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KELETAS
NEPASENUSIŲ

NAUJOJO
1ESIAMENTO

ŽODŽIŲ
Leo n lja  M A LA K A U SK IE N Ė
N uo kryž iaus nuim tas, 

apraudotas ir palaidotas, trečią 
dieną Jis keliasi iš kapo. Aleliuja!

J is  a te ina durim s esant 
uždarytom s ir sako: “ Ramybė 
jum s!"

Jis leidžia Tomui paliesti savo 
žaizdas, bet priduria: "Palaiminti, 
kurie tiki nematę!”

Kartais mes, kaip ir tie pakeleiviai 
j Emausą, Jj susitinkame ir praSome: 
"Pasilik su mumis! Jau vakaras arti, 
diena jau besibaigianti..." Tačiau 
neatpažjstame Jo netgi iš duonos 
laužymo.

Nes mūsų akys - kasdieninių 
rūpesčių migla aptrauktos, o mūsų 
širdys - nerangios tikėti tuo, ką yra 
skelbę pranašai, liudiję apaštalai, 
evangelistai ir kankiniai.

Prisikėlimo sekmadienį dar nėra 
pasenę Kančios išvakarėse ištarti 
žodžiai: "Kodėl miegate? Kelkitės ir 
melskitės, kad nepakliūtumėte j 
pagundą!"

Mieliesiems ir 
ištikimiesiems 

“Aušros alėjos”
skaitytojams ir visiems 

šiauliečiams linkime 
sveikatos sulaukti 

šv. Velykų. 
Šviesos, šilumos, 

puikios nuotaikos 
ir labai stiprių 

margučių! —
SU ŠVENTOMIS 

VELYKOMIS
Šiaulių mieste dirbantys kunigai sveikina visus Velykų 

šventės proga. Tą šventą Velykų rytą visoje plačioje 
žemėje, mūsų Tėvynėje, šeimose ir širdyse tebūna šviesu, 
ramu ir gera. Kristaus Prisikėlimo džiaugsmas tegul 
stiprina mūsų jėgas vieningoje kovoje už tiesą ir gražesnę 
ateitį. Aleliuja!

Velykų dieną kviečiame visus dalyvauti šv. Mišiose ir 
blaiviai paminėti šią šventę savo šeimose.

Š iaulių  év. P e tro  Ir Povilo bažnyčios K lebonas  
(M on s. K. JA KAITIS)

Iškilmingosios Prisikėlimo šv. Mišios Šiaulių miesto 
bažnyčiose:

Šv. Petro ir Povilo - 7 val.
Šv. Jurgio - 7.30 val.
Švč. M ergelės Nekaltojo Prasidėjimo - 7 val.
Šv. Ignaco - 8 val.

PRISIKĖLIMAS
Tikinčiųjų pasauliui atėjo Velykos. 

Kristaus prisikėlimas yra centrinis 
Naujojo testamento {vykis, kuris 
apsprendžia mūsų tikėjimą. Kaip ir 
prieš porą tūkstančių metų, taip ir 
dabar reikia Prisikėlimo - to  didingo ir 
neįsivaizduojamo vyksmo, įžiebiančio 
širdyse troškimą savo gyvenimą kurti 
ant tokios uolos, kurios nepaplaus 
trumpalaikių džiaugsmų ir nusivylimų 
bangos. Prisikėlimas padeda suvokti 
gyven im o prasm ę, sužad ina 
pasiryžimą žengti tiesos keliu, kviečia 
laikytis Dievo įsakymų, Jj mylėti ir 
daug padaryti vardan Jo ir žmonių.

Kristaus Prisikėlimas - tai faktas,

SUFORMUOTA 
ŠIAULIŲ MIESTO 

VALDYBA
Leonlja  M A LA K A U SK IE N Ė
Antradienj jvyko naujojo šaukimo 

savivaldybės pirm osios sesijos 
antrasis posėdis.

Pagrindinis šio posėdžio tikslas - 
suformuoti miesto valdybą.

N uspręs ta  (ir užfiksuo ta  
savivaldybės tarybos laikinajame 
statute), kad sudaromi 6 savivaldybės 
tarybos komitetai. Komitetą sudaro 
ne daugiau kaip 6 nariai, j kiekvieną 
gali jeiti ne daugiau kaip 3 asmenys iš 
kiekvienos partijos (koalicijos) sąrašo.

Sudaryti miesto tarybos komitetai 
ir išrinkti jų pirmininkai:

1) sveikatos ir socialinių reikalų 
(pirm. Birutė Paplauskienė),

2) švietimo ir kultūros (pirm. Jonas 
Genys),

3) biudžeto, finansų ir vietos ūkio 
plėtojimo (pirm. Vilius Mikelaitis),

4) urbanistikos ir komunalinio ūkio 
(pirm. Stasys Meiženis),

5) asmens ir turto apsaugos, 
ekologijos bei savivaldos (pirm. 
Kristina širšinaitienė),

6) Zoknių plėtros (pirm. Julius 
Masėnas).

Nustatyta, kad komitetų pirmininkai 
gali būti nuolat dirbantys ir gauti 
atlyginimą.

Šiaulių meras Alfredas Lankauskas, 
m ero pavaduotojas Algimantas 
Sėjūnas ir minėtieji savivaldybės 
tarybos komitetų pirmininkai sudarys 
miesto valdybą.

Saviva ldybės tarybos
sprendimais (formintas buvusio 
miesto mero Arvydo Saldos, jo 
pavaduotojo Kazimiero šavlnlo, 
Vidos Stasiūnaitės bei miesto 
valdybos sekretorės Redos  
Brilluvlenė8 atleidimas Iš darbo.

Savivaldybės tarybos narys prof. 
Vytenis Rimkus abejojo tokių spren
dimų tikslingumu: juk,išrinkus naująją 
miesto tarybą ir naująjį merą, senieji 
darbuotojai savaime netekę darbo. 
Savivaldybės juristė p. Radzevičiūtė 
paaiškino: minėtųjų darbuotojų
įgaliojimai praėjusiame posėdyje 
įstatymo nustatyta tvarka buvo 
pratęsti, kad būtų galima perduoti 
dokumentus Ir darbus. Savivaldybės

tarybos sprendimas yra juridiškai 
formalus, bet būtinas atitinkamiems 
jrašam s so c ia lin io  draud im o 
pažymėjimuose padaryti, o buhalterijai 
- išmokėti šiems darbuotojams 
įstatymo numatytas išeitines pašalpas 
Ir kompensacijas už nepanaudotas 
atostogas.

Savivaldybės kontrolieriumi dar 
vienai kadencijai paskirtas Jonas 
Zolubas. Jis atkreipė dėmesj, kad 
naujasis savivaldybių (statymas 
aiškiau apibrėžia savivaldybės 
kontrolieriaus funkcijas: kontroliuoti, 
kalpvykdom as biudžetas, kaip dirba 
savivaldybei pavaldžios įmonės ir 
įstaigos.

M eras A. Lankauskas, 
paremdamas J. Zolubo kandidatūrą, 
pabrėžė, kad praėjusioje kadencijoje 
p. Jonas Zolubas nėra praleidęs nė 
vieno tarybos posėdžio, taip pat 
dalyvavo visuose, išskyrus vieną, 
miesto valdybos posėdžiuose.

Prieš balsuojant už visą miesto 
valdybos sudėtį, savivaldybes tarybos 
nariams ir merui teko išklausyti tarybos 
nario p. Mazuronio pasisakymą "dėl 
balsavimo motyvų" - ironiškus 
sveikinimus merui, tarybai ir dešinie
siems, užėmusiems visas dešimt 
politiškai įtakingų vietų, linkėjimus išlikti 
lojaliais nariais ir pasitarnauti miesto 
gyventojams - jeigu tam vien tik gerų 
norų pakaksią... Visi balsavimai, 
renkant valdybą, p. Mazuroniui atrodė 
buvę pro forma, todėl jis nematė 
prasmės juose dalyvauti.

Meras, atsakydamas p. Mazuroniui, 
priminė, kad visi "devyniolikos" ir jo 
paties pasiūlymai antrosios pusės 
buvo atmesti, ir sakė neabejojęs 
naujųjų m iesto valdybos narių 
sąžiningumu.

Mūsų korespondentės užrašuose, 
nors ir nesiekiant fatališko tikslumo, 
užfiksuota, kad sprendimai buvo priimti 
ir 22, ir 23, ir 21, ir 26, ir 28 balsų 
daugum a, t. y. "d e š in io s io s  
daugum os”  primestų nebuvo.

K. Širšina'rtienės vadovaujamam 
asmens ir turto apsaugos, ekologijos 
bei savivaldos komitetui pavesta 
parengti savivaldybės tarybos statutą

RAJONO SAVIVALDYBĖJE
Trečiadienį įvyko Šiaulių rajono 

savivaldybės tarybos antrojo šaukimo 
antrasis posėdis. Jame buvo išrinktas 
m ero pavaduo to jas , sudaryti 
komitetai, išrinkti jų pirmininkai.

Mero pavaduotoju išrinktas Alfre
das Januška. Už jj balsavo net 25 ta
rybos nariai. Švietimo ir kultūros

komiteto pirmininku išrinktas R. Fa- 
bijonavičiuą sveikatos ir socialinių 
reikalų - L. Šamšonienė, valdymo ir 
teisėtvarkos - V. Rupšys, ekonomikos 
ir biudžeto - M. Dromantas, komuna
linio ir vietinio ūkio - A. Glodenis, 
žemės ūkio - Kazimieras Vaišvilas.

A A informacija

kuriam mūsų protas gaS tik nusilenkti. 
Jis patvirtina Kristaus dieviškumą, 
nepa likdam as nė m ažiausios 
abejonės dėl mūsų tikėjimo j 
Prisikėlusiojo dieviškąją garbę ir galią

Kristus, kentėdamas ant kryžiaus, 
nieko nepasmerkė - net besityčio
jančių budelių, net tos smalsuolių 
minios, kuri nesuprato Jo kančios 
prasmės ir nesugebėjo Jo meilės 
{vertinti. Kristus troško ne bausmės 
išdavikui ar uoliesiems valdžios 
tarnams, kurie mušė Jj per veidą, 
plakė ir apspjaudė, bet pasigailėjimo 
ir atleidimo.

Tad neužtrenkime prisikėlusiam 
Kristui durų, palikime laisvą kelią į

protus ir širdis, kad visada sugebėtume 
leškcrti ir rasti tiesą grožį ir žmoniškumą 
ir kuo mažiau klystume. Mokiniai matė 
prisikėlusį Kristų ir Juo tikėjo. Netuščias 
bus tikėjimas, jei, jo  laikydamiesi, ne 
svetimėsime, o artėsime vieni prie ki
tų, prie Dievo, įsikūnijusio kiekviename 
sutiktajame. Dėkime viltis į Prisikėlusį 
Kristų ne vien dėl šios dienos sėkmės, 
bet ir dėl mūsų pačių ateities bei 
amžinojo Gyvenimo, kuriamo su Juo.

Velykos ateina į Lietuvą, kaip 
nesunaikinamos Laisvės ir geresnės 
ateities šventė, kviečianti į visų mūsų 
prisikėlimą naujiems darbams ir 
užmojams.

Gerų ir laimingų Velykų!
Lietuvių katalikų mokslo 

akademijos Šiaulių skyrius

Šiandieninė karta prisimena ir 
iš lūpų į lūpas perduoda senųjų 
pranašystes, žadėjusias didelį karą 
su Rusija: "G yvas pavydės 
m irusiam"; "Grozno centras bus 
sugriautas ligi pat Minutkos aikštės, 
išdegs visa žolė, o jos vietoje 
išaugs piktžolės. Ir kai viltis bus 
jau beveik prarastą pagaliau ateis 
žadėtoji laisvė".

Kitame numeryje spausdinsime 
Čečėnijos prezidento D. Dudajevo 
žmonos Alos Dudajevos la išką..

Kitas "Aušros alėjos" numeris 
išeis balandžio 20 d., ketvirtadienį.

Nuo oro, nuo saulės krūtinė tik  plečias. 
Pavasaris šaukia: ar tu ja u  tinai?
Kur meilė ir darbas, ten laimė -  ne svečias, 
Ten Motinos -  saulės, Tėvai -  miltinai!

P. Vaičiūnas

Brangūs likimo broliai ir seseys! Turime vieną 
Tėvynę, dėl kurios kentėjome ir vargome. Niekur 
kitur tokios kaip mūsų Lietuva nesurasime! Tegul 
prisikėlęs Kristus nuskaidrina mūsų mintis, apšviečia 
protus, įpučia visų širdyse meilės ugnį dirbti kartu 
Dievui, Tėvynei, artimui.

Su tikėjimo, vilties, Prisikėlimo švente Jus sveikina 
Lietuvos politinių kalinių Ir tremtinių 

sąjungos Šiaulių skyriaus taryba
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“ŽALGIRIO”
STADIONO

PERSPEKTYVOS
Leonija  M ALA K A U SK IE N Ė
Antrajame savo posėdyje naujai 

ISrinkta Šiaulių miesto savivaldybės 
taryba aptarė Daukanto 33, Šiauliuose, 
esančio “ Žalgirio" stadiono likimą.

Futbolo federacijos prezidentas 
Jonas Zolubas kalbėjo, kad dabartinė 
stadiono būklė yra apgailėtina. Dalis
tribūnų uždarytą nes yra pavojingos. 
Stadionas priklauso “ Žalgirio" sporto
draugijai, kuri nepajėgia jo išlaikyti. 
Todėl susitarta stadioną perleisti 
Šiaulių miestui mainais j negyvenamas 
patalpas (palėpę) Tilžės 154. Mainų 
projektas yra svarstytas buvusioje 
miesto valdyboje, jam pritarta; yra 
Lietuvos sporto draugijos "Žalgiris"

prezidento V. Nėnlaus pasirašytas 
Respublikinės tarybos prezidiumo 
nutarimas perduoti stadioną j Šiaulių 
miesto valdybos balansą, bet reikia, 
kad būtų ir Šiaulių miesto tarybos 
sprendimas.

Miesto tarybos narys p. Turauskas 
domėjosi, ar savivaldybė sugebės 
stadioną Išlaikyti,ar skirta tam lėšų iš 
miesto biudžeto.

Miesto meras A. Lankauskas 
atsakė, kad lėšos numatytos, nes ir 
anksčiau tekdavę paremti vienintelj 
mieste esantj stadioną, be to, jeigu 
stadione vyktų jdomios varžybos, tai 
būtų Ir pelno, pajamų.

M iesto ta ryb os narys p.

Beresnevičius stebėjosi, kodėl 
miestas, prisiimdamas sau rūpesčius 
ir išlaidas dėl stadiono išlaikymo, 
dar turi atiduoti "Žalgiriui" palėpę, j 
tai buvo atsakyta, kad: 1) išsiderėta 
tokia mainų sąlyga, 2) stadionas - ne 
tiktai išlaidos, o ir turtas. Jo balansinė 
vertė 188895,56 Lt, o palėpės likutinė 
vertė, p. Meiženio apytikriais 
duomenimis, neturėtų viršyti 3-4 
tūkstančių litų.

Nuspręsta prašyti L ietuvos 
Respublikos Vyriausybę perimti 
"Žalgirio" stadioną j Šiaulių miesto 
valdybos balansą ir siūlyti perduoti j 
"Žalgirio" sporto draugijos balansą 
92,26 kv. m ploto negyvenamas 
patalpas Tilžės g. 154. Šis sprendimas 
buvo priimtas 26 balsais, 4 susilaikius.

P. J. Zolubas informavo, kad j 
stadioną bus nemokamai leidžiami 
vaikai iki 16 metų, pensininkai (su 
pažymėjimais) bei moterys, ir pakvietė 
antrąją Šv. Velykų dieną pažiūrėti 
Šiaulių "Sakalo" Ir Vilniaus "Žalgirio" 
futbolo komandų varžybų.

INFORMUOJA
M U ŠA SI IR  

PARDAVĖJAS
Pilietis E. Dubijos gatvėje pirko 

dėvėtus drabužius. Jis policijai 
p ranešė, kad, bes iderant su 
pardavėju, kilo konfliktas, kurio metu 
šisjam sm ogėjveldąranka. Kavinės 
“ Rugelis" vedeja policiją informavo, 
kad trys jaunuoliai skaitytuvais 
sudaužė vftriną, alkoholinių gėrimų 
butelius. Trys įtariamieji 20-21 metų
chuliganai sulaikyti. .

V A G ILE VĖL
PAGAUTA

š iem et Viktorijai Dllinsklenei 
iškeltos 4 baudžiamosios bylos už 
vagystes. Praėjusiais metais ji buvo 
nubausta dviem metams, tačiau 
teismo nuosprendžio vykdymas buvo 
atidėtas, ir nuteistoji liko laisvėje toliau 
vagiliauti. Prieš keletą mėnesių ji 
"Ąžuoliuko" darželyje pavogė piniginę 
su beveik 400 litų. Vienoje miesto 
padėvėtų drabužių parduotuvėje V. 
Dilinskienė pamate rankinę ir iš ten 
pasiglemžė piniginę su 80 litų. 
Apsilankė ji ir Tilžės gatvėje esančiame 
stomatologijos kabinete. Čia iš 
kabančio švarko ištraukė piniginę, 
kurioje buvo 160 litų. Net ir svečiuose

būdama, ji nepamiršo savo amato. 
Iš šeimininkės pavogė piniginę su 
200 litų. Apvogtųjų yra Ir daugiau, tik 
jie ne visi kceipėsi j policiją. . 

K Ū D IK IS G IM Ė  
NEGYVAS 

Kovo 24 dieną Šiauliuose prie se
nųjų kapinių, esančių šalia Talšos 
ežero, buvo rastas j polietileno maišeli 
jdėtas ką tik gimusio kūdikio lavonėlis. 
Jis buvo perduotas tirti teismo medici
nos ekspertams. Ekspertai pateikė 
išvada fvykj tiriančiai Šiaulių miesto 
apylinkes prokuratūros tardytojai: 
kūdikis gimė negyvas, jokių sužalojimų 
kūnelyje nerasta. Kelti baudžiamąją 
bylą del šio jvykio atsisakyta. 

N U TEISTI SEPTYNI 
ŠIA U LIEČ IA I 

Balandžio 11 dieną Šiaulių 
apygardos te ism as paske lbė 
nuosprendj baudžiamojoje byloje, 

M o ję  septyni šiauliečiai buvo kaitinami 
padirbtų Vokietijos markių platinimu. 
Parengtinio tardymo metu nustatyta, 
kad G. Paksas (gim. 1965 m.) Ir G. 
Bernatonis (gim. 1965 m.) organizavo 
nusikalstamu grupę, kuri užsiėmė 
netikrų markių laikymu ir paleidimu 
apyvarton dideliais kiekiais. Toje 
grupėje, be teisiamųjų dalyvavo ir 
du vilniečiai. Vienas jų Iš nenustatyto 
asmens Vilniuje pirkdavo netikras 
markes, mokėdamas 35 procentus 
nurodytos falsifikato vertės. Netikri
pinigai šiauliečiams buvo parduodami 
už kainą, sudarančią 40 procentų

visos kupiūros buvo 
nominalo. Šiauliečiai

kain< 
vertės. 6eje,
200 markių 
markes realizavo pirkdami daiktus iš 
laikraštyje pasiskelbusių asmenų, 
maisto produktus - kioskuose. 
Teismas pripažino teisiamuosius 
kaltais. Du grupės organizatoriai G. 
Bernatonis ir G. Paksas bei anksčiau 
teistas A. Žilinskas praleis kolonijoje
po 3 metus. Jų turtas bus korysi 

P arengė Vida M IS IŪ N A ITE

Arvydas SA ULĖNA S
Iš Krokuvoje laikinai veikiančio 

Čečėnijos respublikos informacijos 
centro respublikos informacijos 
ministras Movladis Udugovas perd
avė žinias apie vieną paskutinių ir 
žiauriausių Rusijos armijos akcijų 
Čečėnijoje.

Balandžio 6 d. baudžiamasis gene
rolo Antonovo būrys pateikė ultima-

ĮSTEIGIAMA “VARPŲ” 
LITERATŪRINĖ

PREMIJA
Šiaulių intelektualų vokiečių . . jst|okupacijos metais pradėtas leisti 

literatūrinis almanachas "Varpaf' buvo 
skirtas visai Lietuvai. Idėja priklauso 
profesoriui Algirdui Juliui Greimui, 
pavadinimas, sudarymas, redagavi- 
mas-prozininkui Kaziui Jankauskui. 
Leidimą spausdinti iš vokiečių 
cenzūros gavo ir popieriumi rūpinosi 
dr. Domas Jasaitis. Iš viso pirmosiose 
dviejose "Varpų" knygose (1943 m. 
ir 1944 m.) buvo išspausdinti 30 
žymiausių lietuvių rašytojų originalūs 
kūriniai, nemažai straipsnių literatūros 
bei kultūros klausimais, vertimų.

1989 m. atnaujintas "Varpų" alma
nacho leidimas. Septyniuose 
atnaujintų "Varpų" numeriuose -1232 
psl. Naujųjų "Varpų" autorių tarpe - 
B. Brazdžionis, K. Jankauskas, J. 
Juš-kaitis, J. Jankus, P. Orintaitė, P.

VAIRAS" (bendra Uetuvos-Vokietijos 
įmonė) skelbia apie "Varpų” 
literatūrinės premijos (steigimą.
"Varpų" premija už geriausias 
publikacijas prozos, poezijos ir 
eseistikos (publicistikos) srityje
kasmet bus apdovanojami trys 

oriai. Laureatams busalmanacho autom 
įteikiami specialūs diplomai ir 1500 
Lt premijos. "Varpų" literatūrinės 
premijos laureatų pagerbimo iškilmės 
vyks Vilniuje, Lietuvos Rašytojų 
sąjungos klube.

"Varpų" redakcinė taryba drauge 
■ ----------- .TIK \—

Dirgėla, V. Martinkus, S. Geda, B. 
Raila, K  Bradūnas, B. Katilius, E.
M ieželaitis, D. Kajokas, D. 
Jazukevičiūtė, A. T. Antanaitis, J. 
Glinskis, A. Bukontas, L  Sutema, V. 
Daugirdaitė -S ruogienė ir kt. 
Spaustuvėje jau "Varpai"-96 (10). 
Naujieji leidėjai tęsia tautinj ir literatūrinį 
senųjų "Varpų” kelią. Iš Lietuvoje ir 
išeivijoje gyvenančių rašytojų, poetų, 
literatūrologų, skaity-tojų yra sulaukę

su rėmėjais - AB "BALTIK VAIRAŠ 
laukia rašytojų, poetų, eselstų, 
publicistų kūrybos ir linki kūrybinės 
sėkmės. Kūrybą siųsti adresu: Dainų 
g. 98-45,5407 Šiauliai. Tel. 45-41-71.

Pirmųjų "Varpų” literatūrinės 
premijos laureatų pagerbimas (vyks 
balandžio 21 d. 17 val. Lietuvos 
Rašytojų sąjungos klube (Sirvydo 
6). [ėjimas laisvas. Drauge du8 
pristatytas Ir naujas almanacho 
numeris - “Varpai -95.
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vyriausiasis redaktorius

pačių gražiausių vertinimų ir pritarimo. 
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drauge su rėmėjais - AB "BALTIK
almanacho "Varpai'
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generalinis direktorius, 
“Varpų” almanacho 

redakcinės tarybos narys

CECENIJA: SEMAŠKŲ KAIMAS...
tumą Semaškų kaimo gyventojams, 
reikalaudamas pasiduoti ir sudėti 
ginklus. Čečėnų senolių tarybos 
delegaciją vykusi paaiškinti generolui 
Antonovui, kad kaime nėra ginklų ir 
kad jame pilna moterų, vaikų ir 
pabėgėlių, buvo sušaudyta.

Balandžio 7-osios rytą 150 sunkiųjų 
tankų kaimą apsupo ir apšaudė. Tą 
dieną buvo sušaudyta 400 moterų Ir* 
vaikų, kurie bėgo, stengdamiesi pa
sislėpti miško pakraščiuose. Žuv
usiųjų lavonai buvo deginami, apipi
lant juos benzinu ir sieros rūgštimi. 
Senelis, bandantis gelbėti prievar
taujamą dukrą, buvo sudegintas gy
vas drauge su ja. Balandžio 9-ąją jau

buvo žuvę 700 taikių gyventojų, 29 
čečėnų kariai, o susišaudymas tęsėsi, 

M. Udugovas teigė, kad Čečėnijoje 
esantis 6000 šarvuočių kontingentas 
gerokai viršija "Sutarties dėl ginkluotės 
mažinimo Europoje" normą, nelei
džiančią visame Kaukaze viršyti 700. 
Informacijos ministro žiniomis, m ū
šiuose Čečėnijoje dalyvauja kariniai 
daliniai, neseniai išvesti iš Vokietijos. 
Taip pat pranešama, kad Vokietijos 
valdžia tiesiogiai finansuoja karines 
rusų akcijas. Pažadėjęs B. Klintonui 
iki gegužės 9-osios "pabaigti su 
Čečėnija", generolas P. Gračiovas 
ruošiasi įteikti JAV prezidentui dovaną 
- Čečėnijos kapines. Pasak M. Udu-

govo, Maskva ruošiasi panaudoti bak
teriologini ginklą, kad pateisintų di
džiules Rusijos armijos ir čečėnų ^ 
tautos aukas. Čečėnijos vyriausybės 
žiniomis, karo metu žuvo 35-40 
tūkstančių rusų kareivių. Siekiant 
nuslėpti siaubingus karo nuostolius, 
lavonai deg inam i Mazdoke 
esančiuose "Dolomito" Ir "Vaikiškų 
žaislų" fabrikuose.

Čečėnijos parlamento deputatas, 
užsienio reikalų komiteto pirmininkas 
Mate Cichesašvilis balandžio 12-ąją 
kreipėsi j LR Seimą ir Baltijos šalių 
Parlamentus, kad kuo skubiau atsiųstų 
7 stebėtojus j Semaškų kaimą, siekiant 
sustabdyti žvėriškuosius Rusijos 
armijos nusikaltimus ir stebėti situaciją

“APSKRITOJO STALO - LAISVOSIOS GRUZIJOS”
BLOKO POLITINES AKCIJOS TBILISYJE

Š. m. balandžio 9 d., minint 
šeštąsias kruvinųjų skerdynių, 
jvykdytų Sovietų kariškių prieš 
mitingą, reikalaujant] Gruzijos 
išstojimo Й SSSR (1989 m.), metines,

taip pat minint ketvirtąsias Gruzijos 
nepriklausomybės metines (1991 m.), 
Tb ilisy je  jvyko  m itingas ir 
demonstracija, organizuota politinių 
partijų bloko "Apskritasis stalas -

1TŲOSE
SRAŠTUOSE

R U SA I “ M E D Ž IO JA ” 
D. DUDAJEVĄ

Čečėnijos saugumo viršininkas R. 
Mafsajevas ketvirtadienį sakė žinių 
agentūrai ITARTASS, kad trečiadienį 
Rusijos pajėgos apšaudė namą, 
kuriame buvo prezidentas D. 
Dudajevas. Pasak R. Mafsajevo, D. 
Dudajevas ir jo patarėjai nenukentėjo, 
nes jau kelias valandas prieš 
apšaudymą buvo pasitraukę iš namo. 
Čečėnijos saugumo viršininkas sakė, 
kad prezidentas D. Dudajevas dabar 
yra kalnuotoje pietinėje respublikos 
dalyje, ten įkurtoje bazėje. R. 
Mafsajevas paneigė trečiadienio 
Rusįos gynybos ministro P. Gračiovo 
pareiškimą, kad esą D. Dudajevas 
buvo sužeistas ar jau žuvęs.

K O N S T IT U C IN IS  
T E IS M A S  SVARSTYS 

VYRIAUSYBĖS VEIK LĄ
R usijo s  fede rac ijos  taryba

ketvirtadienj prašė konstitudnj teismą 
nustatyti, ar vyriausybė turėjo teisę 
vartoti karinę jėgą Čečėnijoje. Rusijos 
federalinio susirinkimo rezoliucija taip 
pat prašo nustatyti, ar prezidento 
įsakai, Gynybos ministerijos įsakymai 
irvyriausybės nutarimai nepažeidžia 
konstitucijos.

VAKARŲ VALSTYBIŲ 
VADOVAI R A G IN A M I 
NEVYKTI Į MASKVĄ

Čečėnjos užsienio reikalų ministras 
S. Jusefas ragino Vokietijos kancleri 
H. Kolj ir kitus Vakarų vadovus 
nedalyvauti Maskvoje rengiamame 
Antrojo pasaulinio karo pabaigos 
metinių minėjime. Š. Jusefas teigia, 
kad prelzldentas B. Jelcinas yra 
diktatorius, one  demokratas. Jis taip 
pat sakė, kad Čečėnijoje žuvo 40 
tūkst. civilių gyventojų.

T A D ŽIK IJO S 
P A SIEN Y JE  KOVOS 

N ESILIA U JA
Žinių agentūra ’’knerfaks" pranešė, 

kad Tadžikijoje pasienj su Afganistćnu 
saugančios NSV pajėgos ketvirtadienj 
toliau puolė tadžikų sukilėlių pozicijas. 
T reč iad ien io  naktj Tadžikijos 
opozicijos kariai sutelktai apšaudė 
kalnuose esančius pasieniečius. 
Ketvirtadienj NSV sraigtasparniai ir 
karo lėktuvai bombardavo tadžikų 
sukilėlių pozicijas. Teigiamą kad per 
šešių dienų kovas Žuvo 35 NSV kariai 
Ir apie 200 tadžikų sukilėlių. Rusijos 
prezidentas B. Jelcinas pareiškė, kad 
Maskva turėtų teikti Tadžikijai karinę 
ir techninę paramą. Rusijos gynybos 
ministras P. Gračiovas trečiadienj 
nepritarė pasiūlymui siųsti j Tadžikiją 
daugiau Rusijos pasieniečių.

ČERN O B Y LIO  
E L E K T R IN Ė  BUS 

UŽDARYTA
IŠ K ijevo pranešama, kad 

sus itik im e su P rancūzijos 
gamtosaugos ministru Ukrainos 
prezidentas K. Kučma pareiškė, jog 
Ukraina sutinka uždaryti Černobylio 
atominę elektrinę. Ukrainos saugumo 
tarybos viršininkas V. Gorbunovas 
nurodo, kad susitarta dėl elektrinės 
uždarymo datos Iki 2000-jų metų.

Ukrainos Černobylio atominės 
elektrinės viršininkas S. Parašinas 
pareiškė žurnalistams, kad šalies 
valdžia planuoja statyti gamtinių dujų 
jėgainę, kuri pakeistų Černobylio 
elektrinę. S. Parašinas sakė, kad 
Ukraina prašys Vakarų padėti statyti 
naują elektrinę, kuri kainuotų apie 1,5 
milijardo dolerių.

BALTARUSIJA N O R I 
SUARTĖTI SU RU SIJA
Baltarusijos parlam entas 

ketvirtadienj pritarė prezidento A. 
Lukašenkos pasiūlymui gegužės 
mėnesį rengti referendumą bet atmetė 
prašymą suteikti prezidentui platesnius 
jgaliojimus. Opozicijos deputatai 
nedalyvavo balsavime. Sesijoje 
nuspręsta, kad gegužės 14 d. 
referendumu bus nutariama dėl 
Baltarusijos ryšių su Rusija, naujų 
valstybės simbolių, rusų kalbos 
paskelbimo antrąja valstybine kalba. 
Referendumas vyks tą pačią dieną 
kaip ir parlamento rinkimai. 

N UTEISTAS 
P R E ZID E N TO  SŪNUS
Lenkijos žinių agentūra PAP 

pranešė, kad prezidento L  Valensos 
21 metų sūnus Pšemislavas nuteistas 
dvejus metus kalėti, nes užpernai 
girias važiavęs automobiliu ir sukėlęs 
avariją, be to, jis puolęs policininkus.

Laisvoji Gruzija" teisėtosios Gruzijos 
valdžios koalicijos.

Akcijoje dalyvavo daugiau nei 20 \
jūkst. piliečių. Pastebėtą jog Maskvos 
ir E. Ševardnadzės režim o 
informacijos priemonės išplatino 
melagingą pranešimą, esą mitinge 
dalyvavo tik 200 žmonių.

Mitingas prasidėjo vidurdienį 
miesto centre. Buvo bandyta išvaikyti 
žmonių minią, pasitelkus j pagalbą 
civiliai apsirengusius ir kaukėtus 
baudėjus, kurie  mušė 
m itinguojančiuosius gum inėmis 
lazdomis Ir bandė areštuoti akcijos 
organizatorius. M itingo dalyviai 
pasipriešino ir nustūmė užpuolikus.

Po to  žmonių kolona, pralaužusi 
m ilic ijos užkardą, pa judė jo  
Aukščiausiosios Tarybos pastato Ink: 
buvo padėtos gėlės, kur 1989 metų 
balandžio 9-ąją žuvo žmonės.

M itinguo janč ių jų  bandym as 
pratęsti eitynes Rusijos ambasados 
link buvo kaukėtų vyriškių būrių ir 
spec, milicijos sustabdytas. Be to, 
visi keliai buvo užtverti sunkiaisiais 
sunkvežimiais ir autobusais.

Eitynės vyko ir prie telecentro 
pastato, kur mitingas buvo pratęstas, 
reikalaujant atkurti Teisėtąją valdžią, 
išvesti iš Gruzijos Rusijos armiją,
sustabdyti Rusijos armijos agresiją 

Cečprieš Čečėniją. Buvo priim tos 
atitinkamos rezoliucijos ir kreipimaisi.

“Apskritojo stalo - Laisvosios 
Gruzijos" bloko spaudos tarnyba 

1995 m. balandžio 9 d. Tbilisis

AUŠROS ALĖJA



IŠEIVIJOS LIETUVIŲ SPAUDOJE
E dvardas BA RA NA USK AS
Lankydamasis Lietuvoje praėjusią 

vasarą turėjau progos pamatyti buvu
sių sovietų oro pajėgų įrengimus 
Zokniuose, kurie yra netoli Šiaulių. 
Daugelio aviacijos specialistų nuomo
ne, tai buvo viena iš geriausių sovietų 
oro bazių Šiaurės Rytų Europoje. 
Sovietų kariuomenei išsikrausčius, 
aerouostas dabar priklauso Lietuvai.

storio iŠ smėlio. Antrasis - 30-40 cm 
(12"-15") iš žvyro-skaldos. Trečiasis 
sluoksnis - apie 40-50 cm betono. 
Ketvirtasis - viršutinis sluoksnis yra 
apie 10 cm storio gelžbetonio plokštė.

P. Reivytis pasakė, kad virš 
gelžbetonio plokščių dar turėtų būti 
10 cm (4") storio asfalto sluoksnis. 
Jei jo nebus, pakilimo-nusileidimo 
takai bus banguoti, nelygūs.

ZOKNIŲ AEROUOSTE 
APSILANKIUS

Nebūčiau galėjęs ten nuvažiuoti, 
jei ne nuoširdi Petro Reivyčio pagalba 
Pirmą kartą jį susitikau 1992 metais, 
kai jis buvo Lietuvos oro linijų skrai
dymo valdymo direktorius. Susitikome 
atsitiktinai lėktuve, skridusiame iš 
Varšuvos j Vilnių. Jis buvo lėktuvo 
jgulos vadas. Pakviestas j lakūnų 
kabiną, besikalbant paminėjau P. 
Reivyčiui, kad norėčiau pamatyti, kaip 
atrodo Zoknių aerouostas. Jis 
pažadėjo, kai atsiras laisvesnio nuo 
skraidymų laiko, maneten nuvežti. P. 
Reivytis - puikus lakūnas. Kai leidomės 
Vilniuje, atrodė, kad nutūpėme ant 
debesėlio. Po trisdešimties metų 
skraidymo visokių tipų lėktuvais jis 
išeina j pensiją iš darbo LAL.

Kelionė automobiliu iš Vilniaus j 
Zoknius užtruko apie tris valandas. 
Jeiti j aerouostą galima tik pro apsaugos 
darbuotojų saugomus vartus. Ponas 
P. Reivytis parodė savo asmens 
pažymėjimą ir leidimą. Mus jleido tik 
tada, kai jis prižadėjo, jog visą laiką, 
kol apžiūrėsime objektus, lydės mane.

Ikikarinės nepriklausomybės me
tais Lietuva buvo nutiesus! vieną pa
kilimo taką Zokniuose. Jis buvo skirtas 
besikuriančioms oro pajėgoms, šian
dien jo  panaudojimas ribotas, nes 
lakas yra per trumpas (2tūkst. metrų, 
arba 6,5 tūkst. pėdų) ir per silpnas 
šiandieniniam s tarpžemyniniams 
lėktuvams Boeing 747 ar 767.

Aerouostas užima 1200 hektarų, 
arba apie 2965 akrų. Palyginimui; 
Vilniaus tarptautinis aerouostas užima 
360 hektarų (apie 890 akrų).

Sovietams okupavus Lietuvą, 
Zoknių aerouostas buvo pertvarkytas 
j vieną iš didžiausių, pajėgių priimti 
bombonešius ir naikintuvus. Buvo 
nutiesti du lygiagretūs takai po 80 
metrų pločio (apie 262 pėdas). Vienas 
iš jų yra 3500 metrų ilgio (truputj 
daugiau nei 2 mylios), kitas - 300 
metrų trumpesnis. Pakilimo - nusilei
dimo takai turi tvirtą pagrindą. Jie yra 
gana stori ir stiprūs, pritaikyti nusileisti 
ne tik sunkiesiems lėktuvams, bet 
net ir daugkartinio panaudojimo erdvė
laiviams (shuttle), sovietų vadinamais 
"buran” .

Pirmasis sluoksnis yra 30 cm (12")

Tai šen, tai ten aplinkui matosi už
maskuoti angarai, primenantys bun
kerius. Jų nuožulnus viršus apkastas 
žemėmis ir apželdintas žole. Taip jie 
susilieja su aplinkiniu kraštovaizdžiu 
ir sunkiai pastebimi. Ant bėgių įtaisytos 
durys darinėjamos elektriniais moto
rais. Nusistebėjau, kad sovietai jas 
paliko.

Teko matyti per televiziją, kaip 
atrodė sovietų karinės bazės, jiems 
išėjus Iš Vokietijos. Jie išplėšė viską, 
ką tik galėjo. Tai, ką mačiau Zokniuose, 
niekuo nesiskyrė nuo anų. Ant gatvių 
apšvietimo stulpų matėsi kabantys 
nukarpyti laidai. Išplėštos pakilimo 
takų lempos. Man sakė, kad išvežti ir 
visi elektroniniai jrengimai iš skrydžių 
valdymo bokšto. Krūvos nuolaužų 
riogso priešais sandėlius, kai kurie iš 
jų nebeturi durų.

Zokniai gali tapti vienu Iš didžiausių 
tarptautinių aerouostų, aptarnaujančių 
tiek krovininius, tiek keleivinius 
lėktuvus, ir turi būti tiltu tarp Europos 
ir Azijos prekiaujančių šalių.

Tie užmaskuoti angarai gali būti 
panaudoti lėktuvams prižiūrėti ir 
remontuoti. Vienas iš jų - su langais 
ir durimis, esantis netoli administra
cinio pastato, irgi ras savo paskirtj. 
Šiuo metu priešais jį puikuojasi pjedes
talas su ant jo užkeltu reaktyviniu 
naikintuvu.

Pirmiausia reikės pasirūpinti irs
tančiais takais. Jau želia piktžolės 
juos dengiančių plokščių tarpuose, 
kurios turi būti išdegintos, o tarpai - 
užlieti derva ir asfaltu. Reikės sutvarkyti 
takų apšvietimą naujai įrengti skrydžių 
valdymo bokštą aprūpinti jj modernia 
navigacine ir radijo aparatūra Reikės 
terminalų kroviniams ir keleiviams. 
Teks pagalvoti ir apie viešbučio 
statybą Visa tai pareikalaus keliolikos 
milijonų dolerių.

Žadama pasinaudoti specialistų 
iš Vakarų Vokietijos, Danijos ir 
Suomijos paslaugomis. Bus ieškoma 
ir finansinės paramos. Tuo būdu 
atsiras nemažai darbo, keis pagreitins 
ekonominį Lietuvos suklestėjimą.

16 "L ie tu v o s  b a ls o ”. 1 9 94  m.
la p k r it is  

(K a lba  n e ta is y ta )

RELIGINES MUZIKOS FESTIVALIS
Ričardas DAILIDĖ

Šv. Velykų antrąją dieną j Šiaulius 
atkeliauja tarptautinis XIII religinės 
muzikos festivalis. Visą savaitę po 
šventovės skliautas skambės didinga 
muzika Kaip ir dera, šiame didžiuliame 
renginyje klausytojai susitiks su 
išk iliaus ia is  m ūsų valstybės 
kolektyvais, kaip antai Lietuvos

kameriniu orkestru, Kauno valstybiniu 
choru, "Vilniaus" kvartetu, mūsiške 
"Po lifon ija", daugeliu žinomų 
kolektyvų iš užsienio - Švedijos, 
Baltarusijos, č ia  koncertuos žinomi 
dainininkai: Irena Milkevičiūtė, 
Algimantas Janutas, vargonininkai 
Br. Vasiliauskas, G. Kviklys, 
instrumentalistai A. Pšibilskienė, R.

Krausas. Ar bėgai būti geresnė atgaiva 
s ie la i, kai d idž ių jų  pasaulio  
kompozitorių muziką atlieka puikūs 
atlikėjai? Mūsų publika ir šventovė to 
nusipelno. Šiemet jsimintina data - 
prieš 400 metų pradėta statyti šv. Petro 
ir Povilo bažnyčia. .

Autoriaus nuotr.

L ie tu v o s  v y s ty m o  b an kas , 
ve ik ia n tis  n u o  p ra ė ju s ių  m e tų  
ru g p jū č io  vidurio, nesenia i Iš Įvairių  
pasa u lio  f in an s in ių  Ins titu c ijų  gavo  
I r  p asky rė  4 0  m ln. JAV d o le r ių  
In v e s tic in ių  k re d itų

Jonas O K M A N A S  
Lietuvos vystymo banko veiklą 

kontroliuoja Vyriausybė, savaran
kiškai bankinių operacijų šis bankas 
neatlieka.

Šalies Vyriausybei priklauso 64 
proc. minėto banko akcijų, likusieji

Antra vertus, nėra sukurtų specialių 
gamybinę verslininkystę skatinančių 
programų. Jei jos būtų. Vystymo 
bankas Vakaruose greitai surastų 
šaltinius joms finansuoti. Dar visai 
neseniai buvo patvirtinta pirmoji 
paskola 600 tūkst. JAV dolerių gavo 
Panevėžio padangų restauracijos 
jmonė. J. Aliukonis atsisakė skelbti, 
už kokius palūkanų procentus gavo 
kreditą minėtoji įmonė, o taip pat 
pasakyti, šios jmonės adresą - tai 
komercinė paslaptis.

kreditų gali tikėtis tos Lietuvos jmonės, 
kurios artimai bendradarbiauja su 
šiaurės šalių verslininkais, šie kreditai 
bus suteikiami 7 metams su viduti
nėmis 15 proc. metinėmis palūka
nomis.

- Vystymo banko perspektyva 
nebloga Netrukus 17 m la ekiu kreditą 
žada duoti Europos rekons-trukcijos 
ir plėtros bankas. Šie pinigai turėtų 
būti skirti Lietuvos įmonių gamy-binei 
bazei pertvarkyti ir atnaujinti. Vokietijos 
finansinė kooperacija "Kreditanstaft

Lietuva suklestės po 15 metų
36 proc. - Europos rekonstrukcijos ir 
plėtros bankui. Šiandien Vystymo 
banko jstatinis kapitalas yra 5 mln. 
ekiu. Banko prezidentas Juozas 
Aliukonis sako, jog Vystymo bankas 
labiau orientuotas į gamybinius 
objektus, išduoda lengvatinius 
kreditus tiems šalies ūkiniams 
subjektams, kurie užsiima ne prekyba 
(šiandien - tai populiariausias verslas 
Lietuvoje), o ką nors gamina. Pasak 
J. Aliukonio, čia ir yra pagrindinė 
problema: gamyba užsiimančios 
bendrovės yra silpnos, todėl užsienio 
investuotojams atrodo nepatraukliai.

Šiemet Vystymo bankas numato 
paskirti 6 mln. ekiu kreditą. Tačiau 
Lietuvos verslininkai, atstovaujantys 
naftos perd irb im o , tekstilės, 
medienos apdirbimo ir kitoms 
šakoms, bankui jau pateikė projektus 
17 mln. ekiu paskoloms gauti. Anot 
J. Aliukonio, daugelis pateiktų 
projektų nedideli, o ir biznio planai 
parengti prastai, todėl ne visų 
prašančiųjų piniginėse sušlamės 
išsvajotieji doleriai.

Per Lietuvos vystymo banką 5 
mln. ekiu kreditinę liniją atidarė 
Šiaurės investicijų bankas. Iš čia

Ankstų 1908 m. birželio 30-osios 
rytą Sibire, Tunguskos rajone, atsitiko 
nepaprastas įvykis, tikrąja to  žodžio 
prasme sukrėtęs žemę. 7 valandą 
ryto vietos laiku 65 km į šiaurę nuo 
Vanavaro faktorijos, gūdžioje š ib iro 
taigoje, nuaidėjo galingas sprogimas. 
Milijonai šimtamečių medžių 45 km 
spinduliu buvo su šaknimis išrauti ir 
išvartyti. Per kelias akimirkas 
neapsakomas karštis apėmė žemę, 
užsiliepsnojo samanos ir sausuoliai. 
Sprogimo atgarsiai buvo girdėti už 
1200 km  Per 1000 km buvo sudrebinta 
dirva, per 200-300 km išbyrėjo langų 
stiklai. Oro bangą tris kartus apjuosusi 
Žemės rutulį, buvo užregistruota 
daugelio pasaulio seisminių stočių.

Tyrinėjant įvykius, buvusius prieš 
Tunguskos fenomeną, analizuojant

NEŽINOMYBES
LABIRINTAI

daugybę liudininkų parodymų, 
susiduriama su faktu, kad neįprastų 
reiškinių būta prieš kelis mėnesius ir 
dienas iki jo. Štai M. Archipova 
papasakojo: "1908 m. balandį mes 
gyvenome Tūlos apskrities Kuzovkos 
kaime. Tomo. Staiga danguje pradėjo 
labai švytėti. Iš tolumos lėtai artėjo 
kažkokia "pabaisa". Visi išsigando, 
ėmė raudoti: ’Tai paskutiniojo teismo 
pradžiai..”  Išėję laukan pamatėme, 
kadį kaimą slenka "pabaisa", baisiai

Tada mes gyvenome Minske. Staiga 
dangus tarsi skilo pusiau ir lyg 
užsidegė, nes tame lūžyje liepsnojo 
baisi ugnis. Visi, tuo metu buvę 
gatvėje, pradėjo šaukti, pasigirdo 
neapsakomas riksmas. Žmonės 
žiūrėjo aukštyn ir verkė: "Pasaulio 
pabaigai" Aš labai išsigandau, 
užsidengiau veidą rankomis. Paskui, 
girdžiu, šaukia: "Nukrito! Nukritol" 
Visi nubėgo ten, aš - taip pat..."

Novosibirsko mokslininkai V. 
Žuravliovas ir A. Dmitrijevas, 
išanalizavę per 2 tūkstančius 
pranešimų apie 1908 m. neįprastus 
reikšinius ir daugelio ekspedicijų 
tyrimų rezullaius, padarė tokią išvadą:

visos panašių reiškinių įvairovės, 
tačiau pateiksime nors vieną pavyzdi.

B uvusios Są jungos MA 
Neorganinės chemijos instituto 
bendradarbis V. Charitonovas tapo 
keisto įvykio liudininku: "1958 m. 
spaSo pabaigoje ar lapkričio pradžioje 
mes su draugu buvome medžioklėje. 
Sutemo. Aš stovėjau pasisukęs į 
šiaurę, m ano draugas Ivanas 
Grechovas - šiek tiek už manęs, 
dešiniau. Patekėjo mėnulis ir pro 
miglą švietė mums j nugarą. Staiga 
apie 9 val. vakaro iš kairės puses 
virš miško pasirodė stebėtinai 
taisyklingos formos šviečiantis 
skritulys. Jis lėtokai iš šiaurvakarių

i GYVYBĖS E G Z O T IŠK O S F O R M O S

fúr Wiederaufbau" jau paskyrė 30 mln. 
Vokietijos markių individualioms 
programoms finansuo-ti. Pasaulio 
bankas siūlo 22 mln. JAV dolerių ir
4,5 mln. Vokietijos markių paskolas 
įmonių ir finansų sektoriui. Si paskola 
bus paskirstom a per 5 šalies 
komercinius bankus.

Per artimiausius trejus metus 
Vyriausybė žada paremti 120 vietinių 
investicinių projektų, kurių vertė - 5,2 
mlrd. Lt. Vien tik transporto plėtotei 
žadama skirti 1,3 mlrd. Lt, nutekamųjų 
vandenų valymo įrengimams statyti 
21 Lietuvos mieste žadama duoti 1 
mlrd. Lt.

J. Aliukonio nuomone, perspekty
vos lyg ir ne blogos, gaila tik, jog šiuo 
metu mūsų verslininkai gali įsisavinti 
tik 30 proc. iš Vakarų siūlomų kreditų. 
Pasak banko vadovo, masinės inves
ticijos Lietuvą užplūs tik po 15 metų, 
apie 2010 metus. Tik tada bus pasiektas 
1990 metų ekonomikos lygis.

Anksčiau tikėtis pagerėjimo nelabai 
verta.

16 laikraščio  “ Lietuva"

taisyklingos formos, tik ne taip 
intensyviai švytintį... Jis skleidė ryškiai 
violetines šviesos spinduį, apšviečiantį 
žemėje apie 300 m skersmens ratą...

Kai mes į jj patekome, kažkokia 
jėga prispaudė mus prie žemės. 
Tiesiog paguldė. Tarsi elektros srovė 
kūnu perbėgo virpulys. Ta' truko neilgai 
- mes buvome apšviestojo rato

didele, ryškiai raudonos, ugnies 
spalvos galva (iš tikrųjų - tik galvos 
forma), kūnas didžiulis, jo ir galo 
nematyti, ilga uodega. Praskrido ji 
labai žemai ir lėtai. Atrodė, ranka 
galima pasiekti. Nuslinko vakarų 
kryptimi. Visi buvo labai išsigandę’’.

Nejprasti reiškiniai birželio 29 
pastebėti ir Samaroje, Kijevo, Tomsko, 
kurgano, Orenburgo, Jaroslavlio ir 
kitose srityse, štai Z. Kalinina 
papasakojo: "1908 m. vasarą man 
buvo penkeri metai. Žaidžiau gatvėje.

"PagaJ mūsų hipotezę, be kamuolinių 
žaibų ir Saules karūnos, Saulės 
sistemos kosminėje erdvėje esama 
tokių plazminių objektų, kurie gali 
būti ap tik ti tik to lesn iam e 
kosm onautikos ir astronom ijos 
plėtojimo procese". Taigi visiškai 
jmanoma prielaidą kad vienu iš NSO 
ir Tunguskos fenomeno šaltiąjų gali 
būti erdvėje aplink Žemę ir virš Žemės 
paviršiaus pasirodą plazminės kilmės 
objektai. Jų dydis gali būti labai 
įspūdingas Neįmanoma aprašyti

judėjo mūsų link. Skrido maždaug 5 
km/val. greičiu. Skritulys apšvietė 
mišką - aiškiai buvo matyti pavieniai 
beržai. Atrodė, tarsi kažkas įjungė 
vidutinio galingumo prožektorių. 
Buvo labai gražu ir įdomu. Beveik 
virš mūsų dangumi skriejo kažkoks 
objektas, "p ro že k to r iu m i" 
šviesdamas žemę, tarsi ieškodamas 
vietos nusileisti.

Kai ryškus, 5-6 mėnulio diskų 
dydžio skritulys priartėjo prie mūsų, 
pamatėme ir kitą skritulį, taip pat

pakraštyje, kur buvo ne taip šviesu, 
kaip centre. Gulėdamas pasukau gaivą 
j dešinę ir pamačiau, kad skritulys

' e ł a  i i  i ' l l  i .A o  n r41 i*- I / a I  .tolsta j šiaurės rytus... Kai atsistojau,
....................................................................š k i

ejingumas.
apėmė baim ė ir v is iškas

Deją kosminių civilizacijų kontaktų 
p rob lem os ne ta ip  lengvai 
sprendžiam os, kaip kai kas 
įsivaizduoja. Tačiau mes neturime kito 
pasirinkimo, kaip priimti realybę tokią 
kokia j i  yrą nors ji būtų ir labai neįtikėtina 
sveikam protui.

P arengė
Bronius K A S P ER A VIČ IU S

AUŠROS ALĖJA



TELEVIZIJOS PROGRAMA BALANDŽIO 15 - 23 D.
Šeštadienis, balandžio 15 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programą. 9.05 Programa 

vaikams. 10.00 Šarka. 10.30 TV 
artelė. 11.20 Mūsų kalba. 11.50; 
18.15; 22.20 TV anonsas. 11.55 
Sveika, Prancūzija. 12.25 Kelias. 
12.50 F. "Degrasi gimnazija". 13.20 
Pasaulio sportas. 14.00 Lietuvos 
olimpiečiai. 14.30 Jazz session. 15.00 
Akademinio dramos teatro spektaklis 
"Č ia nebus mirties". 17.35 Vakaras 
sodam sžydint. 18.20Žinios. 18.30 
Kino pasaulyje. 19.00 TV videofilmas 
"V idurnakčio vargonai". 20.00 
Atgarsiai. 20.30 Panorama. 21.00 
Sportas. 21.10 Po savo stogu. 21.50 
F. "M otina ir sūnus". 22.30 F. 
"Sensacija". 23.20 Vakaro žinios.
23.35 Robert Plant and Jimmy Page.

TELE 3
9.00 Animaciniai filmai. 10.30 

Vaidybinis filmas "Viena taurele per 
daug". 12.00 Vaidybinis filmas 
"Kobra". 12.50 Muzika. 13.30 
"Britanijoje". 14.00 Didmiesčio metro.
14.30 Azijos greitkelis. 15.30 Floydas 
Ispanijos žemėje. 16.00 HIT MCM.
17.00 DEUTSCHE WELLE. 17.30 
Pats sau režisierius irt. 18.00 
Dokumentinis filmas. 18.30 Muzika
19.00 Žinios (r). 19.20 Lietloto. 19.30 
TV serialas Maištininkas". 33 d.
20.30 Animacinis filmas. 21.00 Žinios.
21.15 Muzika 21.30 Vaidybinis filmas 
"Nuostabus gyvenimas". 23.00 Žinios.
23.15 Muzika 23.30 Vaidybinis filmas 
"Naktinis svečias". 01.00 Pabaiga.

Sekmadienis, balandžio 16 d. 
LIETUVOS TV
8.00 Šv. Velykos. 9.40 Velykinis 

koncertas. 10.Ó0F. "Soltis". 10.25 
Septynios Kauno dienos. 11.25 
Aukštas 18/17. 12.10 Krepšinio 
pasaulyje. 12.55 TV anonsas. 13.00 
Urbi et orbl. 13.40 Aleliuja. 14.00 
Kas pirmiau - višta ar kiaušinis. 
14.40 Azimutai. 15.00 Sveikinimų 
koncertas 16.00 Kanadiečių serialas 
"Neono raitelis". 16.50 Katalikų TV 
studija. 17.20 Laida automėgejams 
"Automanija". 18.00 TV anonsas.
18.05 Žinios. 18.15 Gyvybės žalias 
medis 18.45 Sekmadienio fotoateljė.
19.20 Kalbos viktorina. 20.30 
Panorama. 21.00 Sportas. 21.10 F. 
"Žaibo nušviesti". 22.45 Koncertuoja 
Kauno bigbendas. 23.25 Vakaro 
žinios.

TELE 3
9.00 Animaciniai filmai. 10.15 

Langas j gamtą. 10.30 Vaidybinis 
filmas "Nuostabus gyvenimas". 12.00 
TV serialas "Kobra". 10 d. 12.50 
Muzika 13.30 POP TV. 14.00 Svajonių 
vandenynas 14.30 Paslaptingosios 
vietovės. 15.00 Grego Graingerio 
nuotykių kronika 16.00 DEUTSCHE 
WELLE. 16.30 IŚ FORMULĖ I istorijos
17.00 Laukiniai pietūs. 17.30 jdomūs 
žmonės. 1800 TV serialas "Westgate". 
Ill, 9 d. 19.00 Žinios (r). 19.20 Muzika
19.30 Gneso šou, 31 d  20.00 PasauSo 
sportas 20.30 Animacinis filmas.
21.00 Žvelkime atidžiau. 21.30 
Vaidybinis filmas "Samdomasis 
žudikas” . 23.00 Pabaiga.

Pirmadienis, balandžio 17 d. 
LIETUVOS TELEVIZIJA
9.00 Programa. 9.05 Spektaklis 

vaikams. S. Gedos "Dainuojantis 
ir šokantis mergaitės vieversėlis".
9.50 G etas. 10.10 Jaun im o 
estrada. 11.05 Atmintis. 11.35 
Užeikit, svete lia i. 12.00 
Koncertuoja "Kanklės". 12.30 TV

spektaklis "Dvynukės". 14.30 Britų 
m uzik in ių  prem ijų įte ik im o 
ceremonija. 16.00 Lietuvos futbolas. 
"Panerys" - "Sirijus". Pertraukoje - 
animacinis f. 17.45 TV filmas "Kur 
ežerėliai ežerai". 18.00 Žinios. 18.15 
Sveikinimų pageidavimų koncertas 
"M ėgstam os m elod ijos". 19 00 
šalia mūsų. V. Drėmos knyga "Šv. 
Jono bažnyčia". 19.20 Muzikinis 
viešbutis. 20.30 Panorama. 21.00 
Sportas. 21.10 Pirmasis kanalas.
21.30 F. "Paženklintoji". 23.10 
Vakaro žinios.

TELE-3
8.00 Animacinis filmas. 8.30 TV 

serialas "Santa Barbara". 9.30 TV 
serialas "Maištininkas". 33 d. 10.30 
Vaidybinis filmas "Dručkis šnipas".
12.00 Animacinis filmas. 13.40 
Muzika. 14.00 Tarptautinė kelionių 
apžvalga. 14.30 Airijos portretas.
15.00 Ke lion ių skonis. 15.30 
Davidas Jensenas keliauja per 
Kanadą. 16.00 Laukiniai pietūs.
16.30 POP TV. 17.00 TV serialas 
"Westgate III". 18.30 Animacinis 
filmas. 19.00 Žinios (r). 19.30 TV 
serialas "Santa Barbara". 20.30 
Animacinis filmas. 21.00 Nuotykių 
ieškotojai. 21.30 Vaidybinis filmas 
"S ta iga". 23.00 Žinios. 00.00 
Pabaiga.

Antradienis, balandžio 18 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.35 Sveika, 

Prancūzija. 16.55 Programa. 18.00 
Pirmasis kanalas. 17.20 Muzikinis

Žurnalas "Terra musica” . 18.00 
inios. 18.10 Programa vaikams.

18.50 Žinios. 19.05 Laida lenkų 
kalba. 19.25 Estijos savaitė. 19.45 
TV forum as, va ls tybė  ka im o 
žmogui. 20.30 Panorama. 21.00 
Sportas. 21.10 Vokiečių vaid. drama 
"Malina". 23.20 Vakaro žinios. 

TELE-3
7.30 - 17.00 Techn inė

profilaktika. 17.00 TV serialas 
‘Eldoradas". 17.25 Vaidybinis 

filmas "Vanagai grobio nesidalija".
18.30 Animacinis filmas. 18.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 19.00 
Žinios (r). 19.20 100%. 19.30 TV 
serialas "Santa Barbara". 20.30 
Animacinis filmas. 20.55 Tingių 
kalbos pamokėlė. 21.00 Žinios.
21.15 S porto naujienos. 21.20 
Muzika. 21.30 Vaidybinis filmas 
"Žud ikas". 23.00 Žinios. 23.15 
Muzika. 00.15 Pabaiga.

Trečiadienis, balandžio 19 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.35 Anglų k. 

mokomoji laida vaikams. 17.05 
Būtovės slėpiniai. 18.00 Žinios.
18.10 Programa vaikams. 18.30 
Estijos TV savaitė. 18.50 Žinios.
19.05 Krikščionio žodis. 19.15 
Sveikata kasdien. 19.35 TV forumas.
20.30 Panorama. 21.00 Sportas.
21.10 Krantas. 22.15 F. "Pirmiausia 
kojos". 23.25 Vakaro žinios.

TELE-3
7.30 Žinios (a). 8.00 Animacinis 

filmas. 8.30 TV serialas "Santa 
Barbara". 10.30 Vaidybinis filmas 
"Ž u d ik a s ". 12.00 TV seria las 
"Eldoradas". 21 d. 12.30 Vaidybinis 
filmas "Vanagai grobio nesidalija".
13.55 Anglių kalbos pamokėlė. 14.00 
G eriausie ji Europoje. 14.30 
Nuotykių ieškotojai. 15.00 Kelionių 
skon is . 15.30 Iššūkis. 16.00 
Deutsche Welle. 16.30 Muzika.
17.00 TV serialas "Eldoradas".
17.30 Muzika. 18.30 Animacinis

film as. 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". 22.20 Vaidybinis filmas 
"Samdomas žudikas". 23.50 Žinios. 
00.05 Pabaiga.

Ketvirtadienis, balandžio 20 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.35 Kalbos 

viktorina "Moki žodį - žinai kelią".
17.05 Kanadiečių program a 
jaunimui "Gatvės triukšmas". 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 
pręgrama futbolo mėgėjams. Ž0.30 
Panorama. 21.00 Sportas. 21.10 
Europa šou. 21.45 Estijos TV 
savaitė. Dok. f. 22.45 Galerija. 23.25 
Vakaro žinios.

TELE-3
7.30 Žinios (a). 8.00 Animacinis 

filmas. 8.30 TV serialas "Santa 
Barbara". 9.30 Pats sau režisierius.
10.00 Muzika. 10.30 Vaidybinis 
filmas "Sam dom asis žudikas".
12.00 TV serialas "Eldoradas".
12.30 Muzika. 13.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 14.00 Povandeniniai 
nuotykiai. 14.30 Nuotykių ieškotojai.
15.00 Sostinė. 15.30 Žingsniuojame 
po Europą. 16.00 Iš "Formulė I" 
istorijos. 16.30 Deutsche Welle.
17.00 TV serialas "Eldoradas" 17.30 
Vaidybinis filmas "Vanagai grobio 
nesidalija". 18.30 Animacinis filmas.
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 Karo 
žygis E uropoje. 21.40 LKL
pirmenybės PLAY - OFF (vaizdo 
įrašas). 23.10 Žinios. 23.25 Muzika. 
00.15 Pabaiga.

Penktadienis, balandžio 21 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.35 F. "Lėlių 

slėnis". 17.05 Int. žurnalas "Japonų 
videotemos". 17.20 Animacinis f.
17.30 Lietuvos futbolas. "Žalgiris" - 
ROMAR. Pertraukoje - žinios. 19.20 
Estijos TV savaitė. Dok. f. 19.50 
Stilius. 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. "Lukas".

TELE-3
7.30 Žinios (a). 8.00 Animacinis 

filmas. 8.30 TV serialas "Santa 
Barbara". 9.30 Gineso šou. 31 d.
10.00 Muzika. 10.30 TV serialas 
"Westgate III". 11.30 Muzika. 12.00 
TV serialas "Eldoradas". 12.30 
Vaidybinis filmas "Vanagai grobio 
nesidalija". 13.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 14.00 Povandeniniai 
nuotykiai. 14.30 Italijos vynai. 15.00 
Kelionių žurnalas. 15.30 Iššūkis.
16.00 Muzika. 16.45 Langas j gamtą.
17.00 TV serialas "Eldoradas".
18.00 Muzika. 18.30 Animacinis 
film as. 18.55 A ng lų  ka lbos 
pamokėlė. 19.00 Žinios (r). 19.20 
100%. 19.30 TV serialas "Santa 
Barbara". 20.30 Animacinis filmas. 3 
d. 20.55 Anglų kalbos pamokėlė.
21.00 Ž in ios. 21.15 S p o rto  
naujienos. 21.20 Muzika. 21.30

BALTIJOS TV IR ŠIAULIŲ TV IV. 15 - 21 D.
Šeštadienis, balandžio 15 d.
8.30 Sovijaus horoskopas. 8.35 

'Taip sukasi pasaulis". 9.30 "Nakties 
riba \  10.00 Vaikų savaitgalis. 11.00 
Rutina. 12.00 Dešimt geriausiųjų.
19.00 Sveikinimų koncertas. 20.00 
Mana-mana. 20 30 Rokijada 21.00 
Teležaidimas "Šekit slieką". 21.30 
NBA rungtynės. 22.00 "Įsijunkite 
televizorių". 22.30 NBA rungtynių 
tęsinys. 23.00 "Vakaro spindulio" 
programa. .

Sekmadienis, balandžio 16 d.
8.30 Sovijaus horoskopas. 8.35 

"Ta ip  sukasi pasaulis". 9.30 
Prospekt as.20.20 Baltijos TV 20.20 
Pasaulio naujienos. 20.30 "Laukinė 
rožė". 21.00 NBA apžvalga. 21.30 
Baltijos naujienos. 21.35 'Taip 
sukasi pasaulis".

Pirmadienis, balandžio 17 d.
8.30 Sovijaus horoskopas. 8.35 

"Ta ip  sukasi pasau lis". 9.30 
"Laukinė rožė". 10.00 Atrandant 
Jėzų: 6 dalis - "Ligonių gydym as” .
10.30 "Ei, vaikučiai, surimtėkim".
19.00 Baltijos naujienos. 19.05 F. 
vaikams "Heklberio Fino nuotykiai". 
2 s. 20.00 LKL apžvalga. 20.30 
"Nakties riba". 21.00 Baltijos

naujienos. 21.05 "Taip sukasi 
pasaulis". 22.30 Juoda-balta. 23.00 
F. "Afrikos klyksmas".

Antradienis, balandžio 18 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

"Taip sukasi pasaulis". 8.3Ó "Nakties 
riba". 9.00 Atrandant Jėzų: 7 d. - 
"Stebuklai". 19.00 Pirk, parduok, 
informuok. 19.10 Žinios. 19.30 
Spaudos apžvalga. 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,

garduok, informuok". Žinios. 22.30 
ankryža. 22.40 F. "Pelenė".

Trečiadienis, balandžio 19 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

'Taip sukasi pasaulis". e.SO-Laukinė 
rožė". 9.00 Atrandant Jėzų: 8 d. - 
"Jėzaus gyvenimo būdas". 19.00 
"Pirk, parduok, informuok". 19.10 
Žinios. 19.30 Spaudos apžvalga 19.35 
TV forumas. 20.00 "Nakties riba” . 
20.25 Baltijos naujienos. 21.30 AFC 
AJAX - FC BAYERN MUENCHEN.
23.30 F. "Pelenė". 0.20 BTV. UEFA. 
AC Milan-Paris St - Germain. 2kėl.

Ketvirtadienis, balandžio 20 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35

"Taip sukasi pasaulis". 8.30 "Nakties 
riba'. 9.00 Atrandant Jėzų: 9 d. - 
"Jėzaus paliudijimas". 19.00 Pirk, 
parduok, informuok. 19.10 Žinios.
19.30 Spaudos apžvalga 19.35 Meno 
galerija 20.00 NBA: žvilgsnis iš arčiau.
20.30 "Laukinė rožė". 21.00 Baltijos 
naujienos. 21.05 "Taip sukasi 
pasaulis". 22.00 Kartojama "Pirk, 
parduok, informuok". Žinios. 22.30 
F. "Pelenė". 23.20 "Argos" programa

Penktadienis, balandžio 21 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

'Taip sukasi pasaulis". 8.30 "Laukinė 
rožė". 9.00 Atrandant Jėzų: 10 d. - 
“ Nukryžiavim as". 1§.00 "Pirk, 
parduok, informuok". Žinios. 19.30 
Spaudos apžvalga. 19.35 "Raus".
20.00 "Už kampo..." 20.30 "Nakties 
riba". 21.00 Baltijos naujienos. 21.05 
"Taip sukasi pasaulis". 22.00 
Kartojama "Pirk, parduok, informuok". 
Žinios. 2230 F. "Kelionė namo". 24.00 
Futbolas. FBK "Kaunas" - "Šiauliai - 
Sakalai".

SAULĖS KRAŠTO TELEVIZIJA
Pirmadienis
18.00 Lietuvos ąžuolai: susitikime 

- Vytautas Landsbergis.

Vaidybinis filmas "Kobra". 12 d.
22.20 Muzika. 23.00 Žinios. 23.15 
Pabaiga.

Šeštadienis, balandžio 22 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programą 9.05 Programa 

vaikams. 10.00 šarka. 10.30 TV 
artelė. 11.20 Mūsų kalba. 11.55 
Sveika, Prancūzija. 12.25 F. vaikams 
"Degrasi gimnazija". 12.55 Pasaulio 
sportas. 13.55 Užeikit, sveteliai. 
Velykų vakaronė. Koncertuoja 
"Puntukis". 14.30 TV spektaklis 
"Eloyza ir Abelardas". 16.50 Tarp 
žemes ir dangaus. 17.25 Vakaras 
Kauno muzikiniame teatre. 18.00 
Žinios. 18.10 Kino pasaulyje. 18.40 
Estijos TV savaitė. Muzikinis f. 19.00 
Koncertas. 19.50 Dok. f. "Lietuvos 
medinis barokas". 20.30 Panorama.
21.00 Sportas. 21.10 Po savo stogu.
21.50 F. "Motina ir sūnus". 22.25 F. 
"Sensacija". 23.15 Vakaro žinios.
23.30 Roko legendos.

TELE-3
9.00 Animaciniai filmai. 10.30 TV 

seria las "E ld o ra d a s". 12.00 
Vaidybinis filmas "Kobra". 12.50 
Muzika. 13.30 Sveikatos apsaugos 
reforma. 14.00 Azijos greitkelis.
15.00 Floydas Ispanijos žemėje.
15.30 Muzika. 16.30 Deutsche 
Welle. 17.00 Pats sau režisierius (r).
17.30 Muzika. 17.45 Stebuklu 
laukas. 18.30 LKL pirmenybės PLAY 
QFF (tiesioginė transliacija). 20.00 
Žinios (r). 20.20 Lietloto. 20.30 
Animacinis filmas. 21.00 Žinios.
21.15 Muzika. 21.30 Vaidybinis 
filmas "Didžiosios oro lenktynės".

23.00 Žinios. 23.15 Pabaiga. 
Sekmadienis, balandžio 23 d. 
LIETUVOS TV
8.55 Programa. 9.00 Liudykime 

Kristų. 9.30 Svetimo skausmo 
nebūna. 10.30 F. vaikams "Soltis".
10.55 Septynios Kauno dienos.
12.00 Krepšinio pasaulyje. 12.40 
Jūra. 13.05 Likimai. 13.35 Jazz 
session. 14.00 Estijos TV savaitė.
15.00 Sveikinimų koncertas. 16.00 
K a nadieč ių  seria las "N e o n o  
raitelis". 16.50 Katalikų TV studija.
17.20 La ida autęm ėgėjam s 
"Automanija". 18.00 Žinios. 18.10 
Žemaičių krašto kaimiškų kapelų 
šventė "Ju rg in ės-9 5 "'. 19.00 
Gyvybės žalias medis. 19.30 
Būtovės s lėp in ia i. 20.30 
Panorama. 21.00 Sportas. 21.10 
Pirmasis kanalas. 21.30 Estijos TV 
savaitė. F. "Tie seni meilės laiškai".
23.35 Vakaro žinios.

TELE-3
9.00 Animaciniai filmai. 10.15 

Langas j gamtą. 10.30 Vaidybinis 
filmas "Didžiosios oro lenktynės".
12.00 TV serialas "Kobra". 12.50 
Muzika. 13.30 POP TV. 14.00 Sva
jonių vandenynas. 14.30 Paslap
tingosios vietovės. 15.00 Grego 
Graingerio nuotykių kronika. 16.00 
Deutsche Welle. 16.30 Iš "Formulė 
I" istorijos. 17.00 Laukiniai pietūs.
17.30 Jdomūs žmonės. 18.00 
Gineso šou. 18.30 LKL pirmenybės 
PLAY OFF (tiesioginė transliacija).
20.00 Pasaulio sportas. 20.30 
Animacinis filmas. 21.00 Naujie
nos. Nuomonės. 21.30 Vaidybinis 
filmas "Didžiosios oro lenktynės".
23.30 Pabaiga.

©
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Šeštadienis, balandžio 15 d.
LTV
16 val.
"Lietuvos olimpiečiai”
V iln iaus  7 -o jo je  v idu rinė je  

m okykloje susitiko buvę šios 
mokyklos mokiniai L. Kačiušytė, A. 
Juozaitis Ir K. Šapka. Laidos autorius 
A. Stakulis.

Sekmadienis, balandžio 16 d.
LTV
12.10 val.
"Krepšinio pasaulyje"
Susitikimas su krepšininkais V. 

Beseliene ir S. Jovaiša Laidoje Zarasų 
krašto ūkininkas O. Pupeikis kalbės 
tik apie krepšinį, o teisėjas V. 
Dovidavičius prisimins savo kelionę 
j Arabų Emyratus. Tik "Krepšinio 
pasaulio" laidoje išgirsite 1939 m. 
Europos čem piono P. Lubino 
sveikinimą ir susitiksite su Ž. Ilgausku, 
Š, Marčiulioniu ir A. Karnišovu.

Laidos autorius V. Mačiulis.
Pirmadienis, balandžio 17 d.
TELE-3
21.30 val.
"Staiga”
Bandita i m ieste ly je laukia 

atvykstant traukinio su prezidentu. 
Jie ketina jj nužudyti. Anksčiau dirbęs 
prezidento apsaugoje, dabar jau 
pensininkas Popas Bensonas ir šerifas 
Todas, patekę j banditų pinkles, randa 
išeitį iš, atrodo , beviltiškos padėties. 
Rež. L. Allenas. Vaidina F. Sinatra, S. 
Haydenas, J. Gleasonas ir kt.

Antradienis, balandžio 18 d.
LTV
21.10 val.
"Malina”
Vokiečių režisieriaus Wernerio 

Schroeterio film o centre - meilės 
trikampis. Moteris gyvena su savo 
vyru (jo vardu ir pavadinta juosta), 
kuris kartu yra jos geriausias draugas, 
pad edantis  v isose  gyven im o 
situacijose. Tačiau tuo pat metu myli 
Ivaną, ir jos jausmas toks stiprus, jog 
vyriškis tiesiog negali to  Ištverti...

Vaidina I. Huppert, M. Carriere, C. 
Togay.

1991 m.
TELE-3
21.30 val.
“Žudikas!”
A kto rius  seras D žonas - 

prisiekusiųjų teismo narys. Jis 
įsitikinęs, kad nužudymu apkaltinta 
moteris yra nekalta. Tyrimo metu 
pamažu atskleidžiamas tikrasis 
žudikas. Rež. A. Hitchcockas. Vaidina 
H. Marshalas, N. Baring.

1930 m.
Trečiadienis, balandžio 19 d.
LTV
22.15 val.
"Pirmiausia -  kojos”
Lietuvos televizija toliau tęsia 

klasikinių filmų retrospektyvą, skirtą 
artėjančiam kino šimtmečiui.

"Pirmiausia - kojos" - vienas ši 
pirmųjų garsiojo Haroldo Lloydo 
garsinių filmų, sukurtas 1930 m. 
Veiksmas prasideda Honolulu, vienoje 
avalynės parduotuvėje, kurioje ir dirba 
H. Lloydo herojus. Žinoma, netrukus 
jis jsivelia j netikėčiausių įvykių sūkurį...
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