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Praeitą šeštadienį Į Šiaulius atvyko 
nedidelė vokiečių - Antrojo pasaulinio 
karo dalyvių, kalėjusių belaisvių 
stovykloje Šiauliuose, grupė.

Jos vadovas Verneris Kuinceris 
minėjo, kad norėjusiųjų atvykti d u v o  

per 30, tačiau atvažiavo tik aštuonetas, 
nes vienų jau nebėra gyvųjų tarpe, 
kiti - serga. V. Kuinceris seniai svajojo 
aplankyti Šiaulius. Pirmą kartą po 
karo jis čia aivyko prieš dvejus metus. 
Jau 1949-aisiais grjžęs iš nelaisvės 
ramo jis ėmė ieškoti belaisvių dirbusių 
Šiauliuose. Kartu j Šiaulius atvyko 
Leo Hymeris, kuris slapstėsi Lietuvoje. 
Jis buvo pabėgęs iš Briansko 
nelaisvės, pėsčiomis atkeliavęs j 
Lietuvą, kur geri žmonės jj priglaudė. 
Leo Hymeris ir po karo gyveno 
Lietuvoje. 1955 metais vedė lietuvaitę. 
Dabar Hymeriai gyvena Vokietijoje.

Sekmadienj svečiai aplankė Kryžių 
kalną, pirmadienj buvo išvykę j Nidą, 
o antradienj vokiečiai apsilankė Šiaulių

savivaldybėje bei susitiko su miesto 
meru A. Lankausku. Delegacijos 
vadovas V. Kuinceris padėkojo 
šiauliečiams už sutvarkytus vokiečių 
kapus ir kaip dovaną juos tvarkiusiems 
žmonėms įteikė Vokietijoje surinktas 
aukas. Vokiečiai sakėsi esą patenkinti, 
kad šiauliečiai, nors ir nebuvo 
įpareigoti, prižiūrėjo kapus. Netrukus 
miesto valdyba turėtų pasirašyti sutartj 
su Vokietijos kapų priežiūros 
organizacija, kuri ateityje rūpinsis kapų 
tvarkymo darbais.

Antradienj vokiečių delegacija 
Sukilėlių kalnelyje padėjo du vainikus. 
Vieną - mirusiems vokiečių 
belaisviams, kitą - lietuvių sukilėliams.

I. B.
Algirdo ŠVOBOS  

nuotraukose: Aldona Ir Leo 
Hymeriai; buvusiųjų belaisvių 

grupė mieste

Jeigu jvykiai klostysis šitaip, 
Rusija greičiausiai pradės vienaip ar 
kitaip kontroliuoti dal[ Ukrainos 
teritorijos, įskaitant Odesos sritį. 
Taigi šiuo atveju atsiras tiesioginis 
teritorinis ryšys tarp teritorijos, kurią 
kontroliuoja Rusija, Ir Padnestrės.

A li IR Z AI ■ '!
Kai jaunutei kadrų inspektore 

dirbusiai merginai buvo atimta teisė 
j šj darbą, nes ji nesutiko stoti j TSKP, 
ją pakeitė visus tuometinius 
reikalavimus atitikęs patikimas 
žmogus. Jis gausiai Išgerdavo ir 
dažnokai darbe pasirodydavo 
nubrozdintu "abrozdu". Sakydavo, 
kad tai buitinės traumos: tai pliauska 
skaldant malkas nuo kirvio atšokusi, 
tai nuo kopėčių žemė nutraukusi. 
Tomis versijomis, aišku, niekas 
netikėjo. Dar jis sakydavosi, kad yra 
baigęs aukštąją partinę mokyklą, o 
jo aštuonių klasių baigimo 
pažymėjimas sudegęs... Pastaruoju 
teiginiu tikėjome besąlygiškai, nes 
įrodymų netrūko: naujasis kadrų 
inspektorius nesugebėjo net 
darbuotojų tabelio surašyti, - tekdavo 
kviestis talkon ką nors Iš ITD. šie 
nesigirdavo baigę KPI ar VISI, - norint 
įsidarbinti pakakdavo pateikti diplomo 
nuorašą.

Tokie tad buvo žaidimai. Per daug 
nesikrimtome, - vis tiek buvo aišku 
kas yra kas.

Keičiantis vėjo krypčiai, teko 
perkainoti vertybes: kas buvo viskuo, 
1990 metų spalį tapo nieku.

Nurimus aistroms ir atsipeikėjus, 
viskas grjžta j savo vietas: gegužės 
18 d. partiniai diplomai vėl pripažinti.

"Lietuvos rytas" apklausė šalies 
žmones, kaip jie vertina naująjj Seimo 
nutarimą.

Lietuvos aukštųjų mokyklų rektorių 
konferencijos pirmininkas Rolandas

Pavilionis:
"Lietuvos aukštosios mokyklos, 

remdamosi jų autonomiją
patvirtinančiu Konstitucijos 40 
straipsniu, pasilieka teisę nepripažinti 
partinių mokyklų diplomų aukštojo 
mokslo dip lomais Lietuvos 
aukštosiose mokyklose” .

Česlovas Juršėnas, Seimo 
pirmininkas:

“ Partinėje mokykloje išmokau 
dalykų, kurie man naudingi ir dabar. 
Kai prieš penkerius metus man šj 
diplomą atėmė, kvailesnis netapau, 
o dabar, atgavęs diplomą, nebūsiu ir 
protingesnis".

Rimantas Dagys, Seimo 
socialdemokratų frakcijos narys:

"Tai atviras cinizmas. Valdančioji 
partija siekia įtvirtinti j šalies ūkio 
struktūras savo žmones, kurie dėl 
nemokšiškumo ar kitų priežasčių dar 
neužėmė jose atitinkamų nišų. Mes 
galime įsteigti vieno mėnesio kursus 
ir išduoti juos baigusiems diplomus. 
Bet ar tai bus tikrieji diplomai?"

Vytautas Vitkauskas, "Intos" 
vadovas:

"J darbą priimčiau žmogų, baigusį 
partinę mokyklą, lygiai taip pat kaip ir 
kitus - trijų mėnesių bandomajam 
laikotarpiui. Man nesvarbu, koks 
diplomas. Svarbu, ertuos metus, kada 
mokėsi partinėje ar kokioje kitoje 
mokykloje, žmogus judino savo 
smegenis. Koks jis darbininkas, 
paaiškėja per tris mėnesius, nes 
žmogaus darbštumas nepriklauso nuo

to, kokią mokyklą yra baigęs.” 
Vytautas Pallūnas, Kauno 

technologijos universiteto profesorius, 
Lietuvos Mokslo tarybos narys: 

"Nieko gero pasakyti apie aukštųjų 
partinių mokyklų diplomų pripažinimą 
negaliu. Nemanau, kad tose partinėse 
mokyklose jų klausytojai būtų 
pasisėmę kokių nors naudingų žinių.

Seimas, priėmęs tokį sprendimą, 
galėtų pripažinti ir vakarinio 
marksizmo-leninizmo universiteto 
diplomus. Tai būtų nuoseklu ir logiška 

...Tai grįžimas atgal j sovietinius 
laikus."

Antanas S tanevič ius,
"Klaipėdos" dienraščio redaktorius: 

"Aš esu iš principo prieš tai, kad 
tokios aukštos'os mokykos 
išrinktiesiems egzistavo. Tačiau jei 
žmogus ten mokėsi Ir gavo tam tikrą 
Išsilavinimą, to nenuneigsi. Diplomą 
atimti galima, tačiau išsilavinimo ir 
proto - ne".

V incas Laurutis, Kauno 
technologijos universiteto Šiaulių 
fakulteto dekanas:

"Tam, kuris, be šio diplomo, turi 
dar ir konkrečios profesijos studijų 
baigimo diplomą, šios reabilitacijos 
nereikėjo.

Bet labiausiai jtelsinti šiuos 
diplomus reikėjo tiems, kas apgynė 
disertacijas, o vėliau paaiškėjo, jog 
mokslinį laipsnį jie įsigijo, neturėdami 
aukštojo išsilavinimo".
Parengė Juzefą ŽUKEVIČIŪTĖ

nijos. Be to, tokie (vykiai neišven
giamai sukels didelę politinę krizę 
pačioje Rumunijoje, sustiprins p. 
Iliescu priešininkų pozicijas. Jeigu 
padėtis Ukrainoje vystysis pagal šj 
scenarijų, p. Iliescu ir jo žmonės 
mano, kad siekiant išvengti tokios

struktūrų atstovų) kontaktai disku
sijoms dėl busimojo Moldovos statu
so. Be to, pasak p. Koditos, per pir
mąjį etapą tokie kontaktai turi būti 
neoficialūs. Kodita pareiškė, kad jis 
turi jgaliojimus svarstyti tokių kon
taktų užmezgimą. Jis nepranešė, kas

NATO bloko plėtimas j Rytus 
neišvengiamas ir planuojamas 
vykdyti keliais etapais. Per pirmąjį 
etapą (po dvejų trejų metų) i NATO 
bus priimtos Lenkija, Čekija, 
Slovakija ir Vengrija. Per pirmąjį 
etapą (apie 2000 metus) į NATO

AR RUSIJOS KARIUOMENĖ ĮEIS Į 
PABALTIJĮ (4)

Esant tokioms sąlygoms Padnes
trės gyventojai ir vadovybė, matyt, 
sieks visiškai atsiskirti nuo Mol
dovos ir vienaip ar kitaip prisijungti 
prie Rusijos. Tai savo ruožtu labai 
padidins trintį tarp Rusijos ir Moldo
vos, vadinasi, tarp Rusijos Ir Rumu-

jvykių Rumunijoje ir Rusijos bei 
Rumunijos santykių raidos tikslinga 
iš anksto susitarti su Rusija dėl 
galimo Moldovos padalijimo tarp 
dviejų šalių. Jų nuomone, pagal tokį 
susitarimą Rusijai turi atitekti Pad- 
nestrė, o Rumunijai - likusi Moldo
vos Respublikos dalis. Rumunijos 
nuomone, esar tokiam Rusijos Ir 
Rumunijos sjsitarimui, taip pat da
rant koordinuotą Moldovos vadovų 
p. Lučinsko ir p. Sneguro (kurio po
zicijos, p. Koditos nuomone, šian
dien labai silpnos) bei Padnestrės 
vadovo drg. Smirnovo spaudimą, 
Moldovos pasidalijimas tarp Ru
sijos ir Rumunijos galėtų įvykti be 
skandalo (p. Koditos žodžiai) ir 
atitikti formalius tarptautinės teisės 
reikalavimus. Kodita pareiškė, kad 
būtini p. Iliescu atstovų ir Rusijos 
atstovų (be to, ne Rusijos URM 
atstovų, o tiesioginių Rusijos gyny
bos ministerijos ir kitų jėgos

jį įgaliojo, tačiau pasakė, kad šia 
tema kalbėjęsis su pačiu p. Iliescu.

į klausimą, kaip Rumunija žiūri j 
padėtį Jugoslavijoje, pavyzdžiui, j 
tolesnį karinį ir civilinį tranzitą iš 
Rusijos j Serbiją per Rumunijos teri
toriją, p. Kodita atsakė, kad p. Iliescu 
ir jo žmonės nepalaiko JAV ir NATO 
šalių pozicijos dėl Jugoslavijos. 
Tačiau jie priversti oficialiai vykdyti 
paskelbtas tarptautines sankcijas 
Serbijai ir Juodkalnijai. Tuo pat metu 
p. Kodita mano, kad jeigu Rusija 
kreipsis į p. Iliescu ir slaptai prašys 
leisti tęsti karinį ir civilinį krovinių 
tranzitą į Serbiją per Rumunijos terito
riją (kai nustos galioti ankstesnis 
Rusijos, Rumunijos ir Jugoslavijos 
neformalus susitarimas) ir ga
rantuos, kad ši operacija vyks slapta, 
p. Iliescu tam neprieštaraus.

TYRIMŲ GRUPĖS 
‘ FELIKS" KOMENTARAS

planuojama priimti Rumuniją ir 
Bulgariją, taip pat, atsižvelgiant į 
galimybes, Lietuvą, Latviją ir Estiją.

«Galų gale per trečiąjį etapą 
(maždaug 2005 metais) į NATO gali 
būti priimta Ukraina O Rusija į NATO 
nebus priimta jokiomis aplin
kybėmis. Svarbiausia NATO plėtimo 
j Rytus iniciatorė yra Vokietija (plėsti 
NATO buvo nuspręsta galutinai 
išvedus iš buvusios VDR Rusijos 
kariuomenę). Iš tikrųjų matome 
atnaujintą, du kartus šiame amžiuje 
nutrauktą vokiečių ekspansiją j 
Rytus ir Pietryčius, šį kartą kol kas 
realizuojamą daugiausia politiniais ir 
ekonominiais metodais, prisiden
gus amerikietišku "branduoliniu 
skėčiu". įdomu, kad Vakaruose 
būtent vokiečių politikai, pavyzdžiui, 
Volkeris Ruhe ir Klausas Kinkelis, 
Rusijos atžvilgiu elgiasi akiplė- 
šiškiausiai ir nesivaržydami.



PAŠVENTINTA SAMARIEČIŲ 
VĖLIAVA

Leonlja MALAKAUSKIENĖ

Evangelistas Lukas yra užrašęs 
vaizdingą, ryškų Jėzaus Kristaus 
palyginimą apie 'artimo meilę. 
Žmogaus, keliavusio iš Jeruzalės j 
Jericką, plėšikų užpulto, sumušto ir 
apiplėšto, pasigailėjo ne gentainis 
kunigas, ne levitas, o tik pakeleivis 
samarietis. Žydai su samariečiais 
nebendravo, nes šie buvo okupantų 
asirų, sumišusių su vietiniais 
gyventojais, palikuonys - etininiu ir 
religiniu požiūiu negrynakraujai. Iš 
palyginimo daroma išvada, kad 
artimo meilė yra didžiausia vertybė, 
vienintelis Ir brangiausias žmonių 
tarpusavio ryšys.

Sekmadienio vakarą šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje pašventinta Jau 
treti metai Šiauliuose veikiančios 
Lietuvos samariečių bendrijos 
Šiaulių skyriaus vėliava. Jo valdybos 
pirmininkas gydytojas Albertas 
Griganavičius papasakojo, kad šiai 
labdaros organizacijai Šiauliuose 
priklauso 50 suaugusiųjų ir 35 vaikai 
- Aukštabalio vidurinės mokyklos 
mokiniai, kuriuos subūrė mokytoja 
Regina Poškienė.

Šiaulių samariečių būstinė yra 
Akių klinikoje (buvusioje 
geležinkeliečių ligoninėje).

Medicinos seserys Audronė 
Kemėšienė ir Dalia Bulvonienė pagal 
vokišką metodiką moko vairuotojus 
teikti pirmąją pagalbą. Netrukus 
bendrija parsigabens vokiečių 
padovanotą elektronini manekeną, 
su kuriuo bus galima gerai išmokti 
daryti dirbtiną kvėpavimą ir širdies 
masažą. Tikimasi užmegzti
bendradarbiavimo ryšius su vieno iš

Brandenburgo žemės miestų 
samariečiais, puoselėjama viltis 
jkurti slaugos namus. Iš surinktų 
aukų šelpiami nelaimės ištiktieji.

Samariečių vėliava balta, jos 
viduryje - raudonas skritulys su 
kryžiumi ir S raide. Ypač gražu, kad 
aplink ją susibūrė pulkelis jaunimo, 
pasiryžusio artimo meilę liudyti 
gerais darbais.

ira-poRraaooa

VAGIAMI ELEKTROS 
LAIDAI IR... TVOROS
Praėjusią savaitę buvo pastebėtą 

kad pritaikius raktą iš Šiaulių elektros 
tinklų transformatorinės pavogti 78 
variniai izoliatorių laikikliai ir 39 elektros 
saugikliai. Žala tikslinama. Neseniai 
Radviliškio rajone buvo nusiaubta 
maždaug pusės kilometro elektros 
linija: nukirpti ir pavogti laidai. Šiaulių 
elektros tinklams priklauso apie 60000 
km linijų. Tačiau, taip negailestingai 
vagiant, greitai Lietuva skendės 
tamsoje. Vagiamos ir metalinės tvoros. 
Vienas žmogus pranešė, kad gegužės 
20 dieną jis pastebėjo, jog nebėra 20 
metrų tinklo tvoros, kuria buvo 
aptvertas namas.

APGAUTI NEPAVYKO
Gegužės 21 dieną policijai buvo 

pranešta, kad pavogtas D. K. 
automobilis "Audi-80 cupe", stovėjęs 
Vilniaus gatvėje. Tačiau policija 
netrukus išsiaiškino, kad jokios 
vagystės nebuvo. Pasirodo, tą dieną* 
25-erių metų D. K., būdamas girtas, 
nestojo, stabdant kelių policijos 
patruliui. Vairuotojas po to savo 
automobilj paliko ir policijai pranešė 
apie "vagystę".

NAUDOJOSI 
SVETIMAIS 

DOKUMENTAIS
Diskečių Ir kompiuterių nuomos 

punkte, kuris yra Lyros gatvėje, kelis 
kartus nenustatyti jaunuoliai, pateikę

svetimus dokumentus, išsinuomojo 
keletą kompiuterių, diskečių ir jų 
nebegrąžino. Ta pati istorija pasikartojo 
ir M. Mendelioindividualiojejmonėje. 
Neseniai policija nustatė kelis 
{tariamuosius nepilnamečius, šiuo 
“verslu" užsiima nedidelė jaunuolių 
grupė. Matyt, vieni parūpina svetimus 
dokumentus, antri pagal juos 
išsinuomoja aparatūrą irt.t. Nustatyta, 
kad, išsinuomodami kompiuterį, 
mažieji klientai pateikdavo tik vogtus 
piliečių pasus arba gimimo liudijimus. 
Jdomu, kodėl nuomos darbuotojai 
nepastebėdavo svetimų dokumentų, 
kuriuos ne vieną kartą pateikdavo 
paaugliai. Jvykis tiriamas.'

IR NETIKRI 
DOLERIAI LAIMĖS 

NEATNEŠĖ
Gegužės 22 dieną Šiaulių 

apygardos teismas 4 teisiamiesiems 
V. Macui, K. Veltui, A. Paliuliui, J. 
Paulauskui už padirbtų dolerių taikymą 
ir paleidimą j apyvartą paskelbė 
nuosprendj. Praėjusių metų liepos 
mėnesj Lyros gatvėje policija sulaikė 
A  Pafiulj. Sulaikymo metu iš jo kišenės 
iškrito 1500 litų. Tai buvo užmokestis 
už netikrus daugiau kaip 500 dolerių. 
Tą pačią dieną buvo sulaikyti J. 
Paulauskas bei V. Macas. Pastarojo
bute policija rado netikrą 100 dolerių 
kupiūrą, šie “ pinigai" | Šiaulius buvo

Tėvynės Sąjungos moterų 
ansamblis j savo būrj kviečia 
mėgstančiąslas dainuoti.

Priėmimas - labdaros centre 
(Stoties g. 9c) pirmadieniais ir 
ketvirtadieniais nuo 18 val.

Vadovė

gabenami iš Talino. K. Veitas ir V. 
Macas Estijoje nusipirko 600 netikrų 
dolerių. Už juos perpardavinėtojai 
sumokėjo 50 procentų dydžio sumą 
jau tikrais doleriais. Bet savo 
užsakovams netikrus pinigus pardavė 
už didesnius procentus. Tardymo 
metu nepavyko nustatyti žmogaus, 
kuris šiauliečius aprūpindavo 
falsifikuotais doleriais. Teismas visus 
teisiamuosius pripažino kaltais Ir 
nuteisė juos 3 metais laisvės atėmimo. 
Teismo sprendimu, bausmės 
vykdymas V. Macui ir A. Paliuliui 
atidedamas pusantrų metų, K. Veitui 
ir J. Paulauskui - metams. Ketvirtadalis 
turto Iš nuteistųjų bus konfiskuota .

APVOGTA 
“SENOJO DVARO” 

MUGĖ
Gegužės 23 dieną "Senojo dvaro" 

(Vilniaus 200) mugės darbuotojai, 
atėję j darbą, pastebėjo, kad nuo 
kabinų durų nukabintos kontrolinės 
spynos, o netrukus prekybininkai 
įsitikino, kad jie yra apvogti, jvykio 
vietos apžiūros protokole užfiksuota, 
jog j patalpas patekta pro atsargioj 
išėjimą ant stogo, tereikėjo tik dangtį 
atidaryti. Preliminariais duomenimis, 
pagrobta įvairių prekių, daiktų daugiau 
kaip už 50000 litų. Labiausiai nukentėjo

du žmonės - pavogtos jiems 
prikausiusios importinės odinės 
vyriškos bei moteriškos striukės. Nuo 
kitų prekystalių dingo rankiniai 
laikrodžiai, akiniai nuo saulės, kai 
kas pasigedo moteriškų kelnių, 
kainuojančių apie 230 litų. Mugės 
darbuotojai sako, kad tai pati 
didžiausia vagystė, suplanuota Iš 
anksto. Vogė žmonės, gerai 
susipažinę su mugės patalpomis. 
Apklaustieji sargai sakė, kad tą naktj 
jie nieko negirdėjo, nes budi tik 
pirmajame aukšte.

SPROGIMAI SODŲ 
NAMELIUOSE

Šiaulių laikraščiuose ne kartą buvo 
rašyta apie miesto "Žalgirio" regbio 
sporto klubo prezidento Vytauto 
Karalevičiaus skolas. Jo ieško policija 
Nuo teisėsaugos organų darbuotojų 
slapstosi ir G. Zoza, policijos 
duomenimis, buvęs V. Karalevičiaus 
pavaduotojas. Praėjusią savaitę, naktj 
iš ketvirtadienio j penktadienj, 
"Pušyno" kolektyviniame sode buvo 
susprogdintas V. Karalevičiaus 
mūrinis sodo namelis. Sprogimas 
nuaidėjo apie 3.15 val. Sprogmuo 
galėjo būti pakištas po perdengimo 
plokšte. Sprogimo banga nugriovė 
sienos kampą, išardė krosnj, 
pažeistas pastato perdengimas, 
išbyrėjo netoli namelio esančio 
šiltnamio stiklai. Sprogmens kilmę 
nustatys ekspertai. Tą pačią naktj 
apie 3 valandą sprogdintas ir Sigitui 
Zozai priklausantis sodo namelis 
Linartų bendrijoje "Linas". Ar yra kas 
nors bendra tarp tų sprogimų, kol 
kas nežinoma. Policija mano, kad V. 
Karalevlčius gali slapstytis tiek 
Lietuvoje, tiek užsienyje. Jeigu V. 
Karalevičiaus nepavyks surasti 
Lietuvoje, bus kreipiamasi j Inteipolą.

Policijos pagalbos prašė R. 
Lengvino, gimusio 1968 metais, 
žmona Moteris pranešė, kad jos vyras 
išėjo iš namų ir iki šiol negrįžta. Giminių 
namuose rado vyro atsisveikinimo 
laiškelj, kuris buvo parašytas ant 
sūnaus nuotraukos. Dabar Ieškomas 
R. Lengvinas prašė žmonos Ir vaikų 
atleisti nors už kai kurias jiems 
padarytas nuoskaudas. Policijos 
darbuotojai mano, kad šis vyriškis 
yra mieste.

BYLA NUTRAUKTA
Š. m. vasario 27-osbs naktj Vilniaus 

gatvėje tarp jaunuolių jvyko incidentas, 
kurio metu policijos vyr. inspektorius 
V. Bitaris iš tarnybinio ginklo mirtinai 
sužalojo T. Bružą. Dėl šio fakto miesto 
apylinkės prokuratūroje buvo iškelta 
baudžiamoji byla. Ketvirtadienį šioje 
prokuratūroje priimtas sprendimas 
nutraukti baudžiamąją bylą vyr.

RAŠO IŠEIVIJOS LIETUVIAI
BALTIECIAI PADĖS

RUSIJAI?
Vytautas VOLERTAS

TruputJ pafantazuokime. 
Vidurlauky drybso apsipešiojęs 
vanagas, o apie jj kry pinėja jsiganęs, 
sveikas žąsinas, slapčia šaiposi 
(fantazuojame, todėl jsivaizduojame 
besišaipant} žąsiną) ir vos iš vanago 
pasprukusius žvirblelius skatina 
grobuoniui padėti. O kas žąsinui? 
Jis vanago nebijo, o žvirbliai jam 
menki giminės.

JAV viceprezidentas, neseniai 
lankydamasis Estijqe, skatino Baltijos 
valstybes neizoliuoti Rusijos. Kas 
žąsinui, kas jam...

Malonu, kad JAV administracija 
pagaliau atrado Lietuvą, Latviją, Estiją. 
Atrado nepriklausomas valstybes, o 
ne kokią nors Rusijos erdvės dalj. Ir 
prezidentas ten lankėsi, ir vicepre
zidentas pabuvojo. O "Read my lips" 
prez. Bush Kijeve drąsiai skatino ukrai
niečius paklusti Rusijos komunistams; 
vėliau tyčiomis delsė Baltijos valstybes 
pripažinti de jure. Jo prielankumas 
tautų apsisprendimo laisvei nebuvo 
aukštos klasės. Net ir Fordas (ne tas, 
kuris automobilius gamina, bet 
futbolistas, kuris atsitiktinumo dėka 
valdė JAV) nežinojo, kad jo 
aukščiausios garbės metu Lenkija 
buvo sovletijos pažastyje.

Štai kokie mano gerbiamų 
respublikonų prezidentai, bet šta kokie 
Roosevelto, pusę Europos Stalinui 
padovanojusio demokrato, 
palikuonys, drjsę j Baltijos kraštus 
užsukti. Keičiasi laikai.

Gal ir keičiasi, tačiau praeity 
demokratai mažų valstybių nemėgo 
ir visada klūpčiojo prieš Rusiją. 
Klūpčiojo ir prieš Rusijos marksizmą 
bei jos komunizmą. Prieš Rusiją 
klūpčiojo visa Amerika, tasai 
nusipenėjęs, mažai gudrus žąsinas, 
visiems norjs gera, bet jo neskiriąs 
nuo bloga. Miela ši Amerika, 
vargdienius priglaudžianti šalis, 
visiems leidžianti gyventi, tačiau kai 
kada naivi naivutėlė. Ji netyčia apgavo 
carą, iš jo pusvelčiui Aliaską nupirkusi 
(mafija čia niekuo dėta, nes jos tada 
dar nebuvo), bet vėliau, siekiant iki 
šiandienos, Rusijai pataikavo. Jau 
1933 m. de jure sovietiją pripažino 
kaip tik tada, kai Stalino dirbtinai 
sukeltas badas jau buvo spėjęs 
išžudyti per 10 milijonų ukrainiečių. 
Po I ir II pasaulinio karo dovanojo 
milžiniškas skolas, pridedant Baltijos 
ir Rytų Europos valstybes. 
Neprieštaravo sovietų vykdomam 
genocidui, pakentė "geležinę 
uždangą", Korėjos, Vietnamo karus. 
Kai sovietijoje pradėjo trūkinėti balkiai, 
glostinėjo M. Gorbačiovą O kai jgriuvo 
sienos, savo globotinei pradėjo siųsti 
ir siunčia bilijonus dolerių bei skatina 
Baltijos valstybėles nebėgti nuo 
amžino, baisaus ir žiauraus priešo. 
Neizoliuokite Rusijos, gerbiamieji...

Ar šitai yra lietuvių, latvių, estų 
pareiga ir galimybė? Ar žvirbliai pajėgtų 
sutvarkyti nesutvarkomą vanagą? Jie 
labai norėtų, kad pabaisa būtų nuo jų 
tiek izoliuota, kad j Baltijos pusę net

nepažiūrėtų. Bet Rusija ir dabar, 
sunkiai galvą nulaikydama, iš Estijos 
savinasi teritorijos kampelj, Lietuvoje 
diktuoja transportui, visose trijose 
respublikose stengiasi įtaigoti naujai  ̂
leidžiamus jstatymus, o apie žalos 
atlyginimą visoms trims valstybėms 
- sunaikintas trečdalis gyventojų, 
likusieji demoralizuoti, sugriautas ūkis, 
išplėšti miškai, užteršti vandenys - 
net nekalba. Ji kirminu graužiasi j 
visas baltiečių gyvenimo sritis, bet 
jūs, žvirbliai, Rusijos neizoliuokite.

Baltiečiams skirta šalia Rusijos 
gyventi. Pabėgti nėra kur, todėl sąlyčiai 
yra neišvengiami. Tačiau tie sąlyčiai 
liks baimės ir pavojaus supami. 
Pavojus dvigubas: fizinė ir kultūrinė 
grėsmė.

Joks vinguriavimas nenustelbs 
tiesos. Todėl Štromo jrodinėjimai 
vienos lietuvių radijo programos metu 
Čikagoje (žinia imta iš spaudos), kad 
bolševikinė okupacija atnešė Lietuvai' 
naudos, yra nuostabus tų žodžių 
autoriaus susiniekinlmas. JJ 
pamėgdžiojant, būtų galima pasakoti: 
Sibiro tremtiniai Išgyvendavo 
džiaugsmo valandėlių - kartais purve 
rasdavo sutryptą silkės galvą Ar tasai 
džiaugsmas pateisindavo jų likimą? 
Lietuvių savanoriški ir priverstiniai 
santykiai su carlstiniais Ir 
komunistiniais rusais mums didžiai 
pakenkė. Caro priespauda sulaikė 
tautos slinkimą kultūros kryptimi, o 
rusiškų bruožų jtaka paliko juodas 
dėmes. Sovietinė okupacija sugraužė 
žmogaus dvasią o kas gina Lietuvoje 
užveistą "homo sovieticus", tas 
nesivaržydamas meluoja.

Baltietis, šalia rusų gyvendamas, 
jei gyvenimas normaliai vystytųsi, dar 
bent dvi kartas kaimynu negalės 
pasitikėti. Liko labai didelės fizinės 
žaizdos, dideli dvasiniai skauduliai, 
o juose kokios nors naudos ieškojimas 
yra įžeidimas.

Rusijos jjungimas demokratinių 
valstybių draugijon Baltijos tautoms j  
būtų epochinis Jvykis. Tačiau 
pagrindinės pastangos neateis nei 
Iš Lietuvos, nei iš Latvijos, nei iš 
Estijos. Jei šie žvirbliai bandytų ta 
kryptimi veikti, jei jie vieni bandytų 
"sužmoninti" Rusiją, tuojau patys 
išnyktų. Padėtis yra labai komplikuota 
Net jei, pavyzdžiui, Rusija kartu su 
Baltijos valstybėmis būtų priimtos j 
NATO, įvairiais "kariniais" sumetimais 
Rusija jkombinuotų Baltijos kraštuose 
savo jgulų. O su įgulomis ateitų Ir 
visa kita, kas iš ten ateina.

Rusija ir rusai Baltijos kraštams 
yra didelis pavojus. Tarpusavė meilė 
vystysis - jei kada vystysis - labai 
palengva. Kol JAV savo favoritę Rusiją 
atsuks j Vakarus, turės daug vargo.
O gal Rusija šito visai nenori? Štai 
Žmogaus teisių komitete, svarstant 
Kinijos pasmerkimą, Rusija balsavo 
su Indija, Pakistanu, Sudanu, Alžyru, 
Bangladešu ir Kuba prieš JAV ir 
Europos Sąjungą. Toje draugijoje 
randame labai mažai Vakarų.

(kalba netaisyta)

inspek toriui K Bitariui. Jis pašalintas 
iš pareigų, j kurias gali būti grąžintas 
Prokuratūros sprendimas 
apskundžiamas.

GYVSIDABRIS ANT 
BETONINIŲ GRINDŲ
Ketvirtadlenj apie vidurdienj 

bendrosios Lietuvos-Rusijos įmonės 
UAB "Lamija" (Tilžės g. 82a) patalpose 
darbuotojai aptiko gyvsidabrio. 
Pradžioje policijai buvo pranešta, kad 
rasta apie pusė litro šio pavojingo 
elemento. Paskui paaiškėjo, kad 
mažiau. Gyvsidabris išpiltas ant 
betonuotų grindų. Tiesa, šiomis 
patalpomis pastato darbuotojai 
naudojasi nedažnai, pro jas yra

išėjimas j tualetą, tad dirbantieji ir 
klientai gal ir nenukentėjo, šiose 
patalpose dabar yra įsikūrusi 
parduotuvė, kurioje prekiaujama 
paklausą turinčiais audiniais. 
Parduotuvės savininkė R. Bulvienė; 
kuriai priklauso 70 procentų šio 
pastato, mums sakė, kad gyvsidabris 
parduotuvėje - nešvarių rankų darbas. 
Ji mano, kad tai gali būti ir keršto ar 
pavydo aktas. Ketvirtadienį jvykio 
vietoje lankėsi ir kitų specialiųjų tarnybų 
darbuotojai, Higienos centro 
specialistai. Surinkus gyvsidabrj, 
patalpos bus plaunamos kelis kartus 
specialiu skysčiu.

Paruošė Vida MISIŪNAITĖ
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M. R IMKIENĖ
Apie 1995 m. gegužės 19-tąją dieną 

įvyksiančią Zoknių aerouoste šventę 
daug rašė laikraščiai, skelbė vietinis 
radijas ir nuoširdžiai kvietė visus kuo 
skaitlingiau šiame renginyje dalyvauti. 
Susigundžiau ir aš, nors apie lakūnų 
skrydžius nieko neišmanau, nes mano 
amžius jau gerokai perlipo per septintąjį 
dešimtmetj. Todėl ten važiuodama 
atidžiai dairiausi, ar daug bus tokių 
kvailų bobučių kaip aš.

O Zoknius pamatyti man knietėjo 
dėl to, kad šalia aerodromo buvo 
mano gimtasis Margių kaimas. Dar 
A. Smetonos laikais, plečiant aero
dromą, daug Margių ūkininkų iškėlė. 
Jiems buvo gerai apmokama arba 
paskiriami žemės sklypai kitoje vietoje. 
Mano tėvų sodyba buvo kitoje gele
žinkelio pusėje. Iškeldinimas jai negrė
sė, nes aerodromas plėtėsi tik tarp 
geležinkelio ir buvusio Radviliškio 
vieškelio.

Margių kaimo vaikai priklausė Alek
sandrijos dvaro mokyklai. | jątiesiau- 
sias kelias vedė per aerodromą. O, 
kaip smagu vaikams pabėgioti lygiu, 
be kupstų ir duobių lauku! Todėl rytais 
mes mokyklą greitai pasiekdavome. 
Po pamokų dažniausiai aerodrome 
vykdavo pratybos, todėl budintieji 
kariai niekam neleisdavo vaikščioti 
po jų teritoriją. Tada mokinukams 
tekdavo eiti per kareivines ir tik nuo 
Zoknių pervažos pasukti j Margių pusę. 
Kai turėdavome atliekamą centą, bū
tinai užsukdavome j kareivių parduo
tuvę. č ia  malonus kariškis pardavėjas 
pasiūlydavo pigių, bet mums labai 
skanių saldainiukų. Perkant sąsiuvini 
visada pridėdavo gražių paveikslėlių. 
Mus viliojo dar ir malonus tos parduo
tuvės kvapas, kuriuo, rodos, kvepėjo 
kiekvienas sutiktas kareivėlis. O lakūnų 
gražumėlis buvo neapsakomas!

Taigi norėjau dar kartą pažvelgti j 
vaikystės vietas.

Norėjosi pamatyti ir gyvus italų 
lakūnus. Vokiečių laikais Zokniuose 
buvo apmokomi karo lakūnai. Dažnai 
jie skrisdavo degančiuose lėktuvuose, 
girdėdavome greitosios pagalbos 
mašinų signalus. Kaime pamatyti 
kariškius nebuvo jokia naujiena.

Kartą mūsų sodybą aplankė 
vokiečių kariškiai, kurie beveik 
nemokėjo vokiškai kalbėti. Šiaip taip 
išsiaiškinome, kad jie italai, ne savo 
noru patekę j šią kariuomenę. Pamatę 
mūsų kieme didelę sūpuoklę, jie 
paprašė leisti pasisupti. Negi gaila? 
Prašom. O suptis jiems labai patiko. 
Vėliau jų ateidavo nemažai. Tai buvo 
labai smagūs vyrukai. Jietaip įdomiai 
tarp savęs išdykaudavo, kad, juos 
stebint, net žandikauliai paskausdavo 
nuo juoko.

Prisimenu, mūsų kieme ganėsi žą
sys. Italai nebijojo voliotis po kiemo 
žolę ir išsitepti kariškas uniformas. 
Su panieka j kiemo patvorj numesdavo 
savo kepures ir diržus, ant kurių "tupė
jo" vokiškas erelis. Neįsivaizdavome 
jų elgesio karo mūšiuose... Kaip jie 
staiga atsirado Zokniuose, taip staiga 
ir išvyko, iš Mintaujos dar buvo atklydęs 
vienas jų laiškas, bet itališkai rašytas 
jis taip ir liko neperskaitytas. Vėliau - 
frontas, Sibiras ir praėję dešimtmečiai 
užtrynė praeities pėdsakus: nebepri
simename nei tų kareivėlių vardų, nei 
iš kokio Italijos kampelio jie čia buvo 
atvežti.

Dabar Zoknių šventėje buvo proga

RASO
“AUŠROS
ALĖJAI”

pamatyti gal anų italų anūkus, skrai
dančius Lietuvos padangėje. Dėl to 
ir nepagailėjau trijų litų iš savo pensijos. 
Tik draugių j šj renginj nepavyko 
surasti.

Nebuvo kada toli nuklysti j prisimi
nimus, nes, šventei prasidėjus, buvo 
jdomu stebėti padangę. Kaip gražu 
matyti gausybę spalvotų parašiutų. 
Vienam nusileidus visai šalia, ašvos 
nejsipainiojau j jo virves. Bet vikrus 
parašiutininkas greitai susitvarkė savo 
įrangą ir dingo. O diktorius toliau aiš
kiai dėstė šventės programą Žiūrovus 
stebino mergaitės Rasos drąsa. Ji, 
stovėdama ant lėktuvo, abiem ran
komis mojo praskrisdama visai arti 
publikos. Diktorius žiūrovams pristatė 
ir kitus lėktuvų pilotus, aiškindamas 
jų atliekamus manevrus. O kokius 
padangės stebuklus atliko mūsų 
drąsusis lakūnas Jurgis Kaitys! Nevel
tui diktorius jj pavadino kosmonautu. 
Manau, kad ne vienas vyras savo 
širdyje pavydėjo jam tokios ištvermės 
ir sumanumo. Žiūrovai negailėjo 
plojimų ir gerų žodžių, kada jis po 
savo skrydžio programos nusileido 
prie mūsų tako.

Labai Jdomius triukus atliko ir sraig
tasparnio pilotas. O kokius sudėtingus 
numerius parodė italų lakūnų eska
drilė! Net sunku patikėti, kad žemės 
žmogustai gali sugebėti. Pojų pasir
odymo danguje kiekvienas norėjome 
pamatyti juos žemėje. Dėl to susidarė 
didelė spūstis, kai jie, jauni, gražūs ir 
žvalūs, atėjo prie tribūnos. Čia juos 
pasveikino vyriausybės ir miesto 
atstovai. Tarškėjo fotoaparatai.

Tikėjau, kad puikus šventės jspūdis 
mane lydės ilgai ilgai...

Kaip ir priderą žmonių patogumui 
čia stovėjo daug kioskelių su įvairiais 
saldumynais, ledais, limonadu ir alumi. 
Susirinkusieji gausiai pirko ir vaišinosi. 
Tk  visa bėdą kad netrukus ant žemės 
ridinėjosi tušti buteliai ir visa kita prekių 
jpakavimo medžiaga. Po tokios gra
žios šventės ant asfalto liko tik šiukš
lynas. Nors daug vaikų buvo su vyres
niaisiais, niekas nepriminė, kad šiukš
linti nevalia. Keista ir tai, kad j šiukš
lintojus jokio dėmesio nekreipė ir 
policijos pareigūnai, kurių ten tiek 
daug buvo. Ir jie vadinasi viešosios 
tvarkos saugotojais! Kodėl nė vieno 
šiukšlintojo nesubarė ir sugėdinęs 
neliepė pakelti numestą butelį ar po
piergalį? Tikiu, kad pareigūno įsakymo 
ir nevalyvas žmogutis paklausytų. 
Vieną jaunuolį, spjaudantj saulė
grąžas, aš įspėjau. Mano džiaugsmui, 
jis liovėsi taip daręs. O policininko 
pastaba nepalyginamai būtų efektin
gesnė. Gal tada mūsų Lietuvėlės 
pakelės būtų švaresnės ir prieš 
svetimšalius nereikėtų raudonuoti.

Esu abiturientas. Baigęs mo
kyklą žadu studijuoti KaunoTech- 
nologijos Universitete. Iš gyvenimo 
tikiuosi kažko daugiau nei namų, 
mašinų Ir kasdieninių rūpesčių. 
Apie tai ir rašau savo eilėraščiuose. 
Dažnai gaunasi tik minčių krati
nys, tačiau tuo metu man tai ak
tualiausia. Netikiu prietarais ir 
horoskopais, tačiau visada bandau 
susekti gyvenimo prasmę. Negaliu 
gyventi be muzikos Ir keptų bulvių. 
Visiems žmonėms palinkėčiau 
meilės ir atvirumo.

JAUNŲJŲ KŪRYBA

KODĖL?!

Pražilus senatvė pažvelgs iš kapų,
Nuneš savo skruostais jaunystę...
Vienatvės skausmai ir beldimas langų 
Primins šilkaskarę vaikystę.

Jaunatviškos dienos paliks praeity - 
Atneš mums vargus neminėtus... 
Pabudęs nuo šalčio ir skausmo nakty 
Išvysi medžius apgenėtus...

Užlaužė rankas ir nunėrė akis 
Naujųjų dienų teisybė.
Palikęs aš vienas. Šalia - tik naktis, 
Alsuojanti graudžią ramybę...

Ellgljus KUBILINSKAS  
Lleporlų vid. mokykla, 

12a kl.

SLAV RĖŠ LIETUVOJE
NUSIKALTIMAI

NUKIRPO KAIP 
AVELĘ

RADVILIŠKIS. Tai nutiko balandžio 
29 dieną Mankiškyje. Policija gavo 
pranešimą, kad moterys prievarta 
plikai nukirpo Ritą Užgrindytę,

Šj jvykj tyrė policijos darbuotojai. 
Išaiškėjo nedidelio chuliganizmo 
priežastys.

Balandžio 29 dieną pas F. Liugienę 
atėjusi M. Misiuvienė paaiškino, kad 
ji nieko bendro su E. Liugienės vyru 
neturinti ir pašnibždėjo, kad josios 
brangusis lankąsis pas Ritą 
Užgrindytę.

Kaimo moterys vieningos. E. 
Liugienė, I. Pundinienė, V. 
Kasiliauskienė ir D. Abromavičienė 
beregint atkulniavo j Ritos Užgrindytės 
namus. Kaip sakoma, griebė jautį už 
ragų, tiksliau - Ritą Užgrindytę už 
plaukų ir ėmė kailj karšti. Karšė 
smarkiai, ir panelė Rita prisipažino 
esanti kalta.

Už tokj nedorumą moterys 
nusprendė merginą pamokyti - nukirpti 
plikai. Bematant M. Misiuvienė atnešė 
žirkles. Kai viskas buvo baigta, Rita 
Užgrindytę tapo panaši j nukirptą 
avelę.

Dėl sumušimų mergina dešimt 
dienų praleido ligoninėje. Ji j teismo 
medicinos ekspertus kreiptis atsisakė. 
Policiją savo ruožtu, Eleną Liugienę 
ir Ingą Pundinienę už nedidelį chu
liganizmą nubaudė administracinėmis 
100 litų baudomis.

SUIMTAS 
“ POPULIARIAUSIAS” 

RAJONO ŽMOGUS
RADVILIŠKIS. Gegužės 18 dieną 

rajone buvo sulaikytas laikraščio 
"M ūsų kraštas" vyriausiasis 
redaktorius Linas Jučas. Jis yra 10 
laikraščių leidėjas bei populiariausias 
rajono žmogus, išrinktas "Mūsų 
krašto" skaitytojų. Linas Jučas buvo 
sulaikytas tėvų namuose, o vėliau 
atgabentas j "Mūsų krašto" redakciją 
kur atlikta krata Tą pačią dieną kratos 
atliktos ir Vilniuje. Linui Jučui iškelta 
baudžiamoji byla dėl paskolos 
paėmimo, apgaunant Nidos banką 
Apgaulės būdu iš banko gavę 120 
tūkstančių JAV dolerių kreditą, jį tarp 
savęs pasidalijo... Taip pat Linas Jučas 
kaltinamas ir dėl netikrų banderolių 
gaminimo bei platinimo. Vilniaus 
miesto 1-ajame apylinkės teisme 
birželio 19 dieną turi būti toliau

nagrinėjama baudžiamoji byla.
Linas Jučas "Mūsų krašto" vyr. 

redaktoriumi tapo tada, kai rajono 
savivaldybė paskelbė konkursą j 
laikraščio vadovo kėdę. Konkursą 
laimėjo L  Jučas, nors jau tada šalyje 
buvo plačiai nuskambėjęs skandalas 
dėl netikrų banderolių.

ĮTARIAMIEJI - 
MUITININKAI

AKMENĖ. Pirmadienj j Policijos 
komisariato areštinę buvo uždaryti 
Mažeikių muitinės posto darbuotojai 
- vyresnioji inspektorė Elena 
Venckienė, inspektoriai Aida 
Gintauskienė, Valerijus Rimkevičius 
ir Vigirdas Šėmis, jtariama, kad jie 
klastodavo jrašus dokumentuose ir 
pasisavindavo įvežamų importinių 
automobilių muitų sumos dalj. 
Muitininkai kaltinami piktnaudžiavimu 
tarnyba, turto pasisavinimu arba 
iššvaistymu, klastojimu.

Apmaudu, kad tie, kuriems patikėti 
valstybinės svarbos reikalai, juos 
atlieka mąstydami apie naudą sau. 
Be abejo, nesmagu dėl šio įvykio ir 
buvusiam Aukčiausiosios Tarybos 
deputato Z. Vaišvilos padėjėjui 
sekretorui S. Jokubauskui (tuo pat 
metu jis dirbo ir pasienio žvalgyboje). 
A. Gintauskienė - jo dukra.

Muitininkai iš užsienio atvežamo 
automobilio savininkui surašydavę 
dokumentą vienokiai sumai, o 
muitinėje liekantįjį - kitokiai. Skirtumą 
pasisavindavo.

ŠVIETIMAS

POCIŪNĖLIŲ  
MOKYKLAI 

-100  METŲ
RADVILIŠKIS. Praėjus] Šeštadienį 

Pociūnėlių vidurinė mokykla 
paminėjo savo 100-metj. Ta proga 
bažnyčioje aukotos šventosios 
Mišios. Ten, kur stovėjo pirmoji 
mokykla, pastatytas stogastulpis.

1895 metais sename dvarininko 
Ščerbakovo dvare buvo įkurta 
mokykla. Ji stovėjo avariniame 
Pociūnėlių bažnytkaimio pakraštyje, 
už Garduvos upelio, Ščerbakovo 
dvaro pašonėje. Mokykloje dirbo 
rusas M. Dimša.

Apie 1902-1903 m. Pociūnėliuose 
atidalyta liaudies mokykla Tai pirmoji 
mokykla Gudžiūnų valsčiuje.

Nepriklausomos Lietuvos metais 
Pociūnėlių pradinės mokyklos 
mokiniai, baigę keturias klases, 
egzaminų laikyti važiuodavo j

Gudžiūnus. Mokinių tautinė sudėtis 
buvo įvairi: lietuviai, lenkai, rusai, žydai. 
Dvarininkų vaikai j mokyklą ateidavo 
mokytis tik tikybos. 1936 m. Pociūnėlių 
pradinė mokykla buvo perorganizuota 
j šešių skyrių pradinę mokyklą.

/1949-1950 m. mokykla pertvarkyta 
j septynmetę. 1952 m. Išleidžiama I 
laida. Trūkstant patalpų, 1949 m. 
mokyklai perduodamas klebonijos 
pastatas. Pamažu mokykla peraugo 
j vidurinę, o 1959 m. išleidžiama pirmoji 
abiturientų laida. 1960 m. mokykloje 
mokėsi 250 mokinių. 1961 m. rugsėjo 
1 d. mokytojai ir mokiniai jžengė j 
naujas dviejų aukštų mokyklos 
patalpas; 1979 m. prie mokyklos 
pastatytas priestatas su erdvia sporto 
sale, valgykla, fizikos, chemijos 
kabinetais.

PASKYRIMAI
KELMĖ. Rajono savivaldybės 

socialinės paramos skyriaus vedėjo 
pareigoms užimti buvo paskelbtas 
konkursas. Norą jame dalyvauti 
pareiškė 7 pretendentai. Tai buvusiojo 
globos ir rūpybos skyriaus darbuotoja 
J. Mizgerytė, buvusios rajono tarybos 
kontrolės tarnybos kontrolierė-revizorė 
J. Ramanauskaitė, dabar niekur 
nedirbanti, o prieš tai dirbusi pardavėja 
A. Brazienė, pedagogė, dabar 
nedirbanti I. Klevinienė, AB "Kelmės" 
trikotažas" personalo tarnybos 
inspektoréi. Vaigauskienė, privačios 
parduotuvės Tytuvėnuose pardavėja 
N. Antanavičienė ir sporto mokyklos 
šachmatų treneris R. Bajorūnas.

Pastarieji šeši turi aukštąjj 
išsilavinimą. Pretendentus išklausiusi 
komisija, vadovaujama rajono mero 
S. Lekšo, balsų dauguma pasisakė 
už R. Bajorūno kandidatūrą. Jis ir 
paskirtas socialinės paramos skyriaus 
vedėju.

KULTURA

l i e t u y iS k a s i s  
ROKAS VOKIETIJOJE
AKMENĖ. Praėjusį šeštadienį iš 

Vokietijos grįžo Naujosios Akmenės 
3-iosios vidurinės mokyklos popgrupė 
“ Skersvėjis", dalyvavusi Bocholto 
miesto roko muzikos festivalyje. Ši 
grupė tarp suaugusių atlikėjų buvo 
jauniausia, bet 40 minučių trukusią 
programą kurioje skambėjo aštuonios 
lietuviškos ir viena vokiška dainos, 
publika sutiko šiltai. Savaitę užsienyje 
viešėjusių moksleivių ir jų vadovų 
visas keliones ir pragyvenimo išlaidas 
apmokėjo svečius pakvietęs Bocholto 
miesto kultūros skyrius.

A U Š R O S  ALĖJA



TELEVIZIJOS PROGRAMA GEGUŽĖS 27 • BIRŽELIO 4 D.
Š eštadienis, gegužės 27 d. 
LIETUVOS TV
9 .00 Programa. 9.05 Programa 

vaikame. 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. 1420  
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. "Motina ir sūnua”. 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 "Meilė žeidžia". 12.00 "Dangiški 
migdolai". 12.50 Dok. f. "Kenedžiai". 
13.45 "Vienam gale kablys..." 14.05 
"Deutche Welle". 14.35 Tangomanija.
15.05 "Palaptingas Artūro Klarko 
pasaulis". 15.20 "Viskasl". 15.50 
"Povandeninės kelionės". 16.40 Kibir 
televibir. 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 moistrai".

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 "Alain Souchon".
16.30 Vokietijos miestai. 17.30 Pasaulio 
aidas. 18.00 "Pats sau režisierius". 18.30 
F. "Marija Šeleste". 19.25 Liotloto. 19.30 
"Stebuklų laukas". 20.30 Animac. f. 21.00 
Žinioa. 21.30 F. "Sveikas, artistei" 23.05 
Žinios. 23.25 F. "Užmerk man akis".

Sekm adienis, gegužės 28 d. 
LIETUVOS TV
8.35 Programa. 8.40 Liudykime Kristų.

9.30 Gestas. 9.50 Sveikata. 10.30 F. 
vaikame “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 studija. 17.20 Laida 
automėgėjams. 18.00 Žinios. 18.10 
Gyvybės žalias medis. 18.40 Reportažas 
i i  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 toatro.

LNK TV
9.00 Dok. f. 9 .30  Animac. f. 11.40  

'T a ip . Ne". 12.35 Karaoke Ir kiti. 13.05 
'Tolimosios šėtros". 14.00 "Dar vienas 
šansas". 14.50 Keturi ratai. 15.20 Kibir 
te le  v ib ir . 16 .50  F ."K ap ito n as  
Eskalabornas".18.50 Animac. f. 19.20 
F. "Meilė žoidžia". 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, artistei". 12.00 F. 
"Kobra". 13.00 Muzika. 13.30 POP TV. 
14.00; 15.00 "Travel”. 16.00 Muzika Ir 
žodis. 16.30 Iš "Formulė-1" istorijos. 17.00 
Laukiniai Pietūs. 17.30|domūs žmonės.
18.00 Europos 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".

Pirm adienis, gegužės 29 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 8.30 Deutsche 

Welle. 9.00 France 2 žinios. 9.30 
Pirm asis kanalas. 9 .5 0  Int. 
video žu rn a ias  "D id ž io ji Britanija  
šiandien”. 10.20 Kino pasaulyje. 10.50 
Jazz session. 11.20 F. "Geležiniai 
vyrukai". 12.35 Šarka. 17.05 Pasaulio 
koncertų salėse. 17.50 "Susitikt tave 
norėčiau vėlei..." 18.00 Žinios. 18,10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios. 19.05 
Baltarusių programa. 19.15 Ekonomikos 
žurnalas "Nuo A iki Ž". 19.35 Sporto 
studija. 20 .00  01. 02, 03. 20.30  
Panoram a. 21.00 Sportas. 21.10  
Suomijos TV savaitė. 22.20 Muzikinis 
žurnalas ‘Terra musica". 23.00 Vakaro 
žinios. 23.15 "Labas”.

LNK TV
7.00 Ryto ratas. 17.00 Laikas. 17.20 

Monitorius. 18.10 Animacinis f. 18.35 "F, 
"Beverli Hils, 90210". 19.30 Dok. f. 
"Povandeninės kolionėe". 20.00 Laikas.
20.40 TV parduotuvė. 21.00 F. "Dar 
vienas šansas”. 21.50 Tangomanija.
22.20 168 biznio valandos. 23.10 F. 
‘T e g u  kraujas liejasi laisvai".

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis f. 8.30 F. 

"Santa Barbara". 9.30 Stebuklų laukas.
10.30 F. "Liudytojas". 12.00 "Gyvenimo 
sconojo". 12.35 Muzikos grupė "Guns 
‘N'Roses". 13.30 TV tekstas. 13.55Anglų 
k. pam okėlė . 14 .00  Svajonių  
vandonynae. 14.30 Neprilygstamieji 
miestai. 15.00 G. Graingerio nuotykių 
kronika. 16.00 Laukiniai Pietūs. 16.30 
POP TV. 17.00 F. "Oceola". 18.30 
Animacinis f. 18.55 Anglų k. pamokėlė.
19.00 Žinios. 19.20 100 proc. 19,30 F. 
"Santa Barbara". 20.30 Animacinis f.
20.55 Anglų k. pamokėlė. 21.00 Žinios.
21 .15  Sporto naujienos. 21.30 F. 
"Barney Barnato". 22.30 Muzika. 23.00 
Žinios. 23.15 Sporto naujienos. 23.30  
Muzika.

Antradienis, gegužės 30 d. 
LIETUVOS TV

7 .0 0  Labas rytas. 8 .3 5  Inf. 
videožurnaias "šveicarų pasaulis". 8.50 
P ag rin d in ės m okyklos baig im o  
matomatikos egzamino užduotis. 9.30 
Deutsche Wollo. 10.00 Franco 2 žinios.
10.30 Sveika, Prancūzija. 11.00 Likimai.
11.30 Muzikinis viešbutis. 12.40 Vilniaus 
"Lėlės" teatro spektaklis "Saulė ledo 
bokšte". 13.20 Dok. f. "Ji užaugs 
didelė". 17.05 Gostas. 17.25 Dok. f. " 
Maire - veikli moteris. 18.00 Žinios. 18.10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios. 19.05 
Laida lenkų kalba. 19.20 Kas goresnio, 
premjere? 20 .30  Panoram a. 21.00  
Sportas. 21.10 Suomijos TV savaitė. F. 
“Siuntinys maršalui". 22.45 Poezijos 
pavasaris-95. 23.45 Moterų krepšinis. 
Liotuva • JAV.

LNK TV
7.00  Ryto ratas. 9 .00 Dok. f. 

"Povandeninės kelionės". 17.00 Laikas.
17.20 'Taip . Ne". 18.10 Animacinis f.
18.35 F. “Beverli Hile, 90210". 19.30 
Dok. f. "Povandeninės kelionės". 20.00 
Laikas. 20.40 TV parduotuvė. 21.00 F. 
"Ž m o g žu d ysč ių  skyrius” . 21 .50  
Dokumentinis f. "Kenedžiai". 22.45 F. 
"Dangiškieji migdolai". 23.35 "Eteriai"

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis f. 8.30 F. 

"Santa Barbara". 9.30 F. "Marija 
Celeste". 10.30 F. "Barney Barnato".
12.00 "Kelionė j žvaigždes". 12.35 
Muzikos grupė "France Gali". 13.55 
Anglų k. pamokėlė. 14.00 Žomiškos 
kelionės. 14.30 Sostinė. 15.00 Kolionių 
skonis. 15.30 Biliotas j nuotykių pasaulį.
16.00 Pasaulio sportas 16.30 Žvolkimo 
atidžiau. 17.00 F. "Atleidimas". 18.30 
Animacinis f. 18.55 Anglų k. pamokėlė.
19.00 Žinios. 19.20 100 proc. 19.30 F. 
"Santa Barbara". 20.30 Animacinis f.
20.55 Anglų k. pamokėlė. 21.00 Žinios.
21.15 Sporto naujlonos. 21.30 F. "Ponia 
dingsta". 23.10 Žinios. 23.25 Sporto 
naujionos. 23.40 Muzika.

Trečiadienis, gegužės 31 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 8.35 Doutsche 

Welle. 9.05 Franco 2 žinios. 9.35 Anglų k. 
m okom oji la id a  vaikam s. 9.45  
Gimnazistai. 10.05 Nakviša. 11.10 
Rikiuotė. 11.40 Burda Modon. 12.15 
Vizitinė kortelė. 13.00 Ekonomikos 
žurnalas “Nuo A iki Ž". 13.20 Drąsūs. 
Stiprūs. Vikrūs. 17.00 Mūsų miostoliai. 
Uliūnai. 18.00 Žinios. 19.10 Suomijos TV 
savaitė. 18.50 Žinios. 19.05 Krikščionio 
žodis.m 19.15 Svoikata kasdion. 19.35 
TV forumas. "Sodra”: kaip naudojami 
mūsų pinigai? 20.30 Panorama. 21.00 
Sportas. 21.10 Krantas. 22.15 F. "Katės 
naguose". Pertraukoje - 23.15 Vakaro 
žinios.

LNK TV
7.00  Ryto ratas. 9 .00 Dok. f. 

"Povandeninės kolionės". 17.00 Laikas.
17.20 "Vionam galo kablys..." 17.40 
Vieną kartą... 18.10 Animacinis f. 18.35 
"Bovorli Hils", 90210". 19.30 Anglų dok. 
f. 20.00 Laikas. 21.00 F. "Tarakonai".
22.50 F. "Gelbėjimo būrys".

TELE-3
7.30 Žinios. 6.00 Animacinis f. 8.30 F. 

"Santo Barbara". 9.30 F. "Marija 
Celeste". 10.25 F. "Ponia dingsta".
12.05 "Kelionė j žvaigždes". 12.35 
Muzikos grupė "Maximo Le Forostior".
13 .55  Anglų k. pamokėlė. 14.00 
Goriausioji Europoje. 14.30 Nuotykių 
ieškotojai. 15.00 Poriongus ribą. 15.30 
Iššūkis. 16.00 Pasaulio aidas. 16.25 F. 
"Mokestis už baimę". 18.35 Animacinis 
f. 18.55 Anglų k. pamokėlė. 19.00 Žinios.
19.20 100 proc. 10.30 F. "Santa 
Barbara". 20.30 Animacinis f. 20.55 
Anglų k. pamokėlė. 21.00 Žinios. 21.15 
Sporto naujionos. 21.30 F. "Kobra".
22.30 Muzika. 23.00 Žinios. 23.15 Sporto 
naujienos. 23.30 F. “Nona".

Ketvirtadienis, birželio 1 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 8.35 Inf. vidoo- 

žurnalas "šveicarų pasaulis". 8.50 Bon- 
drojo lavinimo vidurinės mokyklos baigi
mo gimtosios kalbos (liotuvių, rusų, len
kų, baltarusių) egzamino tomos. 9.30 
Doutsche Wollo žinios. 10.00 France 2 
žinios. 10.30 Vilniaus "Lėlos" teatro sp
ektaklis "Žemės dukra". 11.35 Poozijos 
pavasaris-95. 12.35 Tarptautinis spor
tinių šokių konkursas "Gintarinė pora- 
95". 14.15 Tarptautinei vaikų gynimo 
dienai. Lietuvos šauniausių moksleivių 
konkursas. 17.05 Kanadiečių programa 
jaunimui "Gatvės triukšmas". 17.35 So
dų kraitė. 18.00 Žinios. 18.10 Programa 
vaikams. 18.50 Žinios. 19.05 Vyriausybė

BALTIJOS TV IR ŠIAULIŲ TV V. 27 - VI. 2 D.
šeštadienis, gegužės 27 d.
8.30 Programa. 8.35 'Taip sukasi 

pasaulis". 9.30 "Nakties riba". 10.00 
Prospektas. 10.20 Muzika. 10.30 
Vaikų savaitgalis. 11.00 Dok. f. "E. 
Hemingvėjus". 11.Х NBA: žvilgsnis 
iš arčiau. 12.00 “Už kampo..." 12.30 
Juoda-balta. 19.00 Sveikinimų 
koncertas. 20.00 NBA rungtynės.
21.00 Mana-mana. 21 .X  Rokijada
22.00 Teležaidimas “Šekit slieką".
22.30 Teatronas: aktorius P. 
Piaulokas. 23.00 "Vakaro spindulio" 
programa.

Sekmadienis, gegužės 28 d.
8.Х  Programa. 8.35 'Taip sukasi 

pasaulis". 9 .Х  Žingsniai. Ar turi 
keistis tikybos dėstymas 
mokyklose? 10.00 Susitikimai. 
Poetas H. Bakanas. 10.30 Vaikų 
savaitgalis. 11.00 Dok. f. "Karlo 
Sandburgo gyvenimas". 11.Х 
Muzika. 18.15 Animaciniai f. 18.Х 
NBA rungtynės. 19.30 LKL 
apžvalga. 20.00 NBA apžvalga. 
20.Х "Laukinė rožė". 21 00 Baltijos 
naujienos. 21.05 "Taip sukasi 
pasaulis".

Pirmadienis, gegužės 29 d.

7 .Х  Programa. 7.35 "Taip sukasi 
pasaulis". 8.25 "Laukinė rožė". 18.00 
Saulės krašto televizija. Autografai. 
Šiaulių padangėje. 19.00 Sveikata? 
Sifilis. 19.Х LKL apžvalga 2 0 Х  NBA 
apžvalga 20.30 "Nakties riba". 21.00 
Baltijos naujienos. 21.05 'Taip sukasi 
pasaulis". 22.0J Mozaika. Spaudos 
apžvalga 22.Х F. 'Trise grįžo namo".

Antradienis, gegužės X  d.
7 .Х  Programa. 7.35 "Taip sukasi 

pasaulis". 8.25 "Nakties riba". 19.00 
Pirk, parduok, informuok. 19.10 Žinios.
19.30 Spaudos apžvalga. 19.35 
"Sodžius". 20.Х  "Prospektas". 
Gražiausias pasaulyje žmogus. 20.20 
Tautininkų žinios. 20.30 "Laukinė 
rožė” . 21X  Baltijos naujienos. 21.05 
"Taip sukasi pasaulis". 22.00 
Kartojama "Pirk, parduok, informuok”. 
Žinios. 22.Х Sankryža. 22.40 F. 
"Pelenė".

Trečiadienis, gegužės 31 d.
7 .Х  Programa. 7.35 "Taip sukasi 

pasaulis". 8.25 "Laukinė rožė". 1 9 Х  
Pirk, parduok, informuok. Žinios. 19.Х 
Spaudos apžvalga. 19.35 Laida 
"Būkite sveiki". 2 0 Х  "Mudu abudu 
ir kiti". 20.Х  "Nakties riba". 21X

Baltijos naujienos. 21.05 "Taip 
sukasi pasaulis” . 2 2 Х  Kartojama 
"Pirk, parduok, informuok”. Žinios.
22.30 F. "Pelenė".

Ketvirtadienis, birželio 1 d.
7.Х  Programa 7.35 'Taip sukasi 

pasaulis". 8.Х "Nakties riba". 19Х  
Pirk, parduok, informuok. Žinios. 
19.Х Spaudos apžvalga. 19.35 
Kaimiškos muzikos festivalis 
"Juonė pastuogie". 2 0 Х  NBA: 
žvilgsnis iš arčiau. 20.Х  "Laukinė 
rožė”. 21.00 Baltijos naujienos. 
21.05 "Taip sukasi pasaulis". 2 2 Х  
Kartojama "Pirk, parduok, 
informuok". Žinios. 22.30 Rodo 
"Argos"

Penktadienis, birželio 2 d.
7.30 Programa. 7.35 "Taip su 

kasi pasaulis". 8 .Х  "Laukinė rožė". 
1 9 Х  Pirk, parduok, informuok. 
Žinios. 19.Х Spaudos apžvalga. 
19.35 Laida "Ar sunku būti jaunam?"
20.00 "Mudu abudu ir kiti". 20.Х 
"Nakties riba". 21X  Baltijos 
naujienos. 21.05 "Taip sukasi 
pasaulis". 2 2 Х  Kartojama "Pirk, 
parduok, informuok". Žinios. 22.30 
F. "Dešinioji ranka".

nutarė... 19.20 Baleto mokyklos moks
leivių koncertas iš LOBT. 20.00 "22". 
Sporto programa futbolo mėgėjams.
20.30 Panorama. 21.00 Sportas. 21.10 F. 
"Žaibo nušviesti". 22.50 Klasikinės 
gitaros muzika 23.05 Vakaro žinios.

LNK TV
7.00  Ryto ratas. 9.00 Dok. f. 

"Paslaptingas Artūro Klarko pasaulis".
17.00 Laikas. 17.20 Karaoko ir kiti. 17.50 
"Viskas!" 18.05 Animacinis f. 18.35 
"Bovorli Hils, 90210". 19.30 "Vionam 
galo kablys..." 20.00 Laikas. 21.00 F. 
"Froeto prisiliotimae". 22.45 F. "Stiveno 
Kingo “Aukso amžius".

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Aniamcinis f. 8.30 F. 

"Santa Barbara". 9.30 "Pats sau roži- 
siorius". 9.55 F. "Mokestis už baimę".
12.05 "Kelionė j žvaigždes". 12.35 
Muzikos grupė. 13.30 TV tekstas. 13.55 
Anglų k. pamokėlė. 14.00 Povandeniniai 
nuotykiai. 14.30 Nuotykių loškotojal.
15.00 Rojaus salos. 16.00 Iš "čormulė-1" 
istorijos. 16.30 Europos kaleidoskopas.
17.00 F. "Muziejaus lankytojas". 18.30 
Animacinis f. 18.55 Anglų k. pamokėlė.
19.00 Žinios. 19.20 100 proc. 19.30 F. 
"Santa Barbara”. 20.30 Animacinis f.
20.55 Anglų k. pamokėlė. 21.00 Žinios.
21.15 Sporto naujionos. 21.20 "Karo 
žygis Europoje". 21.40 F. "Kriminalinės 
policijos inspoktorius". 23.10 Žinios.
23.25 Sporto naujienos. 23.40 Muzika

Penkiadienis, birželio 2 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 8.35 Deutsche 

Wollo žinios. 9.05 Franco 2  žinios. 9.35 
TV spektaklis vaikam s "M olio  
Motiojukas". 10.00 “...prieštarauk!"
10.40 Gyvybsė žalias medis. 11.10 
Baloto mokyklos moksloivių koncertas iš 
LOBT. 11.50 Jūra. 12.20 9 amatai. 17.00 
Japonų inf. videožurnaias "Japonų 
videotcmos". 17.15 Konrado kavinė.
18.00 Žinios. 18.10 Programa vaikams.
18.50 Žinios. 19.05 Suomijos TV savaitė. 
Dok. f. "Estonija" siunčia nelaimės 
signalą". 19.30 Roportažai iš rogiono.
19.50 Stilius. 20,30 Panorama. 21.00 
Sportas. 21.10 F. "Motina Ir sūnus".
21.40 Laisvėa alėja. 22.05 TV žaidimas 
"Sėkmės keliai". 23.10 Vakaro žinios.
23.25 F. "Nuostabi epocha".

LNK TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 F. "Gelbėjimo 

būrys". 17.00 Laikas. 17.20 Koturi ratai.
17.40 Tangomanija. 18.10 Animacinis f.
18.35 F. "Gyvonimo smulkmenos".
19.30 Kriminalinė kronika. 20.00 Laikas.
20.40 TV parduotuvė, 21.00 TV žaidimas 
"Taip. No". 21.55 Dviračio šou. 22.15  
" V iskas l”  2 2 .3 5  F. "Beprotiškos  
istorijos".

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Aniamcinis f. 8.30 F. 

"Santa Barbara". 9.30 Ginoso šou. 10.00 
Muzika ir žodis. 10.30 F. "Kriminalinės 
policijos inspoktorius”. 12.00 "Dio- 
vaitis". 12.35 Muzikos grupė. 13.30 TV 
tokstas. 13.55 Anglų k. pamokėlė. 14.00 
Povandeniniai nuotykiai. 14.30 Žomės 
ugnis. 15.30 Iššūkis. 16.00 Jungtinė 
Karalystė šiandien. 16.30 Langas j 
gamtą. 17.00 F. "Muziejaus saugo
tojas". 18.30 Animacinis f. 18.55Anglų k. 
pamokėlė. 19.00 Žinios. 19.20100 proc.
19.30 F. "Santa Barbara". 20.30 Ani
macinis f. 20.55 Anglų k. pomkėlė. 21.00 
Žinios. 21.15 Sporto naujionos. 21.30 F. 
"Kobra". 22.30 Muzika. 23.00 Žinios.
23.15 Sporto naujienos. 23.30 F. 
"Nana".

Šeštadienis, blržollo 3 d.
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05  Programa 

vaikams. 10.00 Šarka. 10.30 TV artelė.

11.20 Mūsų kalba. 11.55 Sveika, 
Prancūzija. 12.25 F. vaikams "Dograsi 
gimnazija". 12.55 Pasaulio sportas.
13.55 Graži mūsų šeimynėlė. 14.30 TV 
spektaklis “ Petras Kurmelis". 16.35 
Skam bėkit, mūsų dainos. 17.30  
Suomijos TV savaitė. F. "Žygis upe".
18.00 Žinios. 18.15 Pop. muzikos 
pusvalandis. 18.40 Kino pasaulyje.
19.10 Filosofo daktaro Juozo Girniaus 
80-mečiui. 19.40 Jazz session. 20.00 
Atgarsiai. 20.30 Panorama. 21.00  
Sportas. 21 .10  PO savo stogu. 21.55 F. 
"Storulis". 23.30 Vakaro žinios. 23.45 
Gitaros legendos.

LN K  TV
9.00 Ryto ratas. 11.00 Programa.

11.05 F. "Meilė žeidžia". 12.00 F. 
"Dangiški migdolai". 12.50 Dok. f. 
"Kenedžiai". 13.45 ‘Vienam  gale 
kablys..." 14.05 "Deutsche Welle" inf. 
laida. 14.35 Tangomanija. 15.05 
Dviračio šou. 15.30 "Viskas!" 15.50 
"Povandeninės kelionės". 16.40 Kibir 
tolo vibir. 18.00 F. “Toimosios šėtros".
18.55 Koturi ratai. 19.25 Karaoke ir kiti.
20.00 Laikas. 20.40 F. 'T eg u  kraujas 
liejasi laisvail" 21.05 Mis studentė-95.
22.05 špu bulvaras. 22.40 F. 'Tikroji 
išdavystė".

TELE-3
9.00 Animacinis f. 10.30 Filmas.

12.00 F. "Kobra”. 13.00 Muzika. 13.30 
Svoikatos apsaugos reforma. 14.00 
Azijos groitkolis. 15.00 Toli nublokštas 
Floydas. 15.30 Bilietas j nuotykių pa
saulį. 16.00 Muzikos grupė. 16.30 Vo
kietijos miostai. 17.30 Pasaulio aidas.
18.00 "Pats sau režisierius". 18.30 F, 
"Marija Celeste". 19.25 Liotloto. 19.30 
"Stobuklų laukas". 20.30 Animacinis f.
21.00 Žinios. 21.15 Muzika. 21.30 F. 
"Katinas". 23.00 Žinios. 23.15 Muzika.
23.30 F. "Vilkatas prieš vampyrę".

Sekm adienis, birželio 4 d. 
LIETUVOS TV
8.55 Programa. 9.00 Liudykime 

Kristų. 9.30 Svetimo skausmo nebūna.
10.30 F. vaikams "Soltis". 10.55 
Septynios Kauno dionos. 12.00  
Kropšinio pasualyjo. 12.45 Štai taip.
13.30 Atmintis. 14.00 Sokmadienio 
fotoateljė. 14.30 Azimutai. 15.00 
Svoikinimų koncertas. 16.00 F. 
"Noono raitolis”. 16.50 Katalikų TV 
studija. 17.20 Laida automogėjams 
"Automanija". 18.00 Žinios. 18.15 
Tarptautinis kultūros žurnalas "Alice".
19.05 Gyvybės žalias medis. 19.35 
Tremtinių kūrybso vakaras. 20.30 
Panorama. 21.00 Sportos. 21.10 
Pirmasis kanalas. 21.30 F. “Geležiniai 
vyrukai". 22.45 Kaukodromas. 23.25 
Vakaro žinios. 23.40 Roko savaitgalis.

LNK TV
9.00 Dok. f. 9 .30 Animaciniai f.

11.25 TV žaidimas 'Ta ip . Ne". 12.20 
Karaoke ir kiti. 12.50 'Tolimosios 
šėtros". 13.45 F. "Dar vienas šansas".
14.35 Kibir tele vibir. 16.10 Mis 
studentė-95. 17.10 F. "Policininkė iš 
žurnalo". 18.50 Animacinis f. 19.20 F. 
"Moilė žeidžia". 20.15 "Monitorius".
21.00 Savaitės horoskopas. 21.05 F. 
"K asandros p e rk ė la " . 23 .10  
Sekmadienis.

TELE-3
9.00 Animacinis f. 10.15 Langas j 

gamtą. 10.30 Animacinis f. 12.00 F. 
"Kobra". 13.00 Muzika. 13.30 POP TV.
14.00 Svajonių vandenynas. 14.30 
neprilygstamieji miestai. 15.00 G. 
Graingerio nuotykių kronika. 16.00 
Muzika ir žodis. 16.30 Iš "Formulė-1" 
istorijos. 17.00 Laukiniai Pietūs. 17.30 
(domūs žmonės. 18.00 Europos kalei
doskopas. 18.30 F. "Marija Celeste”.
19.30 Ginoso šou. 20.00 Pasaulio 
sportas. 20.30 Animacinis f. 21.00 
Naujionos. Nuomonės. 21 .30  F. 
"Molancholija".
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