskolinusi. Vien žem
dirbiams Joniškio pieninė skolinga 
per 2,5 mln. litų, o bendra skolų suma 
- 13,5 mln. litų. Pieninė turi ir savo 
skolininkų. Jų sąrašas ilgas, su jais 
bylinėjamasi. Pieninės likimą spręs 
kreditoriai gegužės 15 d.

VARŽYTINĖS 
NEfVYKO

JONIŠKIS. Pieninės turto skelbtos

POETO VIENINTELĖS 
MEILĖS PRISIMINIMAI

RADVILIŠKIS. R a jono
bibliotekininkų seminare Centrinės 
bibliotekos direktorė A  Januševičienė 
aptarė rajono bibliotekų pirmojo 
ketvirčio darbus, ragino organizuoti 
įvairius renginius, tvarkyti knygų 
fondus, rūpintis skaitytojų telkimu ir 
jų  ku ltū ringu aptarnavim u.
Pavaduotoja V. Rimaitė apžvelgė 
bibliotekų leidinio "Tarp knygų" 
publikacijas, kurios gali praversti 
dirbant.

Po oficialiosios dalies literatūrinę- 
muzikinę kompoziciją skirtą P. Širvio 
atminimui, atliko aktoriai S. Sipaitis, 
Č. Stonys ir dainininkas P. Zaremba. 
Prisiminta poeto vaikystė, kūrybos 
kelias, k lausytas i au tentiškų 
vienintelės poeto meilės prisiminimų 
bei gyvo paties poeto žodžio. 
Dainuotos dainos P. Širvio žodžiais, 
priminti ir aštrūs kritikų atsiliepimai 
apie P. Širvio kūrybą. Labiausiai, 
manau, P. širvio lyrikos dvasią atitiko 
aktoriaus S. Sipaičio atliekama daina

"Aš nevertas", gitarai pritariant.
UŽ PARAMĄ - 
“AITVARAI”

KELMĖ. 5000 litų M. Sarbievijui 
atminti paskyrė rajono Valdyba Kauno 
žemaičių bendrijai. Ši bendrija leidžia 
"Aitvarus", kuriuose bus rašoma apie 
Kražiuose gyvenusį poetą M. 
Sarbievijų jo 400-ųjų gimimo metinių 
proga bei krašto rezistencijos 50- 
metj. Už šią paramą rajonui pažadėta 
1000 "Aitvaro" egzempliorių.

ANEKDOTAI IŠ 
RADVILIŠKIO

RADVILIŠKIS. Neseniai pasirodė 
Lietuvių literatūros ir tautosakos 
instituto paruošta knyga "Lietuvių 
liaudies anekdotai", jdom u tai, kad 
nem ažai anekdotų  užrašyta 
Radviliškio rajono apylinkėse. 
Pavyzdžiui, Vadaktų klebonas 
Antanas Valantinas pateikia 12 
anekdotų.

SKIRTA KALBAI, 
KNYGAI

NAUJOJI AKMENĖ. Tautininkų 
sąjungos skyrius, lietuvių kalbos 
draugija ir Centrinė biblioteka 
antradienį surengė gražų Spaudos 
atgavimo, kalbos ir knygos dienos 
paminėjimą. Renginys prasidėjo ir 
vėliau buvo paįva irinam as 
skambiomis lyriškomis lietuviškomis 
dainomis, kurias, palydint kanklininkei 
ir akordeonistei Valerijai Milerienei, 
dainavo Angelė Norkienė, Giedrė 
Runkauskienė ir Eugenija Kochienė.

Apie spausdintą žodj, kalbą knygą 
žmones, dirbančius šiose kultūros 
sferose, jų  atsakomybę ir pareigą 
giliamintj pranešimą skaitė tautininkų 
sąjungos narys, lietuvių kalbos 
konsultantas Aloyzas Vilkys.

Susirinkusiuosius su švente 
pasvekino rajono meras Klemas Inta 
Jis, be kita ko, išaiškino dabartinės 
rajono vadovybės ir Savivaldybės 
tarybos požiūrį j kultūrinio gyvenimo 
problemas.

SPORTAS

"B ič iu lio " krepšinio taurių varžybų 
istorija  Tai bene pastoviausia 
rajono tradicija, sulaukusi Lietuvos 
N e p rik lau som yb ės atkūrim o, 
"nenumirusi" per visas blokadas.

Le id in ė ly je  ske lb iam a 71 
nuotrauka ir žiupsnelis tekstų, 
statistikos. Čia skaitytojas ras visų 
kom andų - taurės la im ėto jų, 
pradedant 1966 ir baigiant 1994 
metais nuotraukas, kitus susitikimų 
akimirkų liudininkus. Juk "B ič iu lio " 
pereinamosios taurės per 30 metų 
"aplankė" daug Kelmės irTytuvėnų 
komandų, "svečiavosi" Užventyje, 
K ražiuose, Šaukėnuose ,
K ukečiuose, o fina lin iam s  
sus itik im am s yra  te isė javęs 
tarptautinės kategorijos arbitras, 
vilnietis J. Jankauskas, buvęs 
Kauno "Ž a lg ir io "  m e is trų  
komandos žaidėjas R. Iminavičius, 
ž inom as treneris  ir  sp o rto  
komentatorius V. Janiūnas bei kiti. 
Neveltui nemaža dalis finalų virto 
gražiomis krepšinio šventėmis. 

“KURŠIŲ KRAŠTO” 
SVEČIAI

KELMĖ. Tytuvėnų žemės ūkio 
mokyklos salėje jsikūrusiame 
"K u rš ių  k ra š to " ūk in inkų  
kooperatyve lankėsi Vokietijos 
žemės ūkio ministerijos atstovai Dr. 
Lesch, Dr. Eberie ir Bundestago 
deputatė, buvusi šeimos reikalų 
m in is trė  H. R onsch. Svečia i 
susipažino su šio kooperatyvo, 
įsteigto už Vokietijos lėšas, darbu.

Beto, šiame kooperatyve lankėsi 
ir Anglijos atstovai. Jie, kaip 
vokiečiai - pas mus, prancūzai - 
Plungėje, dažnai - Kretingoje, o 
kanadiečiai - Raseiniuose, jkūrė 
kooperatyvus ar firmas, kurios teikia 
paramą Lietuvos kaimui. Tokj tikslą 
turi ir anglai. Jie Lietuvoje taip pat 
nori pasirinkti vieną rajoną, kuriame 
steigs savo servisą, o j "Kuršių 
kraštą" atvyko pasidom ėti jo 
sukaupta patirtimi.

LEIDINYS APIE 
TAURĖS ISTORIJĄ

KELMĖ. Šią savaitę Šiaulių 
"Titnago" spaustuvė išspausdino 
leidinėlį "Rungtynės, kurios jau 
tęsiasi 30 metų". Jame vaizdais ir 
rašytu žodžiu plačiau prisimenama 
ir komentuojama visa 30 metų

KITI ĮVYKIAI

VYSKUPAS 
J. E. ANTANAS 

VAIČIUS - 
LENKIJOJE

TELŠIAI. P raė jus ią  sava itę

vyskupas J. E. Antanas Vaičius, 
vienintelis iš Lietuvos aukštųjų 
dvasininkų, kelias dienas lankėsi 
Lenkijoje. Jis, lydimas Kunigų 
seminarijos monsinjoro rektoriaus 
Stepono Brazdeikio, dalyvavo 
Lenkijos vyskupų konferencijos 
plenarinėje konferencijoje.

Konferencija, Jo Eminencijos 
teigimu, buvo įdomi. Jos posė
džiuose svarstyta Lenkijos katalikų 
bažnyčios padėtis artėjant dutūks- 
tantmečiui. Renginiui vadovavo 
kardinolas, Lenkijos bažnyčios 
primas Juzefas Glempas. Be jo, 
dalyvavo kardinolai Makarskis ir 
Gulbinovičius. Vieną dieną buvo 
atvykęs net studijų kongregacijos 
kardinolas Pio Lagi iš Vatikano, 
kuris neseniai lankėsi Lietuvoje ir 
vizitavo Telšių kunigų seminariją.

Konferencijoje trumpą kalbą 
lotyniškai pasakė ir Jo Eminencija 
Antanas Vaičius. Jis padėkojo už 
nuoširdų, š iltą  priėm im ą, 
savitarpio supratimą, perdavė 
Lietuvos vyskupų, kardinolo ir 
a rk ivysku p o  sve ik in im us ir 
linkėjimus. Kaip Telšių vyskupas 
pastebėjo, būdamas Lenkijoje, jis 
įsitikino, kad čia katalikų bažnyčia 
turi didelę galią. Tai rodo vien tas 
faktas, kad šioje šalyje yra net apie 
130 vyskupų. Bažnyčios jtaka 
jaučiama kiekviename žingsnyje. 
Pilna vienuolynų, labai išvystyta 
"Caritas" veikla ir 1.1.

BAŽNYČIA 
PAGELBĖS 

BEDARBIAMS
KELMĖ. Rajono savivaldybė 

kartu su darbo birža organizuoja 
viešuosius darbus: dvaro parko 
teritorijos prie krašto muziejaus 
tvarkymas (sąmatinė vertė - 1820 
Lt. Kultūros ir sporto skyrius turi 
įdarbinti 2 bedarbius, poilsio bazės 
"Sedula" Tytuvėnuose remontas 
(sąmatinė vertė -1040 Lt. Aklųjų ir 
s ilpna reg ių  są jungos Š iaulių 
skyrius turi įdarbinti 4 bedarbius), 
kelių taisymas (sąmatinė vertė - 
2770 Lt. Valstybinė įmonė "Kelmės 
automobilių keliai" turi įdarbinti 6 
bedarbius), bažnyčios remontas 
(sąmatinė vertė -1310 Lt. Bažnyčia 
turi įdarbinti 4 bedarbius). Lėšos 
pagal nustatytą tvarką bus skirtos 
iš da rbo  b iržos  bei rajono 
savivaldybės biudžeto.

AUŠROS ALĖJA



TELEVIZIJOS PROGRAMA GEGUŽĖS 20  - 2 8  D.
Šeštadienis, gegužės 20 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Programa 

vaikams. 10.00 Šarka. 10.30 TV 
artelė. 11.20 Mūsų kalba. 11.55 
Sveiką Prancūzija 12.25 F. "Degrasi 
gimnazija” . 12.55 Pasaulio sportas.
13.35 Lietuvos olimpiečiai. 14.00 
Užeikit, sveteliai. 14.30 Aktoriaus ir 
režisieriaus V. Blėdžio 75-meČiui.
15.45 Dok. f. 16.45 Koncertas. 18.00 
Žinios. 18.10 Šalia mūsų. 18.40 Kino 
pasaulyje. 19.05 Klasikos šedevrai.
20.00 Atgarsiai. 20 30 Panorama. 
21.00Sportas. 21.10 Po savo stogu 
21.50F. "M otinair sūnus". 22.25 F. 
"Sensacija". 23.15 Vakaro žinios.
23.30 Gitaros legendos.

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

šuniškas gyvenimas". 12.00 F. 
"Kobra". 13.00 Muzika. 13.30 
Sveikatos apsaugos reforma 14.00 
A z ijos  g re itke lis . 15.00 Toli 
nublokštas Floydas. 15.20 Bilietas 
j nuotykių pasaulj. 16 00 Muzikos 
grupė. 16 30 Vokietijos miestai. 
Liubekas. 17.30 Kultūros žurnalas.
18.00 "Pats sau režisierius". 18.30 
Dok. f. 19.00 Dok f. 19.20 Lietloto.
19.30 "Stebuklų laukas". 20.30 
Animacinisf. 21.00Žinios.21.15F. 
"Angliškasis perversmas". 23.10 
Žinios. 23.25 Muzika.

LNK TV
9.00 Ryto ratas. 11.05 "Maile 

žeidžia". 12.00 "Dangiški migdolai".
12.55 Dok. f. 13.35 "Vienam gale 
kablys..." 13.55 "Deutsche Welle" 
irrf. laida. 14.25Tangomanija. 14.55 
Dviračio šou. 15.20 Muzikinė laida 
"Viskas!" 15.40 "Povandeninės 
keliones". 16.30 Kibír tele vibir. 18.00 
F. 'Tolimosios šėtros". 18.55 Keturi 
ratai 19.25 Karaoke ir kiti. 20.00 
Laikas. 20.40 Linksmiausia reklama 
pasaulyje. 21.40 F. "Eteris!" 22.04 
"Šou bulvaras". Humoro laida. 22.40 
F. "Rusiška ruletė".

Sekmadienis, gegužės 21 d. 
LIETUVOS TV
90 0  Liudykime Kristų. 9.30 

Svetimo skausmo nebūna. 10.30 
F. vaikams "Soltis". 10 55 Septynios 
Kauno dienos. 12.00 Krepšinio 
pasaulyje. 12.45 Tas senas geras 
"Vakaro divertismentas". 13.30 
Atmintis. 14.00 Koncertas. 14.30 
A zim uta i. 15.00 S ve ik in im ų 
koncertas. 16.00 F. "Neono raitelis".
16.50 Katalikų TV studija 17.20 Laida 
automėgėjams "Automanija” . 18.00 
Žinios. 18.15 Sekmadienio fotoateljė.
18.50 Gyvybės žalias medis. 19.35 
Būtovės slėpiniai. 2; .30 Panorama.
21.00 Sportas. 21.10 F. “ Geležiniai 
vyrukai". 2245 UFE ienoraštis. 23.00 
Vakaro žinios. 23.15 Kaukodromas.

TELE-3
9.00 Animacinis f. 10.15 Langas 

j gamtą. 10.30 Filmas. 12.00 F. 
Kobra". 13.00 POP ART'95.16.00 

Muzika Ir žodis. 16.30 Iš "Formulė- 
1" istorijos. 17.00 Laukiniai Pietūs.
17.30 Jdomūs žmonės. 1800 
Europos kaleidoskopas. 18.30 
"Westgate III” . 19.30 Ginoso šou.
20.00 Pasaulio sportas. 20.30 
Animacinis f. 21.00 Naujienos. 
Nuomonės. 21.30 F. "Angliškasis 
perversmas". 22.20 Muzika. 23.00 
Tamsos citadelė.

LNK TV
9.00 Dok f. 9.30 Animaciniai f.

11.40 TV žaidimas "Taip. Ne". 12.35 
Karaoke ir kiti. 13.05 "Tolimosios 
šėtros". 14.00 "Dar vienas šansas".
14.50 Keturi ratai. 15.15 Šou bulvaras.
15.45 Kibír tele vibir. 17.15. F. "Skyzer".
18.50 Animacinis f. 19.20 F. "Meilė 
žoidžia". 20.15 "Monitorius". 21.00 
"Savaitės horoskopas". 21.05 F. 
"Grafas Montekristas".

Pirmadienis, gegužės 22 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 8.30; 9.00 Žinios.

9.30 Pirmasis kanalas. 9.50 Kino 
pasaulyje. 10.15 "Didžioji Britanija 
šiandien". 10.45 Koncertas. 11.55 F. 
"Geležiniai vyrukai". 2 d. 6 s. 
"Paslaptingasis balsas". 17.00 
Programa. 17į5 Mūsų kalba. 17.35 
Menora 18.00 Žinios. 18.10 Programa 
vaikams. 18.50 Žinios 19.00; 22.00 
TV anonsas. 19.05 Baltarusių 
program a. 19.15 Ekonom ikos 
žurnalas "Nuo A iki Ž". 19.35 Sporto 
studija. 20.00 01, 02, 03. 20.30 
Panorama. 21.00 Sportas. 21.10 F. 
"Giminės". 22.05 Pasaulio koncertų 
salėse. 22.50 Susitikti Tave norėčiau 
vėlei. 23.05 Vakaro žinios.

LNK TV
7.00 Ryto ratas. 16.55 Programa.

17.00 Laikas. 17.15 Monitorius. 18.00 
Animac. f. 18.30 "Beverti Hils, 90210".
19.30 Dok. f. 20.00 Laikas. 20.40 F. 
"D ar vienas šansa s". 21.30  
Tangomanija. 22.00 168 biznio 
valandos. 22.50 "Juokingiausia 
reklama pasaulyje".

TELE 3
7.30 Žinios. 8.00 Animac. f. 8.30 

F. "Santa Barbara". 9.30 "Stebuklų 
laukas". 10.30 F. "Angliškasis 
perversmas". 12.00 "Audringas oras".
12.35 Muzikos grupė "Grace Jones” .
13.30 TV tekstas. 13.55 Anglų k. 
pamokėlė. 14.00,14.30; 15.00; 15.30 
"Travel". 16.00 Laukiniai Pietūs. 16.30 
F. "Eldoradas". 17.00 F. "Meilės 
galia". 1 s. 10.30 Animac. f. 19.10 F. 
"Greis ugnyjo" 19.40 Anglų k. 
pamokėlė. 19.00 Žinios. 19.20100%.
19.30 F. "Santa Barbara". 20.30 
Animac. f. 20.55 Anglų k. pamokėlė.
21.00 Žinios. 21.15 Sporto naujienos.
21.30 F. "Barney Barnato". 22.30 
Muzika. 23.00 Žinios. 23.15 Sporto 
naujienos. 23.30 Muzika.

Antradienis, gegužės 23 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 8.30; 19.00; 22.05 

TV anonsas. 8.35; 9.05 Žinios. 9.35 
F. "G im in ė s ” . 10.25 Sveika, 
Prancūzija. 10.55 Menora. 11.10 Po 
savo stogu. 12.009 Baleto salė. 17.00 
Programa. 17.05 Gyvybės žalias 
medis. 17.25 Sekmadienio fotoateljė.
18.00 Žinios. 18.10 Programa 
vaikams. 18.50 Žinios. 19.00; 22.05 
TV anonsas. 19.05 Laida lenkų kalba.
19.30 Nėra to blogo, kas neišeitų j 
gera. 19.40 Valstybė ir pilietis. 20.30 
Panorama. 21.00 Sportas. 21.10 F. 
"Giminės". 22.10 F. "Du vyrai". 23.10 
Vakaro žinios.

LNK TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 Dok. f. 16.55 

Programa. 17.00 Laikas. 17.15 "Taip. 
Ne". 18 05 Animac. f. 18.30 "Beverti 
Hite, 90210". 19.30 Dok. f. 20.00 Laikas.

20.40 F. "Žmogžudysčių skyrius".
21.30 Dok. f. "Kenedžiai". 1 s. 22.25 
F. "Dangiški migdolai". 23.15 "Eteris!" 

TELE 3
7.30 Žinios. 8.00 Animac. f. 0.30 

F. "Santa Barbara". 9.30 Dok. f. 10.00 
F. "B a rnoy B a rna to” . 12.00 
"Verslininkai ir jmonės". 12.35 
Muzikos grupė. "Uo". 13.30 TV testas.
13.55 Anglų k. pamokėlė. 14.00; 14.30; 
15.00; 15.30 "Travel". 16.00 Pasaulio 
sportas. 16.30 F. "Eldoradas". 17.00 
F. "Meilės galia". 2 s. 18.30 Animac. 
f. 18.55 Anglų k. pamokėlė. 19.00 
Žinios. 19.20 100%. 19.30 F. "Santa 
Barbara". 20.30 Animac. f. 20.55 Anglų 
k. pamokėlė. 21.00 Žinios. 21.15 
Sporto naujienos. 21.30 F. "Jaunas 
ir nekaltas". 23.00 Žinios. 23.15 Sporto 
naujienos. 23.30 Muzika.

Trečiadienis, gegužės 24 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 8.30; 19.00; 22.05 

TV anonsas. 8.35; 9.05 Žinios. 9.35 
Anglų k. mokomoji laida vaikams.
9.50 F. "G im inės". 10.45 Laida 
paaugliams "10 balų". 11.05 Atmintis.
11.35 Dailės žurnalas "Galerija". 12.20 
F. "Du vyrai". 16.55 Programa. 17.00 
Krantas. 18.00 Žinios. 18.10 Programa 
va ikam s. 18.50 Ž in ios. 19.05 
KrikŠČionložodis. 19.15 Sodų kraitė. 
19.359 amatai. 20.30 Panorama 21.00 
Sportas. 21.10 F. "Giminės". 22.10 
Atvirumo valanda 22.55 Kelios 
dainelės iš p. Zakarausko šou 
"Europos bamba". 23.10 Vakaro 
žinios. 23.25 Jaunimo estrada.

LNK TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 

"Povandeninės kelionės". 16.55 
Programa. 17.00 Laikas. 17.15 
"Vienam galo kablys..." 17.35 Šou 
bulvaras. 18.05 "Kalavijo riteris". 18.30 
"B everti H ils, 90210". 19.30 
"Paslaptingas Artūro Klarko pasaulis".
20.00 Laikas. 20.40 F. "Maištautojas 
Morantas". 22.30 F. "Gelbėjimo 
būrys".

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

F. "Santa Barbara". 9.30 F. "Westgate 
III". 10.30 F. "Jaunas ir nekaltas". 
12.00"Verslininkai ir jmonės". 12.35 
Muzikos grupė "Wet Wet Wet". 13.30 
TV tekstas. 13.55 Anglų k. pamokėlė. 
14.00; 14.30; 15.00; 15.30 "Travel".
16.00 Kultūros žurnalas. 16.25 F. 
"Nuostabus gyvenimas". 18.35 
Animac. f. 18.55 Anglų k. pamokėlė.
19.00 Žinios. 19.20 100%. 19.30 F. 
"Santa Barbara". 20.30 Animac. f.
20.55 Anglų k. pamokėlė. 21.00 Žnios.
21.15 Sporto naujienos. 21.30 F. 
"Kobra". 22.30 Muzika. 23.00Žinios.
23.15 Sporto naujienos. 23.30 F. 
"Nana".

Ketvirtadienis, gegužės 25 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 8.30; 19 50; 22.20 

TV anonsas 8.35; 9.05 Žinios. 9.35 
F. "Giminės". 10.30 Stilius. 11.00 
Atvirumo valanda. 17.00 Programa. 
17 05 "Gatvės triukšmas". 17.35 
Sveikata kasdien. 18.00 Žinios. 18.10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios.
19.00 Futbolas. "Žalgiris"-"Aras".
19.55 5 kontinentai. 20.30 Panorama
21.00 Sportas. 21.10 F. "Giminės".
22.25 Konrado kavinė. 23.10 Vakaro 
žinios. 23.25 Vizitinė kortelė "Fojė".

BALTIJOS TV IR ŠIAULIŲ TV V. 20  • V. 26  D.
Šeštadienis, gegužės 20 d.
8.30 Porgrama. 8.35 "Taip 

sukasi pasaulis". 9.30 "Nakties 
riba". 10.00 Prospektas. 10.20 
Muzika. 10.30 Vaikų savaitgalis.
11.00 Dok. filmas. 11.30 NBA: 
žvilgsnis iš arčiau. 12.00 “ Už 
kam po..." 12.30 Juoda-balta.
19.00 Sveikinimų koncertas. 20.00 
NBA rungtynės. 21.00 Mana- 
mana. 21.30 Rokijada. 22.00 
Teležaidimas "Laimės bučinys".
22.35 Madų šou dailės fakultete.
23.00 "V a k a ro  sp in d u lio " 
programa.

Sekmadienis, gegužės 21 d.
8.30 Programa. 8.35;21.05 

"T a ip  sukasi pasaulis". 9.30 
Žingsniai. 10.00 Susitikimai. 10.30 
Vaikų savaitgalis. 11.00 Dok. 
film as. 11.35 Muzika. 18.15 
A n im ac. film a i. 18.30 NBA 
rungtynės. 19.30 LKL apžvalga.
20.00 NBA apžvalga. 20.30 
"Laukinė rožė". 21.00 Baltijos

naujienos.
Pirm adienis, gegužės 22 d.
7.30 Programa. 7.35; 21.05 "Taip 

sukasi pasaulis". 8.25 "Laukinė 
rožė". 18.00 Saulės krašto televizija. 
Eskizai be-spalvų. 19.00 Koncertas 
"Juonė pastuogie". 19.30 LKL 
apžvalga. 20.00 NBA apžvalga.
20.30 "Nakties riba". 21.00 Baltijos 
naujienos. 22.00 Mozaika. 22.30 F. 
"Cirko istorija".

Antradienis, gegužės 23 d.
7.30 Programa. 7.35; 21.05 "Taip 

sukasi pasaulis” . 8.25 "Nakties 
riba". 19.00; 22.00 "Pirk, parduok, 
informuok". Žinios. 19.30 Spaudos 
apžvalga. 19.35 "Sodžius". 20.00 
"P rospektas". 20.20 Tautininkų 
žinios. 20.30 "Laukinė rožė". 21.00 
Baltijos naujienos. 22.30 Sankryža.
22.40 F. "Pelenė".

Trečiadienis, gegužės 24 d.
7.30 Programa. 7.35 "Taip sukasi 

pasaulis". 8.25 "Laukinė rožė” . 
19.00; 22.00 "P irk , parduok,

Informuok". Žinios. 19.30 Spaudos 
apžva lga. 19.35 Teležaid im as 
vaikams "Žvejys". 20.00 "Taip 
sukasi pasaulis” . 21.00 Baltijos 
naujienos.. 21.05 "Nakties riba".
21.30 Futbolas. 23.30 F. "Pelenė".

Ketvirtadienis, gegužės 25 d.
7.30 Programa. 7.35; 21.05 "Taip 

sukasi pasaulis". 8.30 "Nakties 
riba". 19.00 Futbolas "Ekranas"- 
"Kaunas". 20.00; 22.00 "Pirk, 
parduok, informuok". Žinios. 20.30 
"Laukinė rožė". 21.00 Baltijos 
nau jienos. 22.30 Spaudos 
apžvalga. 22.35 Rodo "ARGOS"

Penktadienis, gegužės 26 d.
7.30 Program a 7.35; 21.05 "Taip 

sukasi pasaulis". 8.30 "Laukinė 
rožė". 19.00; 22.00 "Pirk, parduok, 
informuok". Žinios. 19.30 Spaudos 
apžvalga. 19.35 Teatronas. 20.00 
"Už

kampo.." 20.30 "Nakties riba” .
21.00 Baltijos naujienos. 22.30 F. 
"Bergeno suokalbis"

LNK TV
7.00 Ry* ,»tto. 9.00 "Paslaptingas 

Artn-r Klarko pasaulis". 16.55 
Programa. 17.00 Laikas. 17.15 
Karaoke ir kiti. 17.45 "Viskas!". 18.05 
Animac. f. 18.30 "Beverti Hils, 90210".
19.30 "Vienam gale kablys..." 20.00 
Laikas. 20.40 F. "Frosto prisikėlimas".
22.25 F. "Stiveno Kingo "Aukso 
amžius".

TELE 3
7.30 Žinios. 8.00 Animac. f. 8.30 

F. "Santa Barbara” . 9.30 "Pats sau 
režisierius". 9.55 F. "Nuostabus 
gyvenimas". 12.05 "Atsišvartuoti".
12.35 Muzikos grupė. 13.30 Anglų k. 
pamokėlė. 14.00; 14 30 15.00; 15.30 
•'Travel". 16.00 Iš "Formulė-1" 
istorijos. 16.30 F. "Eldoradas". 17.00 
F. "Žmogus iš Kapucinų bulvaro".
18.30 Animac. f. 18.55 Anglų k. 
pamokėlė. 19.00 Žinios. 19.20100%.
19.30 F. "Santa Barbara". 20.30 
Animac. f. 20.55 Anglų k. pamokėlė.
21.00 Žinios. 21.15 Sporto naujienos.
21.20 Karo žygis Europoje. 21.40 F. 
"Kriminalinės policijos inspektorius". 
23.10 Žinios. 23.25 Sporto naujienos.
23.40 Muzika.

Penktadienis, gegužės 26 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 8.30; 8.35 Žinios.

9.35 F. "Giminės ". 10.45 F. "Lėlių 
slėnis". 11.30 6 kontinentai. 17.00 
Programa. 17.05 Atgarsiai. 17.25 
"Šveicarų pasaulis". 17.40 Jaunimo 
estrada. 17.50 Žinios. 18.00 
Tarptautinės jojimo varžybos. 19.30 
Reportažai iš regiono. 19.55 Madų 
videožurnalas. 20.30 Panorama 21.00 
Sportas. 21.10 F. "Lėlių slėnis". 21.55 
Laisvės alėja. 22.20 Nakviša. 23.25 
Vakaro žinios. 23.40 F. "Meilės 
menas".

LNK TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 "Gelbėjimo 

būrys". 16.55 Programa 17.00 Laikas.
17.15 Keturi ratai. 17.35 Tangomanija.
18.05 Animac. f. 18.30 F. "Gyvenimo 
smulkmenos". 19.30 Dok. f. 20.00 
Laikas. 20.40 Kriminalinė kronika.
21.05 TV žaidimas "Taip. Ne". 21.55 
"Viskas!" 22.15 F. "Vodžekas - iš 
ugnies".

TELE 3
7.30 Žinios. 8.00 Animac. f. 8.30 

F. "Santa Barbara". 9 30 Gineso šou.
10.00 Muzika ir žodis. 10.30 F. 
"Kriminalinės policijos inspektorius".
12.00 "Atsišvartuoti!" 12.35 Muzikos 
grupė. 13.30 TV tekstas. 13.55 Anglų 
k. pamokėlė. 14.00; 14.30; 15.00;
15.30 "Travel". 16.00 Sveikatos 
apsaugos reforma. 16.30 Langas j 
gamtą. 17.00 F. "Eldoradas” . 18.30 
"Tedžio Rakspino nuotykiai". 18.55 
Anglų k. pamokėlė. 19.00 Žinios, 19.20 
100%. 19.30 F. "Santa Barbara". 20.30 
Animac. f. 20.55 Anglų k. pamokėlė.
21.00 Žinios. 21.15 Sporto naujienos.
21.30 F. "Kobra". 22.30 Muzika 23.00 
Žinios. 23.15 Sporto naujienos. 23.30 
F. "Nana".

Šeštadienis, gegužės 27 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Programa 

vaikams. 10.00 Šarka 10.30 TV artelė.
11.20 Mūsų kalba. 11.50; 17.50; 22.20 
TV anonsas. 11.55 Sveika, Prancūzija.
12.25 Kelias. 12.50 F. "Degrasi 
gimnazija". 13.20 Pasaulio sportas.
14.20 Griežynės linksmybės. 14.50 
Spektaklis "Tikrieji Vakarai". 16.20 
Jūra. 16.50 Spaudos konferencija.

17.55 Žinios. 18.05 Kino pasaulyje.
18.35 Burda Moden. 19.10 Muzikinis 
viešbutis. 20.30 Panorama. 21.00 
Sportas. 21.10 Po savo stogu. 21.50 
F. "M otina  ir sūnus". 22.25 
Reportažas iš tarptautinio jojimo 
Vingio parke. 23.15 Vakaro žinios.
23.30 Gitaros legendos.

LNK TV
9.00 Ryto ratas. 11.00 Programa.

11.05 "M eilė že idžia". 12.00 
"Dangiški m igdolai". 12.50 Dok. f. 
"Kenedžiai". 13.45 "Vienam gale 
kablys..." 14.05 "Deutche Welle".
14.35 Tangom anija . 15.05 
"P a lap tin gas  A rtū ro  K larko 
pasaulis". 15.20 "Viskas!". 15.50 
"Povandeninės kelionės". 16.40 
Kibír tele vibir. 18.00 F. "Tolimosios 
šėtros". 18.55 Keturi ratai. 19.25 
Karaoke ir kiti. 20.00 Laikas. 20.40 
F. "Tegu kraujas liejasi laisvai",
21.05 Šeštadienio pokalbiai. 21.40 
F. "Eteris". 22.05 "Vieną kartą".
22.40 F. "Išmonių meistrai".

TELE 3
9.00 Animac. f. 10.30 F. "Pasaka 

apie carą sultoną". 12.00 F. "Kobra".
13.30 Muzika. 13.30 Jungtinė 
Karalystė šiandien. 14.00; 15.00;
15.30 "Travel", 16.00 Muzikos grupė 
"A lainSouchon". 16.30 Vokietijos 
miestai. 17.30 Pasaulio aidas. 18.00 
"Pats sau režisierius". 18.30 F. 
"Marija Čeleste". 19.25 Lietloto.
19.30 "Stebuklų laukas". 20.30 
Animac. f. 21.00 Žinios. 21.30 F. 
"Sveikas, artiste!" 23.05 Žinios.
23.25 F. "Užmerk man akis".

Sekmadienis, gegužės 28 d. 
LIETUVOS TV
8.35 Programa. 8.40 Liudykime 

Kristų. 9.30 Gestas. 9.50 Sveikata.
10.30 F. vaikams "Soltis". 10.55 
Septynios Kauno dienos. 11.55 TV 
anonsas. 12.00 Krepšinio pasaulyje.
12.45 Aukštas 18/17.13.30 Rikiuotė.
14.00 JAZZ session. 14.30 Azimutai.
15.00 Sveikinimų koncertas. 16.00 
F. "Neono raitelis". 16.50 Katalikų 
TV stud ija . 17.20 Laida 
automėgėjams. 18.00 Žinios. 18.10 
Gyvybės žalias medis. 18.40 
Reportažas iš Tarptautinių jojimo 
varžybų Vingio parke. 19.20 Mūsų 
miesteliai. 20.30 Panorama. 21.00 
Sportas. 21.10 Pirmasis kanalas.
21.30 F. "Geležiniai vyrukai". 22.40 
Vakaras Kauno muzikiniame teatre.

LNK TV
9.00 Dok. f. 9.30 Animac. f. 11.40 

"Taip. Ne". 12.35 Karaoke ir kiti.
13.05 "Tolimosios šėtros". 14 00 
"Dar vienas šansas". 14.50 Keturi 
ratai. 15.20 Kibír tele vibir. 16.50 
F. "Kapitonas Eskalabornas". 18.50 
Animac. f. 19.20 F. "Meilė žeidžia".
20.15 "Monitorius’'. 21.00 "Savaitės 
horoskopas". 21.05 F. "Mirtinas 
žavesys". 22.35 Sekmadienis.

TELE 3
9.00 Animac. f. 10.15 Langas j 

gamtą. 10.30 F. "Sveikas, artiste!” .
12.00 F. "Kobra” . 13.00 Muzika.
13.30 POP TV. 14.00; 15.00 Travel".
16.00 Muzika ir žodis. 16.30 Iš 
"F o rm u lė - I”  is to r ijo s .17.00 
Laukiniai Pietūs. 17.30 Jdomūs 
žm onės. 18.00 E u ropos 
kaleidoskopas. 18.30 F. "Marija 
Celeste". 19.30 Gineso šou. 20.00 
Pasaulio sportas. 20.30 Animac. f.
21.00 Žvelkime atidžiau. 21.30 F. 
"Liudytojas".
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