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stotyje sulaikyti du beginkliai Rusijos 
Baltijos laivyno jūrų pėstininkai, 

r aštuon io likm ečia i A leksandras 
Vaselkovas Iš Kazanės ir Ruslanas 
Kurdiukovas iš Kemerovo srities. Abu 
yra rusai. Pirmasis vedęs, turi 5 
mėnesių vaiką. Abu kariuomenėje 
pradėjo tarnauti 1994 metų rudenj. 
Dalis jų dalinio karių sausio mėnesio 
naktj buvo pakelta pavojaus signalu 
ir išvežta kariauti j Čečėniją. Šiomis 
dtenomisįe iš ten grįžo ir buvo pradėta 
ruoštis j Čečėniją siųsti kitus karius.

Šie du kareiviai nesutiko su Rusijos 
valdžios karo politika Čečėnijoje, 
nenorėjo vykti ten žudyti, todėl 
pasitraukė iš dalinio.

Mes su Jais kalbėjomės, priėmėme 
iš jų raštiškus pareiškimus Seimui ir 
Vyriausybei. Juose kalbama apie 
politini prieglobstj ir nesutikimą su 
karu Čečėnijoje.

Transporto policijoje mums buvv 
paaiškinta, kad su šiais kareiviais 
kalbėjosi prokuratūros ir saugumo 
departamento darbuotojai Ir kad 14 
valandą iš Karaliaučiaus buvo 
laukiama atvykstant sargybos šiems 
kareiviams paimti ir išsivežti Policijos 
pareigūnai buvo nusiteikę juos 
atiduoti.

Mes užprotestavome, argumen
tuodami, kad tai yra politiniai motyvai 
ir problema spręstina kitaip. Pareigūnai 
mums bandė aiškinti, kad yra Lietuvos 
ir Rusijos teisinės pagalbos sutartis.

Prisimintina, kad šiuos reikalus 
sprendžia ne policijos departamen
tas. Taip pat primintina Rusijai 
Makutinovičiaus, Naudžiūno ir kitų 
kaltinamųjų išdavimo Lietuvai ana
logai. Bet kuriuo atveju minėtąją pro
blemą reikia visapusiškai išnagrinėti 
ir apsvarstyti. Antraip Lietuva taptų 
Kaliningrado srities rajono kraštu.

Mūsų pasiūlymu pabėgėliai 
patalpinti Vilniaus paskirstymo 
punkte. Atsižvelgiant j žemą politinio 
Ir teisinio minėtųjų Instancijų 
sprendimų lygj ir pabėgėlių kreipimąsi 
j Seimą, manytume, kad priimant 
sprendimą privalo dalyvauti atitinkami 
Seimo komitetai ir Seimo nariai. Taip 
pat Vyriausybė privalo visa tai mums 
Išsamiau paaiškinti.

Algirdas EN D R IU K A ITIS  
Ignas UŽDA VIN YS  

Seim o nariai

TU TOKJA GRAZI
A leksas B IČ K U S
Artėjant rinkimams, svajojau apie 

TS (Lietuvos konservatorių) kandidatę 
moterį, už kurią būčiau mielai atidavęs 
savo balsą". Deją netobulas Rinkimų A istatymas vertė balsuoti už sąrašą, 

r  kuriame tiek daug nepažįstamų veidų. 
Piršosi mintis, kad reikėtų tuos sąrašus

už dešimtąjj sąrašą. Beje, ir šalia 
gerbiamosios gydytojos esantys vyrai 
- ne iš blogiausiųjų. Su žeme susijusių 
žmonių nuomone, Ūkininkų sąjungos 
pirmininkas Kazimieras Vaišvilas tikrai 

uvo vertas būti šiame sąraše

apversti aukštyn kojomis, nes ju gale, 
kaip ir visur gyvenime, atsistojo 
kuklesnieji ir padoresnieji žmonės.

P*'
° 1 vtrečiuoju, o gal ir dar arčiau pradžios.

Taigi užsimerkiau ir - nėriau. Tiesą 
pasakius, aš jau esu pripratęs, jog

Tačiau išvydęs savo rajono TS 
kandidatų sąrašą ne nusivyliau, bet 
apsidžiaugiau: pirmajame dešimtuke 
radau Meškuičių ligoninės vidaus ligų 
gydytojos Ulijanos Samšonienes 
pavardę. Ne kartą patyręs šios moters 
rankų ir širdies gydomąją galią, daug 
gerų žodžių girdėjęs apie ja is  buvusios 
AT deputates Miglutės Gerdaitytės 
lūpų (P a s  mus visi gydytojai geri!"), 
aš jau neabejojau, kad tikrai balsuosiu

svajonė tokia graži yra todėl, kad 
neišsipildo. Tačiau šj kartą mano viltys 
tapo realybe.

Sveikinu Šiaulių rajono TS 
deputatus, ypač jų tarpe esančią 
vienintelę moterj, ir linkiu sėkmės, 
susiklausymo bei protingos veiklos.

rinkėjai.
Tikiuosi, kad miesto TS taip pat 

sėkmingai buvo parinkusi savo 
kandidatus.

Aš labai džiaugiuosi TS laimėjimu, 
nes Ir “Aušros alėjos" triūsas nenuėjo 
veltui. Perfrazavęs garsųjj posakj, 
aš dabar kartoju: svajone, tu tokia 
graži net tada, kai Įsikūniji.

Dėkoju rajono laikraščio "Laikas" 
redaktoriui, paskyrusiam tiek daug 
vietos TS kandidatams reklamuoti, Ir
konservatoriams, pasirūpinusiems, 
kad jų žmones, kuriuos jie išrinko iš 
savo tarpo, pažintume ir mes, rajono

и MUSŲ ŠALYJE
KLAIDA. Kaliningrado srities 

pasieniečiai ketvirtadienio rytą 
nugriovė Šakių rajone Ramonišklų 
kaime savavališkai pastatytą Lietuvos 
ir Rusijos valstybinę sieną žyminčią 
tvorą. Tai padaryta Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijos reikalavimu. 
Rusijos pasieniečiai teigia, jog tvorą 
Lietuvos teritorijoje pastatę per klaidą

PRATINIMAS. Trečiadieni apie 
17.20 val. virš Vilniaus Belmonto 
miško, Antakalnio, Žirmūnų, Šeškinės, 
Justin iškių gyvenam ųjų rajonų 
praskrido trys koviniai sraigtasparniai 
su raudonomis žvaigždėmis. URM 
pareigūnas, norėjęs likti nežinomas, 
teigė, kad sraigtasparnių skrydžiai 
per Lietuvos teritoriją “yra tokie dažni, 
jog visi jau pripratę prie tokio reiškinio".

VIZITAI. Balandžio 7-ąją vienos 
dienos vizitu j Vinių atvyksta Vokietijos 
užsienio reikalų ministras K. Kinkells.

Balandžio 6-ąją dviem dienoms 
a tvyksta  o fic ia li B a lta rus ijos 
Aukščiausiosios Tarybos delegaciją 
vadovaujama Baltarusijos parlamento 
pirmininko M. Grybo.

N E S A P S IS P R E N D IM A S .  
Prezidentas A. Brazauskas dar negali 
atsakyti, ar važiuos gegužės 9-ąją J 
M askvo je  vyks ia n tj "p e rg a lė s  
didžiajame tėvynės kare" 50-mečio 
minėjimą.

SKOLOS. Šių metų vasario 1 d. 
Lietuvos skola jvairlenris pasaulio 
bankam s Ir k itom s k red ito  
organizacijoms buvo 639 mln. dolerių. 
Seimui ratifikuoti pateikiamos vis 
naujos kredito sutartys. Iki 1992 m. 
gegužės 28 d. Lietuva skolų neturėjo. 
Prognozuojama, kad Uetuvos skolos 
užsieniui greitai pasieks 1 milijardą 
dolerių.

A. V.

NEPANAUDOTI
INVESTICINIAI

ČEKIAI
NEPRAŽUS

Valstybinio turto privatizavimas 
už vienkartines Išmokas bei kitas 
tikslines kompensacijas baigiasi šių 
metų birželio 30 d. Lietuvos 
Vyriausybė nustatė, kad 
nepanaudotos išm okos bei 
kom pensacijos tu ri ' būti 
deponuojamos tose banko įstaigose, 
kuriose jos buvo atidarytos, praneša 
ELTA. Visos gyventojų lėšos 
investic inėse sąskaitose bus 
inventorizuojamos ir deponuojamos 
pagal 1995 metų rugsėjo 1 dienos 
būklę, nes atsiskaityti uz nupirktas 
akcijas bei objektus investiciniais 
čekiais dar bus galima iki rugpjūčio 
31 d. Šiuo metu nepanaudotų 
investicinių čekių yra likę beveik už 
milijardą litų. Akcijų pasirašymo:cljų pasirašymo 

tų būti sudaromos su 
visais' asmenimis, kurie pasirašė

milijardą 
sutartys turi

akcijas iki 1995 metų birželio 30 
dienos. Seime svarstomo jstatymo 
“Dėl Uetuvos Respublikos valstybinio 
turto pirminio privatizavimo jstatymo 
papildymo" projekte numatomą kaip 
užk irs ti ke lią  galim iem s 
piktnaudžiavimams, baigiantis 
privatizavimui už Investicinius čekius. 
Po rugsėjo 1 dienos deponuoti 
investiciniai čekiai taip pat nepražus, 
nes jais dar bus galima atsiskaityti 
perkant žemės sklypus ne aukciono 
tvarka ūkininko ūkiui steigti arba plėsti 
taip pat perkant asmeniniam ūkiui 
naudojamą žemę, nuomojamas 
gyvenam ąsias patalpas bei 
gyvenamąsias patalpas, kurios 
suteiktos Įskeltiems iš savininkams 
grąžinamų gyvenamųjų namų 
nuomininkams. Investiciniai čekiai

I. Faktai
1559 m. Įrengiamas pirmasis 

Rusijos atsparos punktas Čečėnijoje, 
Tarki gyvenvietėje.

1707 m. Čečėnai sugriauna Tarki 
tvirtovę.

1722 m. Rusijos caras Petras I 
pralaimi užkariaujamąjj mūšj su 
kaukaziečiais.

1780-1791 m. šeichas Mansur- 
Ušurma sukuria valstybę.

1784 m. Rusai pasta to  
Vladikaukazo tvirtovę.

1818 m. Generolas Jermolovas 
pastato Grozno tvirtovę.
_ 1839-1859 m. I A
Šamilis.

1859 m. Čečėnija prievarta 
prijungiama prie Rusijos.

1864-1865 m. Pirmasis čečėnų Ir

1991 m. lapkričio 8 d. B. Jelcinas 
paskelbia nepaprastąją padėtj 
Cečėnijos-lngušijos Respublikoje. 
J sakymas suimti D. Dudajevą Ir čečėnų 
tautnio kongreso vykdomojo komiteto 
narius.

1991 m. lapkričio 9 d. Per 500 
tūkst. čečėnų susirenka Grozne.

1991 m. gruodžio 8 d. Beloveže 
denonsuojama 1922 m. SSSR 
sudarymo sutartis.

1992 m. kovo 12 d. Čečėnija priima 
savo Konstituciją.

1992 m. kovo 13 d. Gruzija pripa- 
žjsta Čečėnijos nepriklausomybę.

1992 m. kovo 31 d. Čečėnuos 
parlamentas nutaria visus karinius 
dalinius ir jų techniką perimti savo 
jurisdlkcijon.

1992 m. gegužės 25 d. 
Pasirašomas susitarimas dėl Rusijos

ISTORINE IR TEISINE  
PAŽYMA  

APIE ČEČĖNIJOS  
RESPUBLIKĄ IČKERIJĄ

kitų Kaukazo tautų genocidas, 
Ištremiant 700 tūkst. žmonių.

1877 m. A li Bek Chadži

kariuomenės Išvedimo ir ginklų 
pasidalijimo.

1992 m. birželio 4 d. Rusijos 
Federacijos Aukščiausioji Taryba 
priima jstatvmą sukurti Ingušijos

1916 m. gegužės 11 d. Sukuriama 
Kainų respubliką vadovaujama Тара 
Čermojevo.

1919 m. Denikinas pavergia
Čečėniją. tarybą.

1920 m. Rusijos bolševika i 1994 
okupuoja Čečėniją. puola G

992 m. liepos 7 d. Išvedama 
Rusijos kariuomenė.

1994 m. rugpjūčio 2 d. Maskva 
atvirai remia savo sukurtą Laikinąją

okupuoja Čečėniją.
1920 m. rugpjūčio mėn. Sald Beko 

vadovaujam as sukilim as prieš 
bolševikus.

1921 m  sausio 21 d. Rusija Čečėniją 
inkorporuoja i Kalnų autonominę 
respublikąJČečėniją Ingušija Osetiją 
Kabarda, Balkarija ir KaraČaja).

1924 m  Bolševikų valdžios dekretu 
Įkuriama Čečėnijos ir Ingušijos
autonominės sritys.

sukilim as prieš bolševikus
1929-1930 m. Visuotinis čečėnų 

prl - - - - -  
prievartinės ko

m. Si______________
jos autonominė respublika. 

'1940 m. vasario mėn. Skelbiama 
Chasano Izrailcvo laikinoji vyriausybė.

ĮngujHto

Ištremiama j Kazachstaną ir Vidurinę 
Aziją. Antrasis čečėnų tautos genoci
das.

1957 m. Čečėnams leidžiama grįžti 
j tėvynę iš tremties.

1Ö90 m. lapkričio 24-26 d. Pirmasis 
čečėnų tautos suvažiavimas reikalauja 
nepriklausomos Čečėnijos sukūrimo.

1990 m. lapkričio 27 d. Paskelbta 
Č ečėn ijos N eprik lausom ybės 
Deklaracija.

1991 m. rugpjūčio 20 d. Grozno 
mieste prasidėjo neterminuotas 
mitingas.

1991 m. rugsėjo 6 d. Sovietinė 
Čečėnljos-lngusijos Aukščiausioji 
Taryba laisvanoriškai atsisakė savo 
Įgaliojimų.

1991 m. rugsėjo 17 d. Maskva D. 
Dudajevui siūlo SSSR karinių oro 
pajėgų štabo viršininko pareigas.

1991 m. spalio 27 d. Parlamento ir 
Prezidento rinkimuose dalyvavo 72

Broc. rinkėjų. Už Prezidentą D. 
uda jevą  ba lsavo 90,1 proc. 

dalyvavusių rinkėjų.
1991 m. lapkričio 1 d. Paskelbta 

Č ečėn ijos R espub likos
nepriklausomybė.

'1994 m. lapkričio 25 d. "Opozicija" 
puola Grozną.

1994 m. lapkričio 29 d. B. Jelcinas 
paskelbia ultimatumą: sudėti ginklus 
Iki gruodžio 1 d.

1994 m. gruodžio mėn. Rusija skel
bia derybų su Čečėnija Vladikaukaze 
da tą -1994 m. gruodžio 12 d.

1994 m. gruodžio 11 d. Kolonijiniu 
karu pradedamas trečiasis čečėnų 
tautos genocidas. Įvesta nemažiau 
40 tūkst. kariuomenės, 2200 šarvuočių.

1995 m. Nužudyta 30 tūkst. 
gyventojų, atsiranda per 500 tūkst. 
- - ‘- i -ėllų, sunaikinti miestai, kuriami

)s lageriai čečėnams Mozdoke, 
V ladikaukaze, S tavropo ly je , 
Astrachanėje. Atvežama marionetinė 
valdžia iš Maskvos.

II. Argumentai
1. Rusijos imperijos veiksmai 19 

amžiuje ir Rusijos bolševikų valdžios 
vykdyti veiksmai 1918-1990 m. 
legltimiškal, kaip metropolijos, yra 
ginčytini.

2. Čečėnijos Respublika:
- išstojo iš SSSR, o ne iš Rusijos 

Federacijos;
- ketvirtieji metai de facto yra 

nepriklausoma;
- nepasirašė Rusijos Federacijos 

sukūrimo sutariąs (1992 m. kovo 31 
d.)l

- nedalyvavo Rusijos Federalinio 
Susirinkimo Federacijos Tarybos 
rinkimuose (1993 m. gruodžio 12 d.);

- nedalyvavo Rusijos Federacijc 
Valstybės Dūmos rinkimuose (1993 
m. gruodžio 12 d.);

- nedalyvavo Rusijos Federacijos 
referendume dėl Konstitucijos (1993 
m. gruodžio 12 d.)

Algirdas E N D R IU K A IT IS

Estijos, Latvijos Ir Lietuvos 
tarpparlamentinių ryšių grupių 

su Čečėnija koordinacinės
tarybos pirmininkas

atsiskaityti už žemę ir gyvenamąsias 
patalpas galės būti naudojami iki 1997 
metų sausio 1 dienos. Deponavus 
gyventojų investicinėse sąskaitose 
nepanaudo tas išm okas bei 
kompensacijas, nuo rugsėjo 1 dienos 
bus nutrauktos bet kokios operacijos 
su Jomis - nebus galima Investicinių 
čekių nurašyti, jskartyti, perleisti kitiems

nepanaudotos investicinių sąskaitų 
ba lans inės da lies lėšos bus 
išmokamos grynais pinigais arbaanaudotas išm okas bei išmokamos grynais pinigais arba

ipensaciias, nuo rugsėjo 1 dienos pervedamos T gyventojų nurodytas
nutrauktos bet kokios operacijos indėlių sąskaitas.

Paruošė I. B.



Petras K U D R IC K IS
Vykstant žemės reformai Ir žemės 

ūkio įmonių turto privatizavimui, Šiaufių
rajono Micaičių žemės ūkio įmonė 

. Žemėssuskilo net j  14 bendrovių. Žemės 
ūkio bendrovės, kurios naudoja žemę, 
yra tik pereinamojo žemės ūkio 
reformos laikotarpio struktūriniai 
vienetai. Jos dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių anksčiau ar vėliau subyrės. 
Be to, pereinamajame reformos 
laikotarpyje žemės ūkyje vyrauja net 
trys ūkininkavim o formos. Tai 
ūkininkai, sklypininkai ir pagaliau 
žemės ūkio bendrovės. Kad nė viena 
ūkininkavimo forma nepriklausytų nuo 
kurios nors bendrovės malonės,

technika būtų buvusi išdalinta 
bendrovėms, naudojančioms žemę 
proporcingai žemės plotui (kaip 
daroma kitur), šiandien daugelis 
ūkininkų ir absoliuti dauguma sklypi
ninkų būtų likę be jokios pagalbos.

Nepaisant sunkių žemės ūkiui 
sąlygų (didelės atsarginių detalių, 
technikos, kuro kainos), praėjusiais 
metais v isų kategorijų ūkiams 
paslaugos buvo teikiamos sėkmingai.

Pasak pirmininko Juozo Tomkūno, 
praėjusiais metais bendrovė skolų 
neturėjo. Priešingai, bendrovė turėjo 
skolininkų, kurie jai dar skolingi 40 
tūkst. litų. 17 tūkst. Lt įsiskolinęs 
Pavenčių cukraus fabrikas, 23 tūkst.

agrarinė tarnyba šeimininkų dar 
neįsileidžia?

Pagrindinės agroserviso pajamos 
yra pinigai, gauti už teikiamas 
paslaugas žemdirbiams. Nors 
bendrovėje dirbatik 41 darbuotojas, 
tačiau kontroliuoti juos gana 
sudėtinga. Žemės naudotojai bando 
susitarti su pačiu mechanizatoriumi, 
apeidami bendrovę ir jos kasą. Kita 
bėda, kad žemės naudotojai, 
samdantys techniką iš bendrovės ir 
už paslaugas bendrovei mokantys 
pinigus, bando nuslėpti dalj savo 
apdirbamos Žemės ploto. Trečia 
blogybė, - kad mechanizatoriai 
apgaudinėja tiek bendrovę, tiek ir 
klientus, ypatingai pensininkus.

AGROSERVISAI, BE KURIŲ KAIMAS 
NEIŠSIVERS IR ATEITYJE

Micaičiuose mechaninių dirbtuvių ir 
technikos parko pagrindu buvo 
sukurtas Užlaukių agroservisas. Jis 
vienodomis sąlygomis Ir kainomis 
privalėjo aptarnauti ūkininkus, 
sklypininkus ir bendroves.

Nuo bendrovės įsikūrimo praėjo 
trys metai ir, kaip rodo patirtis, agro
serviso įsteigimas pasiteisino. Šian
dien iš Micaičių žemės ūkio įmonės 
teritorijoje steigtųjų, be agroserviso, 
Išliko tik paukštyno ir Padvaiskių pieno 
gamybos bendrovės. Jei žemės ūkio

U  - kitos bendrovės (už agroserviso 
paslaugas).

Bendrovė savo žemės neturi. JI 
35 ha nuomoja Iš ūkininkų. Praėjusiais 
metais ji turėjo 20 ha grūdinių kultūrų 
ir 15 ha cukrinių runkelių.

Agroservise technika pavasario 
sėjai paruošta jau senokai. Šiemet 
bendrovė įsigijo naują modernų
purkštuvą pritaikytą darbui mažuose 
žemės sklypuose. Žodžiu, pavasarj
Micaičių žemė, kuri turi šeimininką, 
tikrai nedirvonuos. O tie plotai, į kuriuos

Nepaisydami gaunamo atlyginimo 
iš bendrovės už atliekamas 
paslaugas, nesidrovi reikalauti 
papildomo atlyginimo iš kliento.

Tačiau, nežiūrint v isų  
nesklandum ų, agroserviso 
bendrovės kaime yra teigiamas 
dalykas. Ateityje susiformavus 
norm aliem s ūkiams, tok ios 
bendrovės galės persiorganizuoti j 
ūkininkų agroserviso kooperatyvus. 
Šitokios bendrovės - tai ir tam tikra 
kooperacijos užuomazga kaime.
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NUSIVYLEME
Antanas JU RG AITIS
Sovietmečiu kone visi, nuo fermos 

vedėjo iki kompartijos Centro komiteto 
nario, buvo komunistai. Ir nūnai, nuo 
apylinkės viršaičio iki Prezidento, 
valdžioje tebėra tie patys. Kai pirmoji 
po Nepriklausomybės paskelbimo 
valdžia ketino priimti desovietizacijos 
jstatymą, kairieji šoko piestu. Anuo
metiniam Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkui V. Landsbergiui teko skelbti 
priešlaikinius Seimo rinkimus. Tikėtasi, 
kad žmonės neberinks buvusiųjų 
komunistų. Atsitiko priešingai. Dėl to 
iškovota laisvė ir nublanko. Dauguma 
dorų tautiečių teigia, jog ne tokios 
Nepriklausomos Lietuvos buvo tikė
tasi. Ne tik aš, bet ir daugelis mano, 
kad su išorės okupantu bus galima

greičiau susidoroti, o su vidaus - 
anaiptol.

Aš ir vėl stočiau rikluotėn J Baltijos 
kelią ginčiau Parlamentą dieną ir naktį, 
jeigu iškiltų pavojus. O kiti? Mūsiškiai 
valdininkai bei jų  atžalos tikrai to 
nedarytų. Eitum tu, vargdienil Beje, 
ar privalomojo karo tarnyboje daug 
turtingųjų ir aukštų valdininkų sūnelių 
tarnauja? Daugumą tikiuosi, - kaimie
čiai berniokai, nes jie dar paklusnūs. 
O prezidento Dž. Dudajevo sūnus 
kariauja. Galvoju, kad ir Čečėnijoje 
buvo nemaža komunistų, partijos na
rių, kagėbistų, bet kai iškilo pavojus 
tėvynei, jos ginti ėjo visi kaip vienas. 
Mūsuose taip nebūtų, nes nėra vie
nybės ir pasitikėjimo. Taigi kovojome 
už laisvą Lietuvą, o dabar nusivylėme.

H. K. ANDERSENO 
GIMTADIENIS - 

TARPTAUTINĖ VAIKŲ 
KNYGOS DIENA

Liudvikas GADEIKIS
Balandžio 2 - jžymlojo danų 

pasaklninko H. K. Anderseno gimimo 
diena - jau Ir Lietuvoje trečiąkart minima 
kaip Tarptautinė vaikų knygos diena, 
šventę rengia Tarptautinės vaikų 
knygos tarybos Lietuvos skyrius ir M. 
Mažvydo bibliotekos Vaikų literatūros 
centras. Tą dieną paskelbiama Ir 
geriausia praėjusių metų knyga 
vaikams. Šiemetinės šventės akcentas 
- H. K. Anderseno 190 m. sukaktis.

Šiemet šventė prasidėjo truputį 
anksčiau - vakar. M. Mažvydo 
biblioteka praplyšo vaikų balsais. Jie 
vos tilpo salėje, sėdėjo ant grindų, 
smalsiai dairėsi, kai linksmas popietės 
vedėjas Kęstutis Urba rodė: 
pažiūrėkite, štai gyvi vaikų rašytojai. 
Bene svarbiausia šios informacijos 
dalis ir būtų, kad labai daug smalsių

ÍTUOSE
Kr a š t u o s e

TURKIJA RAMINA 
VAKARUS

Turkijos užsienio reikalų ministras 
ketvirtadieni pareiškė, kad netrukus 
apsilankys JAV ir Europo|e Ir 
pamėgins nuraminti Vakarus dėl 
užtrukusios Turkijos operacijos prieš 
kurdus Šiaurės Irake.

SUŽEISTAS 
JAPONIJOS POLIOJOS 

VADOVAS
Kaukėtas užpuolikas ketvlrtadienj 

sunkia i sužeidė Japon ijos  
nacionalinės policijos agentūros 
generalinj direktorių T. Kunimatsu, 
kuris vadovauja praėjusią savaitę 
jvykdyto teroristinio akto Tokijo metro 
tyrimui. Nusikaltėlis keturis kartus šovė 
iš arti, stovėdamas už nugaros. 

PRATĘSTA 
KADENCIJA

Uzbekistano rinkėjai referendume 
beveik vienbalsiai nusprendė pratęsti 
prezidento J. Karimovo kadenciją iki 
2000 metų.

Pasak J. Karimovo, jo šaliai reikia 
autoritarinio vadovo ekonomikos 
stabilumui, pereinant prie laisvosios 
rinkos, garantuoti.

RUSIJA TURI 
ATSIPRAŠYTI BALTIJOS 

ŠALIŲ
Interviu Vokietijos laikraščiui "Die 

Welt" Estijos prezidentas L  Meris 
pareiškė, kad Antrojo pasaulinio karo

pabaigos 50-jų metinių iškilmėse 
Maskvoje dalyvaus tik tuo atveju, jei 
Rusija atsiprašys dėl Baltijos šalių 
okupacijos ir aneksijos.

Rusijos prezidentas B. Jelcinas 
dėl sovietų armijos veiksmų atsiprašė 
Lenkijos, Čekijos ir Vengrijos, o Baltijos 
šalis lyg ir užmiršo.

ČEČĖNAI TRAUKIASI
i  KALNUS

Rusijos kariuomenė ketvirtadienj 
užėmė antrąjj pagal dydj Čečėnijos 
miestą Gudermesą, kuriame buvo 
dteiauBi Čečėnijos kovotojų jtvirtinimal.

ATSISTATYDINO
VYRIAUSYBĖ

Suomijos ministras pirmininkas E. 
Aho trečiadieni jleikė šalies prezidentui 
oficialų atsistatydinimo pareiškimą po 
to, kai jo vackvau|ama dešiniojo centro 
koalicija pralaimėjo kovo 19 d. 
Įvykusius visuotinus parlamento 
rinkimus.

ATSISTATYDINTI
NENORI

NATO generalinis sekretorius V. 
Klasas interviu olandų savaitraščiui 
pareiškė, kad Jis neketina atsistatydini. 
"Aš tęsiu savo darbą", - pasakė V. 
Klasas, kuriam pastaruoju metu 
daromas labai didelis spaudimas 
pasitraukti Iš savo posto dėl korupcijos 
skandalo. Su šiuo skandalu bent jau 
netiesiogiai siejamas Ir V. Klasas.

RUOŠIAMASI PAVASARIO 
MUGEI ŠIAULIUOSE

Gegužės 6-14 dienomis nuo 11 
iki 23 valandos Šiaulių teniso kortuose 
vyks pavasarinė prekių mugė. Kaip 
minėjo trečiadienj Šiaulių rajono 
prekybos Ir pramonės rūmuose 
lankęsis Vokietijos firmos "Mese 
Concept" vadovas Manfredas Sojos, 
šiandien yra žinomos Jau 9 Vokietijos 
firmos, kurios dalyvaus mugėje. Beje, 
šis dalyvių skaičius dar nėra galutinis. 
Mugės dalyvių paieška Lietuvoje dar

tik pradėta, paraiškų priėmimas tęsis 
iki balandžio 15 dienos. Lietuvos firmų 
skaičius mugėje nebus ribojamas. 
Pavasario prekybai bus skiriamas 
didesnis plotas, todėl dalyvių skaičius 
taip pat gali būti didesnis. Mugėje 
veiks kavinės, barai, bus prekiaujama 
karštais užkandžiais ir kitais puikiais 
dalykais, skambės dainos, suksis 
šokėjų poros.

I. B.

vaikų susirinko j knygos šventę. Jie 
klausėsi aktorių L  Žadeikytės ir G. 
Žalėno skaitomų H. K. Anderseno 
pasakų, Keistuolių teatro Interpretacijų.
O prieš tai net 1068 jaunieji skaitytojai |  
laiškais rinko labiausiai patikusių 
knygų penketuką. Be abejo, tai A. 
Lindgren "Pepė llgakojlnė", M. Tveno 
"Tomas Sojerls", H. K. Anderseno 
"Laukinės gulbės", A. Lindgren 
"Ronja, plėšiko duktė", M. Tveno 
"Princas ir elgeta".

Geriausia lietuviška praėjusių metų 
knyga pripažinta (jau ne vaikai rinko, 
o garbinga komisija) Vytauto V. 
Landsbergio “ Rudnosluko 
Istorijos". (Išleido "Gabijos" leidykla 
Kaune. Beje. vaikai, neapsirikite - ant 
knygos viršelio autorius pasirašė 
Ardžinaldu Pumpu-Pumpotaukšliu.)

Pora žodžių apie pačią knygelę.
Ji datuota 1993 m., nors išėjo tik 
pernai pavasarj. Dar maždaug apie 
1986 metus V. V. Landsbergis 
Rudnosluko istorijas spausdino 
"Lietuvos pionieriuje", primindamas % 
ir pačias tų istorijų ištakas - prieškarinj 
Vytę Nemunėlj. Tada jos mielai buvo 
skaitomos ir garsiai apšnekamos, ir 
tikrai buvau nustebintas, kad tik dabar 
jos pasirodė atskira knygele. Ką gi, 
dar vienai valkų kartai bus atradimo 
džiaugsmas.

J ditfiiąją Garbės knygą taip pat 
jrašytas Gediminas Isokss už knygą 
"Kur llzdelj sukti” (išleido"Vytuiys").

PAŠTO DIREKTORĖ
SULAIKYTA
ČERNIGOVE

Ukrainoje sulaikyta buvusi Šiaulių 
pašto direktorė Laima Būdvytienė. 
Balandžio 7 dieną buvusi direktorė 
už valstybinius pinigus nupirko 
nemažą kiekj JAV aspirino tablečių, 
kurios net nejregistruotos j atitinkamą 
šalies medicinos katalogą. Be to, ši 
moteris yra paėmusi Iš vieno banko 
kreditą kurio negrąžino. Šiaulių miesto 
apylinkės teismas iškėlė baudžiamąją 
bylą, kurio je  ji kaltinama 
piktnaudžiavus tarnybine padėtimi, 
klastojus dokumentus. Buvusi 
direktorė buvo pasižadėjusi niekur 
neišvykti, bet netrukus moteris dingo. 
Poidja paskelbė paiešką Buvo sunku 
rasti L  Būdvytienės nuotrauką, nes 
Ji nepaliko išvykdama jokių savo 
nuotraukų, albumų. L  Būdvytienė 
rasta Ukrainoje, Černigovo mieste.

BESISLAPSTANTYSIS
SURASTAS

Kovo 28-osios pavakarę Vytauto

§. 145-19 sulaikytas 
iardas Stankaitis, kuris buvo (vykdęs 

ginkluotą gruplnj plėšimą, o vėliau 
Įtariamas dalyvavęs grupinėje 
autom obilių  vagystėje. Grupė 
nusikaltėlių jau nuteisti, dar vienam

pavyko pasprukti, o dar keturi žmonės 
laukia teismo. Sulaikymo metu D. 
Stankaitis nesipriešino ir buvo 
nustebęs.

SKOLININKAS
IZRAELYJE

Iš vieno banko Jonas 
Bumblauskas, gim. 1958 m., pasiėmė 
100000 litų kreditą ir laiku negrąžino. 
Imdamas banke kreditą, jis užstatė 
statomą namą ir savo turtą. Bet 
netrukus jis tą patj namą pardavė už 
nedidelius pinigus. VRM duomenimis, 
J. Bumblauskas dabar gyvena 
Izraelyje, kur dar anksčiau išvyko jo 
antroji žmona.

PABĖGO ŽMONA
I policiją kreipėsi K. Verenkevičius 

ir pranešė, kad kovo 18 d, apie 17 val. 
išėjo iš namų jo žmona Alma 
Verenkevlčlenė, gim. 1964 m. 
Namuose liko trys mažamečiai vaikai. 
Moteris taip elgiasi jau nebe pirmą 
kartą. Šeima atsidūrė sunkioje 
padėtyje, vyras - bedarbis. Policija 
turi duomenų, kad moteris gali būti 
Kuršėnuose.

VAGIAMA IŠBŪTŲ
L., gyvenančios Vytauto gatvėje, 

bute vagys paglemžė tris aukso 
grandinėles, du aukso auskarus, tris 
to paties metalo žiedus, net 5 rublių

iW a H ttfu o M

vertės auksinę monetą Vagys paėmė 
Ir telefoną "FEF", audlomagnetofoną 
"Panasonic", fena, 200 Шц Ir 1000 
dolerių. Nukentėjusioji teigia, kad jos 
buto durys buvo Išlaužtos. Vagys 
apsilankė Ir A., gyvenančio Čiurlionio 
gatvėje, bute. Siame bute Jis rado Ir 
pagrobė auksinę grandinėlę, tris 
rankinius laikrodžius, du televizorius 
“ Šilelis", du komplektus auksinių 
auskarų, kelis tūkstančius litų, 
alkoholinių gėrimų bei vaikišką 
dviratuką “ВМХ". Nuostoliai apie 8000 
litų.

Parengė Vida MISIŪNAITĖ

AUSROS ALEJA



LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO 
TARNYBA 

ŠIAULIŲ BIURAS

Vilniaus g-vė 263, 5400 Šiauliai 
Tel. 42-99-66.

Faksas 43-56-54,43-27-29

IR M ASINOS TARNAUS ILGAI...
Kiekvienas ūkininkas nori, kad 

mechanizmai, kuriuos jis turi, veiktų 
be sutrikimų, tarnautų kuo ilgiau ir 
patikimiau. Bet ne kiekvienas 
ūkininkas žino, kas pailgina turimų 
mašinų amžių, sumažina išlaidas jas 
naudojant ir remontuojant.

Todėl pam ėginsiu bendrais 
bruožais išvardinti tai, kas apsprendžia 
mašinų techninę būklę, kad jos galėtų 
dirbti visu pajėgumu, kokybiškai, 
ekonomiškai ir ilgą laiką.

Mašinų techninė būklė keičiasi 
nuosekliai. Ribiniai pakitimai, kurie 
sąlygoja detalių, tepalų, filtravimo 
elementų darbo trukmę, leistinų tarpų 
didumą ir kitus požymius, atsiranda 
ne tuo pačiu metu. Todėl techninės 
būklės ribiniai pokyčiai sugrupuojami 
pagal darbo trukmę. Be to, mašinų 
techninė būklė kinta ne tik dirbant, 
bet ir joms stovint.

O tai verčia mus pagalvoti apie 
mašinų tinkamą laikymą.

Traktorių ir kitų žemės ūkio mašinų 
techninj aptarnavimą sudaro šie 
elementai: 1) paruošimas eksploa
tacijai, 2) techninis aptarnavimas, 31

amžių. Mašinos surenkamos pagal 
gam yklos instrukc ijas. Jei 
mechanizmai nesukomplektuoti, iš 
atsakovo išreikalaujame trūkstamas 
detales, mazgus arba pareiškiame, 
kad atsakovas mašiną suremontuotų. 
Kiekvienas mechanizmas turi turėti 
savo pasą su jame j rašytais numeriais. 
Po to užvedamas variklis ir paliekamas
dirbti nustatytą laikotarpj.

Tai masinos eksploatavimo

technine apžiūra, 4) laikymas, 5]
!. S i i ..................................remontas, šie  elementai apima visas

priemones, kad būtų palaikoma 
 -------------- linė DŪ‘ ‘ ’normali mašinų techninė būklė.

Mašinų priėmimas. Pirmoji Ir 
pagrindinė sąlyga - kad mašinos būtų 
visiškai sukomplektuotos ir patikrinta 
jų techninė būklė, neatsižvelgiant j

pradinis laikotarpis, kol prisiderina 
detalių trinties paviršius, sumažėja 
tarpikliai, varžtų sujungimai irt. t. Šio 
darbo metu detalių dilimo intensy
vumas nuolat mažėja. Pasibaigus 
eksploatavimo pradiniam laikotarpiui, 
detalių dilimo intensyvumas, dirbant 
mašinai normaliomis sąlygomis, būna 
pastovus. Būtina suteikti detalių trinties 
paviršiams tokią būklę, kad normaliai 
eksploatuojamos mašinos kuo ilgiau 
tarnautų. Mechanizmas apkraunamas 
ne iš karto, o  tolygiai. Jis gausiai 
tepamas, užveržiami sujungimai, 
reguliuojamas, neleidžiama smarkiai 
užkaisti detalėms. Po įdirbimo keičiami 
tepalai, tikrinami visi sujungimai ir 
mazgai. Po viso to mašiną galima 
eksploatuoti.

Techninis aptarnavimas - darbai, 
kai siekiama palaikyti mašinos 
darbingumą ir tvarkingumą. Tai 
mašinos plovimas, jos techninės 
būklės kontrolė, valymas, tepimas, 
varžtų suveržimas, kai kurių detalių

pakeitimas, filtravimo elementų 
pakeitimas, purkštukų priežiūra, 
reguliavimas bei kiti priežiūros darbai.

Techninė apžiūra - priemonių 
visuma, kai siekiama jvertinti mašinų 
techninę būklę ir nustatyti jų paruošimą 
dirbti ir laikyti. Techninės apžiūros 
paskirtis - nustatyti bendrą mašinų ir 
atskirų mazgų techninę būklę, 
remonto reikmę, paruošimo darbui 
kokybę.

Mašinų laikymas-technologinių
priemonių ir operacijų kompleksas, 
‘ • ' "  alinti aplii 1siekiant pašalinti aplinkos, apkrovų

ir deformacijų žalingą poveiki mecha- 
nedarbo metu. Mašiinizmams nedarbo metu. Mašinos 

nuvalomos, tepamos, sandarinami 
mazgai, jos pakeliamos ant atramų, 
atleidžiami diržai ir kt. Visa tai sudaro 
sąlygas, kad mašinų darbingumas 
nesumažėtų.

M ašinų remontas - siekimas 
sutvarkyti gaminj, grąžinti jo  darbin
gumą Po remonto masina išbandoma 
priklausomai nuo remonto rūšies.

Visa tai tik bendri reikalavimai ir 
bruožai, kurie tinka daugumai žemės 
ūkyje eksploatuojamų mechanizmų. 
Reikėtų atsiminti, kad kiekvienos 
markės mašinos turi skirtingus reika
lavimus neeksploatuojant, paruošiant 
jas eksploatacijai, techniškaŠkai aptar
naujant ir remontuojant.

A. B R USO K AS  
LK T Šiaulių biuro  

Inžin ierius konsultantas

GANIAVOS PRADŽIA
Gyvulių laikymas ganyklose turi 

daug pranašumų prieš laikotarpj 
tvarte. Geros ganyklos - tai pigus, 
žalias pašaras gyvuliams. Saulės 
spinduliai, baltymingas maistas, 
pakankamas racionas teigiamai veikia 
gyvulio organizmą.

Pavasarj galvijus reikia išleisti 
ganytis, kai velėna pakankamai 
pradžiūsta, o žolė būna apie 10 cm 
aukščio. Pradedant ganyti galvijus, 

į  prie žaliojo pašaro juos reikia pratinti 
palaipsniui. Pereinamojo laikotarpio 
trukmė priklauso nuo toj kaip tvarte 
buvo šeriama. Jei jūsų gyvuliai mai
tinosi silosu su šienainiu, pereinamasis 
laikotarpis truks 3-4 dienas, jei stam

biais pašarais - 7-10 d. Rytą, prieš 
išgenant gyvulius j ganyklą, juos reikia 
pašerti šienu ar šiaudais. Tada gyvulys 
suėda žolės mažiau ir sumažėja virš
kinamojo trakto sutrikimų galimybė. 
Pereinamuoju laikotarpiu galvijams 
reikia ducii mažiau baltymingų pašarų, 
nes jaunoje žolėje jų yra pakankamai. 
Ganymo metu ganykloje turėtų būti 
druskos gyvuliams palaižyti.

Prieš išgenant j ganyklas gyvulius, 
juos reikia apžiūrėti. Silpni, sergantys 
ar {tariami sergant gyvuliai atskiriami 
j atskiras grupes, kol visai pasveiksta. 
Ruošiamiems ganytis gyvuliams 
išvalomos ir apipjaustomos kanopos.

Labai svarbu, kad ganykloje

gyvuliai būtų aprūpinti vandeniu. Kai 
jo trūksta arba girdomi nelaiku, gyvuliai 
pasidaro neramūs, blogai ėda žolę, 
mažėja produktyvumas. Jie gali net 
perkaisti. Gyvuliams ganykloje van
dens reikia duoti 3 kartus per parą iki 
soties. Greitai susidaro stereotipas 
tam tikrai dienotvarkei ir j įvairius 
pasikeitimus reaguojama neigiamai. 
Jeigu reikia nusistovėjusią tvarką 
pakeisti, tai daroma laipsniškai. Karš
tomis vasaros dienomis ganyklose 
reikėtų jrengti pavėsines, kad gyvuliai 
turėtų kur pasislėpti.

G itas RA D IO N O V A S  
K onsultantas  

gyvulininkystei

Turgaus kainos (Lt) Lietuvoje
Produktų pavadinimas Matavimo vnt. Vilnius Kaunas Klaipėda Panevėžys Šiauliai

Rauginti agurkai kg 5,00-6,00 2,50-3,50 6,00 2,50 3,00
Pomidorai kg 6,50-8,00 6,50-10,00 11,00 7,00 7,00-8,00
Obuoliai kg 1.80-Ž.50 0,80-3,00 1,00-2,50 0,70-2,50 1,00-2,00
Bulvės .10 . . 1,10-1,20 1,10-1,40 1,20-1,40 1,10-1,20 1,20-1,50
Burokėliai kg 1,10 1,00 0,80 0,70 1,80
Morkos kg 1,00-1,50 1,00 1,00-1,50 1,00-1,50 1,30-2,00
Svogūnai kg 2,60-2,80 2,00-2,90 2,30-2,80 2,50-2,90 2,30-3,00
Pienas i 1,00 0,90 1,00 - 1,00
Pilstoma grietinė i 7,00-8,00 6,00-6,50 6,00 5,50 7,00
Sviestas kg 12,50 10,00-12,00 12,00 12,00-13,00 12,00
Kiauliena kg . ....... . 6,50-12,00 7,00-9,00 8,00-14,00 9,00-9,50 7,00-9,00
Jautiena k g ...... .... ........... 6,00-12,00 7,00-12,00 8,00-9,00 8,00-9,00 7,00-8,00
Vištos k g .... ............ 6,40 6,30-6,50 8,50 5,00 6,00-7,00
švieži lašiniai kg 6,00-8,00 6,00-7,00 5,50-6,00 6,50-7,00 6,50-7,00
Rūkyti lašiniai kg 8,00-13,00 12,00 8,00-9,00 9,00-11,00 9,00-11,00
Kiaušiniai 10 vnt. 2,60-2,80 1,50-2,80 2,70-3,00 2,10-2,80 1,60-3,00
Cukrus kg 2,50 2,35-2,40 2,30-2,40 2,40 2,30-2,40
Medus kg 15,00-16,00 12,00 12,00 9,00-10,00 12,00

EINORAICIAI
A lfonsas DA UN YS

Istorijos atmintyje 'Slieką žmonės 
ir jų  nuveikti darbai. Nuo jaunosios 
kartos ilgą laiką buvo slepiama jų 
tėvų didvyriškoji kova ir pasiaukojantis 
darbas, kovojant prieš okupaciją ir 
pavergėjus. Kaip dabar aiškėja iš

randamų dokumentų ir išlikusių 
am žin inkų  pasako jim ų, d ide lį 
vaidmenį atliko partizanų kovų metu 
Einoraičių kaimo gyventojai.

1945 m. gegužį Einoraičių kaimo 
pašonėje, Dūkto miške, susidarė 
partizanų būrys, kuris vėliau išaugoj 
Vytauto Didžiojo rinktinę ir dėl savo 
geografinės padėties • bei vadovų 
sumanumo buvo vienas iš geriausiai

NEŽINOMYBES
LABIRINTAI

Legenda apie Skrajojantį olandą - 
drąsų jūrų kapitoną, kovojusį prieš 
stichiją ir už tai pasmerktą amžinai 
klajoti savo laivu audringomis jūromis 
niekada nepasiekiant kranto, gyvuoja 
daugelj amžių. Laivą vaiduoklį 
matydavo tolimuose vandenynų 
keliuose ne viena jūreivių karta. Jis 
visada ir geru, ir darganotu oru

Po kurio laiko: "Aš mirštu". Po to - 
tyla.

Gelbėtojai, pakilę j nukentėjusįjį 
laivą, buvo sukrėsti: nė vieno gyvo 

: žmogaus. Kap'rtonas gulėjo ant juda
mo tiltelio, karininkai - šturmano ir 
vairininko būdelėse, jūreivių lavonai 
- visame laive. Negyvas buvo net ir 
laivo šuo. Žmonių veidai buvo iškreipti 
siaubo grimasų. Bet jokių žaizdų, 
jokių prievartos pėdsakų. Ir šįkart 
niekas nieko negalėjo paaiškinti.

Visa tai neįtikėtiną tačiau, iš spau
dos pranešimų, vandenyne tarp Ber
mudų ir Bahamų salų per pastaruosius 
30 metų dingo beveik 100 lėktuvų ir 
laivų, apie 1000 jūreivių, lakūnų, 
keleivių.

Nerimą keliančių pranešimų ne 
kartą yra gauta ir Iš Indijos vandenyno.

PASLAPTINGI ING
pasirodydavo netikėtai - be jokių 
gyvybės ženklų denyje.

Dabar jau žinome, jog tai buvo ne 
vienas laivas. Jvairiuose vandeny
nuose plaukiodavo, gal būt ir dabar 
plaukioja avarijas patyrę, įgulų apleisti, 
bet nepaskendę laivai. Susitikimai 
su jais patvirtindavo legendą ir papil
dydavo ją naujomis smulkmenomis.

1872 m. gruodį anglų brigas "Deja 
Gracija", plaukdamas Iš Niujorko j 
Gibraltarą, sutiko dreifuojanti 
Kapitonas D. Morhauzas pažino savo 
seno draugo kapitono B. Brigo 
brigantiną"MerSelist", kuri išplaukė 
iš Niujorko prieš mėnesj ir dingo be 
žinios. J signalus niekas neatsakė. 
Tada D. Morhauzas pasiuntė valtį 
apžiūrėti nebyliojo laivo. Jame nebuvo 
nevieno žmogaus. Burės nuleistos, 
beveik visos sveikos, trūko tik vienos 
valties. Šturmano būdelėje gulėjo 
atverstas laivo žurnalas. Paskutinis 
įrašas rašytas netoli Azorų salų. Kitų 
laivo dokumentų ir sekstanto nebuvo. 
Kapitono stalo stalčiuje gulėjo pinigai, 
brangenybės, o jo  žmonos kajutėje 
siuvamojoje mašinoje - nebaigti siūti 
vaikiški marškinėliai. Jūreivių lovos 
tvarkingai paklotos, neišrūkytos pyp
kės - ant stalo, daiktai nepaliesti. Triu
muose - gėlo vandens atsargos pusei 
metų, daug maisto produktų, statinės 
su spiritu. Viena jų praimta. Ir jokių 
prievartos ar grumtynių pėdsakų.

D. Morhauzas "Meri Selist" buksyru 
nuvilko j Gibraltarą. Veltui britų adm i
raliteto valdininkų ir Skotlend Jardo 
seklių komisija bandė nusitverti kokios 
nors kiek j teisybę panašios versijos. 
Kur dingo brigantinos žmonės, taip 
ir nepavyko nustatyti.

"Urang Medan" tragedija įvyko 
jau mūsų laikais. 1948 m. vasarį anglų 
ir olandų radijo stotys Malakos sąsiau
rio rajone užfiksavo šio laivo nelaimės 
signalą: "Žuvo visi karininkai ir kapito
nas... Gal būt gyvas likau aš vienas..."

Dažniau būdavo kalbama apie van
dens paviršiuje pasirodančius didžiu
lius šviečiančius ratus. Anglų hldro- 
grafas kapitonas Evansas matė iš 
vandenyno gelmių sklindantį spindu
liavimą - didžiulį beslsukantj гаЦ- Hi- 
drografo išmatuotas sukimosi greitis 
periferijoje buvo apie 130 km/val. Van
duo vibravo. Siamo j 'koje tokie 
švytintys ratai pasteb ' net triskart. 
O prancūzų žurnalas "Science et 
vle" pranešė, jog r pastaruosius 
10 metų šviečiantys ratai vandenyne 
buvo matomi 50 kartų. Ar tai sutapi
mas, ar ne, bet tokių švytinčių ratų ra
jonuose buvo rasta visiškai tvarkingi, 
nesugadinti laivai su žuvusiomis įgu
lomis, pavyzdžiui, 1884 m. "Santa 
Marija" (Portugalija). Kai kurie laivai 
išnykdavo be pėdsako. Toks likimas 
ištiko "Holčiu".

O paskui įvyko tragedija su 
"Džaita". Taip vadinosi 1955 m. Ra
miajame vandenyne aptiktas pusiau 
paskendęs laivas, iš kurio įgulos nariai 
taip pat be pėdsakų dingo. Vieną 
spalio dieną "Džaita", aprūpinta nau
jausiais radionavigacinlais prietaisais, 
vadovaujama prityrusio kapitono T. 
Milerio, išplaukė iš Apijos su kroviniu 
įTokelėjaus salyną už 250 mylių. Lai
ve, be įgulos, buvo 20 keleivių, iš jų 
du vaikai. T. Mileris gerai pažinojo 
plaukimo rajoną ir pažadėjo nuplaukti 
per dvi dienas...

Oras buvo geras, jūra rami, tačiau 
laivas j uostą neatvyko. Po 38 paieškos 
dienų škuna aptikta prie Fidžio salos 
krantų. Joje nerasta nei lavonų, nei 
prievartos žymių. Nebuvotik gelbėji
mo valčių ir maisto produktų bei seks
tanto. Jokių užrašų ar ženklų, dėl ko 
įgula paliko laivą, nerasta. Atrodo, 
kad laivas paliktas naktį be panikos. 
Kas jvyko škunoje, kur dingo žmonės 
- taip ir liko paslaptis.

P arengė
Bronius KA SP ER A VIČ IU S

laikraščius, atsišaukimus ir kitą 
medžiagą padauginus, išsiųsdavo į 
Šiaurės bei Rytų Lietuvą. Kęstučio 
apygardai per daug išsiplėtus, Iš šios 
rinktinės pridėjus dar porą kitų, buvo 
suda ry ta  nauja "P ris ik ė lim o " 
apygarda. Tuomet Einoraičiai tapo 
šios apygardos ryšių punktu. Per tą 
laikotarpj buvo daug skaudžių įvykių, 
daug netekčių. 1947 m. vasario 16-tą 
dieną buvo sunaikintas visas Vytauto 
Didžiojo rinktinės štabas su jos vadu 
Jonu Beloglovu-Algiu. Ypač kovotojų 
gailėjosi šio kaimo gyventojai, kuriame 
partizanai švęsdavo savo šventes.

le yra
ą. č ia

organizuotų rinktinių pasipriešinimo 
okupacijai kovose.

Susikūrus rinktinei, Einoraičiuose 
įsisteigė ryšių punktas, vadovaujamas 
ryšininkės, slapyvardžiu "Uošvienė". 
' jį ateidavo ryšininkės iš Žemaitijos 
rajonų bei Šiaulių miesto. Šis punktas 
palaikė ryšį ir su Kęstučio apygarda, 
kurios štabas buvo įsikūręs Tauragės 
rajone. Iš tos apygardos gautus

pravedę ne vieną susirinkimą, 
jvyko ir Prisikėlimo apygardos 
steigiamasis. Šiame kaime ilgesnį 
laiką yra slapstęsis ir jos vadas 
Žadgaila. Pamiškėje esančioje 
pirtelėje vyrai ir nusimaudydavo.

Svarbiausią kad 1948 metų vasarą 
besiruošiant visos Lietuvos partizanų 
suvažiavimui, Einoraičių slėptuvėje

RASO
“AUŠROS
ALĖJAI”

gyveno Lietuvos partizanų wriausioji 
i J. Žemaitis-vadovybė. Apie tai m in i«

Vytautas, kuris 1949 m. vasarį 
partizanų suvažiavime buvo išrinktas 
Lietuvos partizanų vadu, suteikiant

generolo laipsnį, ir kuris, atkūrus 
Lietuvos nepriklausomybę, būtų 
užėmęs prezidento postą. Ei
noraičiuose buvo paruošti partizanų 
įstatai ir statutas. Daug kančių ir 
skausmo patyrė šis Lietuvos kaimas. 
Daugelis kentėjo lageriuose, patyrė 
tremtį, persekiojimus. Taigi Einoraičių 
kaimo vardas į Lietuvos istoriją 
įrašytas.

AUŠROS ALĖJA



TELEVIZIJOS PROGRAMA IV. 01 - 09 D.
Šeštadienis, balandžio 1 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Programa 

valkams. 10.00 Šarka 10.30 TV 
artelė. 11.20 Mūsų kalba. 11.50; 
18.05; 22.15 TV anonsas. 11.55 
Sveika, Prancūzija 12.25 Kelias. 
1255 F. "Degrasl gimnazija". 13.25 
Pasaulio sportas. 14.00 Lietuvos 
moterų krepšinio finalas. 15.20 
Užeikit, sveteliai. 15.55 Agitbrigadų 
konkursas. 17.05 Sveikinimai. 18.10 
Žinios. 18.20 "Linksmoji armonika" 
juokauja 18.50 Šalia mūsų. 19.10 
Kino pasaulyje. 19.35 Muzikinis 
viešbutis. 20.30 Panorama 21.05 
Po savo stogu. 21.45 F. "Motina ir 
sūnus". 22.25 F. "Sensacija". 23.15 
Vakaro žinbs. 23.30 Roko legendos.

TELE 3
9.00 Animaciniai filmai. 10.30 

Animacinis Šimas. 12.00 Vaidybinis 
filmas "Kobra". 5 d. 12.50 Muzika.
13.30 "Jungtinė karalystė šiandien".
14.00 Didmiesčio metro. 14.30 
Europiečiai - didžioji nacl|a. 15.30 
Floydas Ispanijos žemėje. 16.00 
VIVA Charts. 17.00 DEUTSCHE 
WELLE. 17.30 Pats sau režisierius.
18.00 TV serialas "Džonas Rosas". 
11 d. 18.30 Muzika 19.00 Žinios. 
19.20 Uetloto. 19.30 TV serialas 
"M aištininkas". 31 d. 20.30 
Animacinis filmas. 21.00 Žinios. 
21.15 Muzika. 21.30 Vaidybinis 
Šimas "Modna Marija". 23.15 Źnlos.
23.30 Vaidybinis Šimas "Blogas 
gyvenimas". 01.00 Pabaiga.

Sekmadienis, balandžio 2 d.
LIETUVOS TV
8.55 Programa. 9.00 Liudykime 

Kristų. 9.30 Gestas. 9.50 Sveikata. 
10.30 F. valkams "Sottls". 10.55 
Septynios Kauno dienos. 11.55; 
18.10TVanonsas. 12.00 Krepšinio 
pasaulyje. 1245 Aukštas 18/17.

} 13.30 Vokiečių menininkai. 13.55 
Atmintis. 14.30 Azimutai. 15.00 
Sveikinimų koncertas. 16.00 F. 
“ Neono raitelis". 16.50KatalikųTV 
studija. 17.20 Laida automėgėjams 
"Automanija". 18.15 Žinios. 18.25 
Spalvotasis ciklas. 18.50 Gyvybės 
žalias medis. 19.20 Sekmadienio 
fotoateljė. 19.50 Jazz session 20.30 
Panorama 21.05 Pirmasis kanalas. 
21.25 Italų serialas "Geležiniai 
vyrukai". 22.40 Roko savaitgalis. 
23.10 Vakaro žinios.

TELE 3
9.00 Animaciniai šlmal. 10.15 

Langas j gamtą. 10.30 Vaidybinis 
Šimas "Nepaprastieji muškietininkų 
nuotykiai". 12.00 TV serialas 
"Kobra". 6 d. 12.50 Muzika 13.30 
POP TV. 14.00 Sva jonių 
vandenynas 14,30 Paslaptingosios 
vietos. 15.00 Grego Graingerio 
nuotykių kronika 16.00 DEUTSCHE 
WELLE. 16.30 Iš "FORMULĖ" I 
istorijos. 17.00 Laukiniai pietūs. 
"Godas Ir gamta". 17.30 |domūs 
žm onės. 18.00 TV serialas

'Westgate'' III, 7 d  19.00 Žnioa 19.20 
Muzika 19.30 Glneso šou, 29 d  20.00 
Pasaulio sportas. 20.30 Animacinis 
Šimas. 21.00 Žvelkime atidžiau. 21.30 
Vaidybinis Šimas "Kairysis krantas, 
dešinysis krantas". 23.00 Pabaiga.

Pirmadienis, balandžio 3 d. 
LIETUVOS TV
17.05 Pirmasis kanalas. 17.25 

Mūsų kalba. 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 Panorama. 21.00 Sportas. 
21.10 Studijoje Lietuvos Respublikos 
prezidentas A. Brazauskas. 21.35 F. 
"Uždraustas mylėti". 23.00 Vakaro 
žinios. 23.15 Baleto salė.

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis Šimas.

8.30 TV serialas "Santa Barbara".
9.30 TV serialas "Maištininkas". 10.30 
Vaidybinis Šimas "Kairysis krantas, 
dešlrysls krantas". 12.10 Anglų kalbos 
pamokėlė. 12.15 Vaidybinis filmas
"Monanrnctl rm i£lriL*inlnL-i t m‘Nepaprasti muškietininkų nuotykiai'
13.30 Muzika. 14.55 Anglų kalbos 
pamokóló. 15.00 Kelionių skonis.
15.30 Laukiniai pietūs. 16.30 POP 
TV. 17.00 Va idybini? film as 
"Eldorado". 1, 2, 3 d. 17.30 Filmo 
pertraukoje -100% 18.30 Animacinis 
filmas. 18.55 Anglų kalbos pamokėlė. 
19.00 Žinios (VESTI). 19.20 100%.
19.30 TV serialas "Santa Barbara". 
20.30Animacinis Šimas. 20.55Anglų 
kalbos pamokėlė. 21.00 Žinios. 21.15 
Sporto naujienos. 21.20 Muzika 21.30 
Vaidybinis Šimas "Per vėlu verkti” .
23.10 Žinios. 23.25 Muzika. 00.00 
Pabaiga

Antradienis, balandžio 4 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.30 TV anonsas. 

8.35 Sveiką Prancūzija 17.05 Baleto 
salė. 18.00 Žinios. 18.10 Programa 
vaikams. 18.50 Žinios. 19.05 Laida 
lenkųkalba. 19.35Nėratoblogo,kas 
neišeitų j gera 19.45 Valstybė Ir pilietis.
20.30 Panorama 21.00 Sportas. 21.10 
F. "S augokitės šventos ios 
patvirkėlės". 23.00 Vakaro žinios. 
23.15 Brydė. Ką giedojo vyturiai, 
sparnais Išsukinėtais.

TELE-3
7.30 Žinios (a). 8.00 Animacinis 

filmas. 8.30 TV serialas "Santa 
Barbara". 9.30 TV serialas "Džonas 
Rosas". 10.00 Muzika. 10.30 
Vaidybinis filmas "Per vėlu verkti".
12.10 Anglų kalbos pamokėlė. 12.15 
Vaidybinis filmas "Eldorado". 1 ,2,3 
d. 13.35 Muzika. 14.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 15.00 Kelionių skonis.
15.30 Keliautojo akimis. 16.00 Pasaulo 
sportas. 16.X Žviekime atidžiau. 17.00 
Vaidybinis Šimas "Eldorado". 4 ,5 ,6  
d  17.30 Filmo pertraukoje 100%. 18.30 
Animacinis Šimas. 18.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 19.00 Žinias (VESTI). 1920 
100%. 19.30 TV serialas "Santa 
Barbara". 20.30 Animacinis filmas. 
20.55 Anglų kalbos pamokėlė. 21.00 
Žinios. 21.15 Sporto naujienos. 21.20 
Muzika 21.30 Vaidybinis Šimas 
"Šantažas". 23.00 Žinios. 23.15 
Muzika 00.15 Pabaiga

Trečiadienis, balandžio 5 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.35 Mokomoji

anglų k. programa. 17.05 Būtovės 
sépniaL 18.00 Žinios. 18.10Programa 
valkam s. 18.50 Žinios. 19.05 
Krikščionio žodis. 19.15 Sveikata 
kasdien. 19.35 Konkursas "Mano 
namas. Ekologija, energija, 
taupymas". 20.30 Panorama. 21.00 
Sportas. 21.10 Krantas. 22.15 Europos 
rankinio čempionatas. Uetuva-ltallja.
23.00 Vakaro žinios.

TELE-3
7.30 Žinios (a). 8.00 Animacinis 

Šimas. 8.30 TV serialas “ Santa 
Barbara". 9.30 Vaidybinis Šimas 
'Westgate III". 10.30 Vaidybinis filmas 
“ Šantažas". 12.00 Anglų kalbos 
pamokėlė. 12.05 Vaidybinis filmas 
Eldorado". 4 ,5 ,6  d. 13.30 Muzika. 

14.55 Anglų kalbos pamokėlė. 15.00 
Kelionių skonis. 15.30 Keliautojo 
akimis. 16.00 Deutsche Welle. 16.30 
įdomūs žmonės. 17.00 Vaidybinis 
filmas "Eldorado” .. 17.30 Filmo 
pertraukoje 100%. 18.55 Animacinis 
Šimas. 18.55 Anglų kalbos pamokėlė.
19.00 Žinios (r). 19.20 100%. 19.30 
TV serialas "Santa Barbara". 20.30 
Animacinis filmas. 20.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 21.00 Žinios. 21.15 Sporto 
naujienos. 21.20 Muzika. 21.30 TV 
serialas "Kobra". 7 d. 22.20 
Dokumentinis filmas "Sufleris". 23.10 
Žinios. 23.25 Muzika. 00.00 Pabaiga.

Ketvirtadienis, balandžio 6 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.35 Viso 

geriausio. 17.05 Kanadiečių programa 
jaunimui "Gatvės triukšmas". 1 s. 
17.35 Sodų kraitė. 18.00 Žinios. 18.10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios. 
19.05 Vyriausybė nutarė... 19.20 
Jaunimo banga. 20.00 "22". Sporto 
programa futbolo mėgėjams. 20.30 
Panorama. 21.00 Sportas. 21.10 
Europa šou. 21.45 Klaipėdos dramos 
teatro spektaklio premjera. S. 
Šepardas "Tikrieji vakarai". 23.15 
Vakaro žinios. 23.30 Amerikiečių dok. 
serialas "Vaiduoklių teatras".

TELE-3
7.30 Žinios (a). 8.00 Animacinis 

filmas. 8.30 TV serialas "Santa 
Barbara". 9.30 Pats sau režisierius 
(r). 10.00 Muzika 10.30 Dokumentinis 
filmas "Sufleris". 12.00 Anglų kalbos 
pamokėlė. 12.05 Vaidybinis filmas 
"Eldorado". 7 ,8 ,9  d. 13.30 Muzika.
14.55 Anglų kalbos pamokėlė. 15.00 
Užkibęs ant Mauricijaus kabliuko. 
15.30 Žingsniuojame po Europą 16.00 
Iš “Formulė I” istorijos. 16.30 Deutsche 
Welle. 17.00 Vaidybinis filmas 
"Eldorado" (r). 10,11, 12 d. 17.30 
Filmo pertraukoje 100%. 18.30 
Animacinis filmas. 18.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 19.00 Žinios (r). 19.20 
100%. 19.30 TV serialas "Santa 
Barbara" d. 20.30 Animacinis Šimas.
20.55 Anglų kalbos pamokėlė. 21.00 
Žinios. 21.15 Sporto naujienos. 21.20 
Karo žygis Europoje. 12 d. (ą  tltr.). 
Vaidybinis filmas "Koregidoras". 
23.00 Žinios. 23.15 Muzika. 00.15 
Pabaiga.

Penktadienis, balandžio 7 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.35 F. "Lėlių 

ėnis". 17.05 Inf. žurnalas "Japonų 
videotemos". 17.20 Gyvybės žalias 
medis. 17.50 Jazz session. 18.00

BALTIJOS TV IR ŠIAULIŲ VT IV. 01 - 07 D.
šeštadienis, balandžio 1 d.
8.30 Sovljaus horoskopas. 8.35 

"Taip sukasi pasaulis". 9.30 
Prospektas. 9.50 Animacinis f. 
"Bermudų žiedas". 10.00 "Už 
kam po.. Senų anekdotų 
devintukas. 10.30 Vaikų savaitgalis. 
11.30 Rutina. 12.30 “ Mudu abudu 
Ir kiš..." 19.00 Sveikinimų koncertas. 
20.00 NBA rungtynės. 21,00 Mana- 
Mana. 21.30 Rokijada. 22.00 
Žaidimas "Šekit slieką". 22.30 
"įsijunkite televizorių . 23.00

7.30 Sovljaus horoskopas. 7.35 
'Taip sukasi pasaulis". 8.30 "Laukinė 
rožė". 19.00 Futbolas. FBKKaunas- 
Romar. 20.30 "Nakties riba". 21.00 
Baltijos naujienos. 21.05 'Taip sukasi 
pasaulis". 22.30 JUoda-balta. 22.00 
Mozaika. Spaudos apžvalga. 22.30 
F. "Spartakas Ir 10 gladiatorių".

Antradienis, balandžio 4 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

'Taip sukasi pasaulis". 8.30 "Nakties
HKa1’ 1Q ГГ! P irV narHi inl/ Irrfr-vrrrvi i/nl/

"Vakaro spindulio' programa. 0.30 
žynės. Šilutės "Šilutė" ■

riba . 19.00 Pirk, parduok, Informuok. 
UO Žrtos 19.30 Spaudos apžvrigL19.

LKL rungtynes 
Vilniaus Sakalai".

Sekmadienis, balandžio 2  d. 
8.30 Sovljaus horoskopas. 8.35 

"Taip sukasi pasaulis". 9.30 
Žingsniai. Ligonių sakramentas. 
10.00 Susitikimai. Teatro diena.
10.30 Valkų savalgalis. 11.30 Dešimt 
geriaus ių jų . 12.15 Rodo 
WORLDNET. 18.15 Pasaulio 
naujienos CNN. 18.30 F. "Dvasių 
medžiotojas." 20.00 NBA apžvalga
20.30 LKL apžvalga 21.00 Baltijos 
naujienos. 21.05 ‘Taip sukasi 
pasaulis". 2200 'Visko po truputi.."

Pirmadienis, balandžio 3 d.

19.35 "Sodžius". 20.00 “ Prospektas". 
20.20 Tautininkų žinios. 20.30 
"Laukinė rožė". 21.00 Baltijos 
naujienos. 21.05 "Taip sukasi 
pasaulis” . 22.00 Kartojama “ Pirk, 
parduok, Informuok". Žinios. 22.30 
Sankryža. 22,40 F. "Pelenė".

Trečladlenla, balandžio 5 d.
7.30 Sovljaus horoskopas. 7.35 

‘Taip sukasi pasaulis". 830 "Nakties 
riba ''. 19,00 "P irk , parduok, 
Informuok". 19.10 Žinios. 19.30 
Spaudos apžvalga. 19.35 Kauno 
“ Žalgiris" - Šilutės "Šilutė". 20.00 
"Nakties riba". 20.25 Bašljos 
naujienos. 20.30 "Taip sukasi 
pasaulis". 21.30 Kartojama "Pirk,

parduok, Informuok". Žinios. 22.00 
Futbolas, UEFA; Paris JT - Germain 
-A C  Milan. 23.15 F. “ Pelenė".

Ketvirtadienis, balandžio 6 d.
7.30 Sovljaus horoskopas. 7.35 

"Taip sukasi pasaulis". 8.30 "Nakšes 
riba". 19.00 Pirk, parduok, Informuok. 
19.10Žlnbs. 19.30 Spaudos apžvalga 
19.35 Kino pasaulyje. 20.00 NBA: 
žvilgsnis Iš arčiau. 20.30 "Laukinė 
rože". 21.00 Baltijos naujienos. 21.05 
"Taip sukasi pasaulis". 22.00 
Kartojama "Pirk, parduok, Informuok”, 
Žinios. 22.30 Rodo "Argos". 00.00 
Futbolas UEFA-FC Bayern Miunchen 
-AFCAJAX.

Penktadienis, balandžio 7 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

'Taip sukasi pasaulis". 8.30 "Laukinė 
rože". 19.00 "Pirk, parduok, Infor
muok". 19.10Žlnlos. 19.30 Spaudos 
apžvalga 19.35 Balandžio 7-o|i - 
sveikatos diena. 19.40Arsunkubūtl
jaunam? 20.00 Plungės “ Olimpas" - 
Vilniaus "Statyba". 20.30 "Nakties
riba". 21.00 Bašljos naujienos. 21.05 
"Taip sukasi pasaulis". 22.00 
Kartojama "Pirk, parduok, Informuok". 
Žinios. 22.30 F. "Vienišoji Chanel". 
0.15 Dešimt geriausiųjų.

Žinios, 18.10 Programa valkams. 
1850Žinlos. 19.05 6 kontinentai. 19.35 
Pyragų nebus be noragų. 19.55 Stilus. 
Gyvenimo būdo Ir madų žurnalas.
20.30 Panorama 21.00 Sportas. 21.10 
F. "Lėlių slėnis". 21.55 Laisvės alėja
22.20 TV žaidimas "Sėkmės keliai". 
23.15 Vakaro žinios. 23.30 F. 
“Atskalūnas".

TELE-3
7.30 Žinios (a). 8.00 Animacinis 

Šimas. 8.30 Meninis Šimas "Santa 
Barbara". 9.30 Gineso šou. 10.00 
Muzika 10.30 Vaidybinis filmas 
"Koregidoras". 12.00 Anglų kalbos 
pamokėlė. 12.05 Vaidybinis Šimas 
"Eldorado" (r). 10,11, 12 d. 13.30 
Muzika 14.55 Ahglų kalbos pamokėlė.
15.00 Edinburgo pilis. 16.00 Iššūkis.
16.30 Muzika. 16.45 Langas I gamtą.
17.00 Vaidybinis Šimas "Eldorado" 
(r). 13,14,15d. 17.30 Flmo pertraukoje 
-100%. 18.30 Animacinis «Imas. 18.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 19.00 Žnlos 
(r). 19.20 100%. 19.30 TV serialas 
"Sama Barbara". 20.30 Animacinis 
Šimas. 20.55 Anglų kalbos pamokėlė.
21.00 Žinios. 21.15Sporto naujienos.
21.20 Muzika 21.30 Vaidybinis Šimas 
"Kobra". 22.20 Vaidybinis filmas 
"Kelionė j padebesius Ir atgal". 24.00 
Žinios. 00.15 Pabaiga

šeštadienis, balandžio B d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Programa 

valkams. 10.00 Šarka 10.30 TV аПей.
11.20 Mūsų kalba. 11.55 Sveika, 
Prancūzija. 12.25 F. "Degrasl 
gimnazija". 12.55 Pasaulio sportas.
13.50 Folkloro muzikos šventė 
Vokietijoje. 14.20 Jaunimo teatro 
spektaklis. Moljeras. "Skapeno 
klastos". 16.00 Lietuvos krepšinis. 
“Statyba" - "Šilutė". Pertraukoje - 
animacinis f. 17.30 Likimai. 18.00 
Žinios. 18.15 Kino pasaulyje. 18.45 
Lietuvos futbolas. "Panerys" - 
"Šiaullal-Sakalas". 20.30 Panorama. 
21.00 Sportas. 21.10 Po savo stogu.
21.50 F. "Motina ir sūnus", 18 s. 
22.25 Kanadiečių trileris "Sensacija". 
23.15 Vakaro žinios. 23.30 Roko 
legendos.

TELE-3
9.00 Animaciniai šlmal. 10.30 

Vaidybinis Šimas "Eldorado" (r). 13,

14, 15 d. 12.00 Vaidybinis Šimas 
“ Kobra". 12.50 Muzika. 13.30 
Sveikatos apsaugos reforma 14.00 
Didmiesčio metro. 14.30 Azijos 
greitkelis. 15.30 Floydas Ispanijos 
žemėje. 1600 VIVA Charts (v). 17.00 
Deutsche Welle. 17.30 Pats sau 
režisierius (r). 18.00 TV serialas 
"Džonas Rosas", 18.30 Muzika.
19.00 Žinios (t). 19.20 Lletloto. 19.30 
TV serialas "Maištininkas". 20.30 
Animacinis Šimas. 21.00 Žinios 21.15 
Muzika 21.30 Vaidybinis Šimas "Kas 
gi ten dainuoja". 23.00 Žinios. 23.15 
Vaidybinis filmas "Žiurkės. Siaubo 
naktis” . 01.00 Pabaiga

Sekmadienis, balandžio 9 d. 
LIETUVOS TV
8.55 Programa. 9.00 Liudykime 

Kristų. 9.30 Svetimo skausmo 
nebūna 10.30 F. valkams "Sošls". 
10.56 Septynios Kauno dienos 1200 
Krepšinio pasaulyje. 12.45 
Koncertuo|a I. Ponarovska|a, B. 
Moisejevas Ir kšl. 13.25 Vokiečių 
menininkai. 13.50 F. Šopeno 
Koncertas fortepijonui Ir orkestrui.
14.30 Azimutai. 15.00 Sveikinimų 
koncertas. 16.00 F. "Neono raželis". 
16.50 Katalikų TV stud ja  17.20 Laida 
automėgėjams “Automanija". 18.00 
Žinios. 18.10 Tarptautinis kušūros 
žurnalas "Alice". Nr. 58. 18.55 
Gyvybės žalias medis. 19.25 R. 
Vagnerio opera "Skra|o|antis 
olandas". 20.30 Panorama 21.00 
Sportas. 21.10 Pirmasis kanalas.
21.30 F. "Geležiniai vyrukai". 22.45 
Susitikt tave norėčiau vėlei... 23.05 
Vakaro žhtoa 23.20 Roko savalgala

TELE-3
9.00 Animaciniai šlmal. 10.15 

Langas | gamtą. 10.30 Vaidybinis 
Šimas "Kas gi ten dainuoja". 12.00 
TV serialas "Kobra". 12.50 Muzika
13.30 POP TV. 14.00 Svajonių 
vandenynas. 14.30 Paslaptingosios 
vietos. 15.00 Grego Graingerio 
nuotykių kronika. 16.00 Deutsche 
Welle. 16.30 lš “ Formulėl" Istorijos.
17.00 Laukiniai pietūs. 17.30 |domūs 
žmonės. 18.00 TV serialas "Westgate 
III" (a, trtr.j. 19.00 Žinios (r). 19.20 
Muzika 19.30 Glneso šou. 20.00 
Pasaulio sportas. 20.30 Animacinis1 
filmas. 21.00 Naujienos. Nuomonės.
21.30 Vaidybinis filmas "Voratinklis". 
23.10 Tamsos cšadelė. 23.50 
Pabaiga.

©
TAIKINYS

Šeštadienis, balandžio 1 d. 
LTV
15.20 val.
"Užeikit, sveteliai".
Anykščių rajono savlveikllnikų 

koncertas. II dalis.
15.55 val.
Agšbrigadų konkursas.
Baltijos TV 
11.30 val.
“Rutina”.
10 lietuviškų videoklipų. Informacija 

apie popmuzikos atlikėjus, naujienos. 
Vienas naujas lietuviškas videoklipas.

mes". Atidesni žiūrovai tikriausiai 
prisimena prieš pat Naujuosius melus 
rodytą laidą apie labai šaunią 
šeimynėlę. Taigi joje gimė penktas 
vaikutis. Ir rūpesčių visiems per akisl 
Broliukui Juliukui užvis labiau rūpi, 
kad jo mažoji sesutė turėtų gražiausią 
pasaulyje vardą...

19.15 val. ^

be

Pirmadienis, balandžio 3 d. 
LTV
18.10 val.
"Tėtė, mama Ir mes"
Šj kartą viaoj “Profesoriaus Knysio 

papėdėje" - laida "Tėtė, mama ir

“Nuo A Iki Ž”
Ekonomikos žurnalas.
*  Paslaugos ir gaminiai 

garantijos.
* Palūkanos. Paskolos. Procentai
*  Gaminti ar prekiauti?
* Valstybinė jmonė ir ekonomika.
Baltijos TV
8.30 val.
“Laukinė Rožė”
Pagaliau Baltijos TV pradėjo rodyti 

taip laukią TV serialą. Pirmadieni 8.30 
val., anlradienj 20.30 val., trečiadieni 
8.30val„ ketvlrtadlonj 20.30 vai... Net 
sekmadienj. Aišku, "Panoramos" 
žiūrovams teks rinktis...

AUSROS ALEJA
Vyr. redaktorius 

Algimantas Sėjūnas 
Tel. 42-45-55 

Laikraštis  platinam as A km enėje , I 
Jonišky je , K elm ėje, P akru o jy je , | 
Radviliškyje, Šiaulių mieste Ir rajone. 
Išeina antradieniais, ketvirtadieniais Ir 
šeštadieniais.
Leidžia UAB "Aušros alėja'.
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Irena Vaslnauakallė Laiškų skyrius -
Gintaras šldlauikaa Vida SlmonaHlenš - 429813
Pairas Kudrlckls Sllllalė-korektorė
Irena Bijelklenė Aristidą Kusalte

Mūsų adresas: 5400 Šiauliai, Vilniaus 153, telef. 422590, fa x l  
429813. Sąskaitos Šiaulių banke Nr. 1467795. Spaudė "Titnago” I  
spaustuvė Šiauliuose, Vasario 16-oaloa g. 52.1 ap. lankas. U žs .| 
Nr. 1121


