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RAŠYTA...

IŠRINKIME POPULIARIAUSIĄ VAISTĄ!
N r. Ligonio pav. Adresas

Barbora KIRKILAITE

"Aušros alėjoje" jau rašėme apie 
tai, kad Labdaros centro vedėja 
Virginija Ladietienė buvo sugluminta 
medikų ažiotažu dėl centro vaistinėje 
išdavinėjamų vaistų. Priminsime, kad 
miesto valdyba skyrė 57 tūkst. litų 
labdaros vaistams, kuriuos trijose 
m iesto va istinėse (Varpo 27, 
"Noteroje”  ir Labdaros centro) galėtų 
gauti socialiai remtini asmenys.

G erb iam iesiem s ska ityto jam s 
pateikiame vardinį sąrašą, pagal kurj 
Labdaros centro vaistinėje š. m. 
vasario 24 d. buvo pasiimami vaistai. 
Nuo komentarų atsisakome, tik 
drjstame pastebėti, kad nederėtų 
Labdaros centre dirbančių medikų 
vadinti "skundikais” , nes ne jie 
pranešė "Aušros alėjai" apie sujudimą 
centro vaistinėje.

A. ŠVOBOS nuotraukoje: Labdaros centro provizorė Stanislava Kučaltė: 
“Nesuprantu, iš kur lankytojai sužinojo apie vaistus, jei net paskelbti 
apie tai viešai nespėjome...
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SAULE
Teka 7.03. Leidžiasi 17.58 
Dienos ilgumas 10,55.

MĖNULIS
Jaunatis nuo kovo 1 d.
Teka 7.44. Leidžiasi 21.53.

VARDADIENIS:
Kazim ieras, Vaclovą, Daina, 
Daugvydas
ŠV. KAZIMIERO -LIETUVOS  
GLOBĖJO -  DIENA

  , -   -
RYTOJ -  64-JI METŲ DIENA

SAULE
Teka 7.00. Leidžiasi 18.00.
Dienos ilgumas 11.00.

MĖNULIS
Jaunatis nuo kovo 1 d.
Teka 8.07. Leidžiasi - 23.01 d.

VARDADIENIS:
Liucijus, Andrijonas, Klemensas, 
Giedrė

ATGAILA. Lietuvos Prezidento 
Algirdo Brazausko vizitą Izraelyje 
lydėjo atgailos ir atsiprašinėjimo 
šmėkla. Pasiklausius mūsų šalies 
vadovų, tampa aišku, kad tik žydų 
tautybės asmenys patyrė genocidą, 
tik iie buvo žudomi, tremiami ir 
kankinami KGB rūsiuose. Dar nė 
vienas Izraelio vadovas neatsiprašė 
lietuvių tautos už Rainius ir kitas 
tragedijas, kurias Lietuvos žmonės 
patyrė, patekę j kitataučių enkavedistų 
gniaužtus.

Be to, pravartu būtų nepamiršti, 
jog, prieš atgailaujant išvykose kitų 
tautų piketuotojų akivaizdoje, reikėtų 
atsiprašyti ir savo tautos už TSKP - 
LKP - LDDP tandemo nuoskaudas 
Lietuvos piliečiams.

...Kartais dvasinis apipjaustymas 
būna skaudesnis už fizinį, nes tuomet 
tautos savigarba užslopinama, 
dingsta pasitikėjimas savo valstybe 
ir jos vadovais...

VILTIS. Lietuvių Vilties Prezidento 
a. a. Stasio Lozoraičio našlė Daniela

SAULE
Teka 6.58. Leidžiasi 18.02.
Dienos ilgumas 11.04

MĖNULIS
Jaunatis nuo kovo 1 d.
Teka 8.33. Leidžiasi -

VARDADIENIS:
Kolete, Raminta, Laimis, Rožė.

1. Stulgienė
2. Arštikaitis
3. Arštikaitis
4. Odminienė
5. “
6 . "
7. “
8. Gulbinienė
9. "
10. Pronskaitis
1 1 ."
12. Latonienė
13. Rimkūnienė
14. "
15. "
16. Vaitkevičienė Bijotės 3
17 ."
18. "
19. Šidlauskas
20. Šidlauskienė
21 . "
22. Skromova
23. "
24. "
25. "
26. Mekas
27. Pikulienė
28."
29. “
30. Šaprauskienė Trakų 32-34 
31 “

Medikam, pav.
Draugystės pr. 3-26 Carsylx80 caps. 
Rūdės 7 Mezymfx20
Rūdės 7 
Tilžės 53-10

jojo pavardė
Aukštikalnienė

Sevastopolio 9-10

Vytauto 134-28

Vytauto 83-23 
Architektų 38-36

Tilžės 190-28

Dvaro 57-24

Essenciali caps. 
Carsylx80 
Mezymfx20 
Essenciali caps. 
Nootropil caps. 
Essenciali caps. 
Nootropil caps. 
Carsyl caps. 
Essenciali caps. 
Nootropil caps. 
Nootropil caps. 
Essenciali caps 
Mezymf
Essenciali caps. 
Mezymf 
Nootropil caps. 
Essenciali caps. 
Carsyl caps. 
Essenciali caps. 
Essenciali caps. 
Nootropil caps. 
Carsyl caps. 
Mezymfx20 
Mezymfx20

Vaitkevičienė

Klevų 9-31 
N. Ryto takas 4-86 Essenciali caps.

Mezymfx20 
Carsylx80 
Mezymfx20 
Carsylx80 
Essenciali caps. 
Essenciali caps. 
Carsylx80 
Mezymfx20 
Essenciali caps. 
Carsilx80 
Mezymfx20 
Nootropil caps. 
Mezymfx20 
Essenciali caps. 
Carsilx80 
Ampiox 0,25x20 
Undevitx50 
Ampiox 0,25x20 
Undevitx50

Gink., Bijūnų 14

Vilniaus 20-15 

Daržininkų 9

32. “
33. Lunskienė
34. Lunskis
35. "
36. Lunskienė
37. "
38. Karpienė
39. Balčiūnienė
40. Daunienė
41. “
42. "
43. Burenskienė Lyros 23-30
44. “
45. Petrauskienė Tilžės 161-31
46. "
Iš viso tą dieną buvo išrašyti 79 receptai. 
Mažmeninės vaistų kainos:
Essenciali 50 caps. 27 Lt 18 et
Carsil 80 6 Lt 44 et
Mezymfx20 4 Lt 10 et
Nootropil 0,04x60 11 Lt 76 et
Ampiox 0,25x20 10 Lt 12 et
Undevitx50 2 Lt 48 et

aunienė

DIDŽIAUSIAS
ŠVENTOJO

KAZIMIERO
STEBUKLAS
Leonlja MALAKAUSKIENĖ
Šiandien - Lietuvos globėjo šv. 

Kazimiero šventė.
Ką mes žinome apie jj.
- Kad buvo Jogailos anūkas, 

garbingos Gediminaičių giminės 
palikuonis; kad io tėvas Kazimieras, 
santūrus ir kuklus, bet savo tikslų 
atkakliai siekdavęs, iš prigimties 
demokratiško būdo žmogus, (dėlto 
lenkų ponų net būdavęs 
pravardžiuojamas "kailiniuotuoju 
karalium i") valdė Lietuvą nuo 
ankstyvos jaunystės net 52 metus ir 
mirė sulaukęs 65 metų;

- kad Jo motina, iš Austrijos kilusi 
Elžbieta Habsburgaltė, pagimdė 13 
vaikų, o išaugino 6 sūnus ir 5 dukteris. 
Visos dukterys ištekėjo už Vokietijos. .. ... _ tjk . .j. Iš sūnų tik dviem neteko 
nešioti karaliaus vainiko - vyskupui ir 
šventajam; dėl to ji buvo vadinama 
"karalių motina” ;

- kad Šv. Kazimieras, būdamas 
vos 13 metų, irgi buvo kandidatas j 
Vengrijos sostą; 1471 metais tėvo 
buvo siųstas jo užimti, bet žygis baigėsi 
nesėkmingai;

- kad šv. Kazimieras mirė jaunas, 
pakirstas džiovos, sulaukęs vos 25 
metų;

- kad buvo gerai išsilavinęs, gabūs, 
ir tauraus būdo;

- kad padėjo savo tėvui valdyti 
kraštą, vykdydamas jo pavedimus;

- kad buvo labai maldingas ir didelis 
asketas, šelpė vargšus ir ligonius;

- kad buvo Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikštystėje kovos už laisvę 
simbolis, ypač globojęs lietuvius 
kovose su rusais.

Pranciškonas brolis Linas (beje, 
vilnietis, gimęs ir užaugęs visai šalia 
Vilniaus katedros) bando j Šv. 
Kazimierą pažvelgti šiuolaikinio 
žmogaus, jaunuolio akimis ("Katalikų 
pasaulis. 1992 m. Nr. 5).

Nukelta | 2 p.

įsteigė savo vyro vardo premiją, kuri 
bus skiriama aukštosios mokyklos 
studentams, laimėjusiems konkursą 
Jo dalyviai rašys rašini tema "Mintys 
apie Nepriklausomos Lietuvos politinę 
ir ekonominę tikrovę Europos 
kontekste trečiojo tūkstantmečio 
akivaizdoje". Konkurso laimėtojas 
bus pakviestas j Romą, kur gyvens 
Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos 
maldininkų namuose, lankys Italų 
kalbos kursą Dante Alighieri institute.

REALYBĖ. Lietuvos jaunųjų 
verslininkų atstovas prie Respublikos 
Seimo “Sabinos” firmos prezidentas 
G. Kazlauskas m ano, kad 
"parlamentarams trūksta realybės 
jausmo". Tai kokiais fantastiniais 
metodais šiuo metu yra valdoma 
Lietuva?

VARDAI. Panevėžio 7-ajai vidurinei 
mokyklai suteiktas ilgamečio miesto 
Dramos teatro vadovo Juozo Miltinio 
vardas.

APKLAUSOS. In form acinės 
agentūros ŠIA duomenim is (ji 
atrankos būdu visuose miestuose ir 
rajonuose apklausė 2700 piliečių), 
jei šiuo metu vyktų Lietuvos prezidento

ŁT1  m u s ų

В И В

rinkimai, Valdą Adamkų paremtų 22 
proc. rinkėjų, Vytautą Landsbergj - 
21,5 proc., Algirdą Brazauską - 10 
proc. Toliau kandidatų sąraše 
apk laustie ji matytų G edim iną 
Vagnorių, Romualdą Ozolą ir kt. Net 
25 proc. apklaustųjų neturėjo savo 
nuomonės apie galimus kandidatus 
į prezidentus.

UŽNUGARIS. Lietuvos 
Respublikos vyriausybė numato

svarstyti klausimą dėl galimybės statyti 
dar vieną naftos terminalą (tik jau už 
klaipėdiškių nugaros). Ketina steigti 
bendrą su Norvegijos firma "Norvégián 
Oil Trading A  S." jmonę. Taigi Būtingės 
terminalo statyba merdi, o naujai 
sumanytojo statyba formuojama... Ar 
netaps premjeras A. Šleževičius 
Noivegijos piliečiu? O Klaipėdos žalieji 
vėl sukruto, nes juos įžeidė informacijos 
slėpimas apie naująjį terminalą.

LYDERIS. Buvęs Lietuvos Lenino 
kom unistinio jaunim o sąjungos 
vadovas A  Macaitis paskirtas Vilniaus 
apskrities valdytoju. Nomenklatūrinė 
partija ištikima sau - ji niekada 
nepamiršta pamainos.

PUČISTAI. Mažeikių rajono 
Laižuvos kaimo gyventojas Stasys 
Malakauskas, buvęs komunistas 
"platformininkas", reikalauja 13 tūkst. 
litų kompensacijos.

Iki suėmimo 1991 m. rugpjūčio 22 
d. St. Malakauskas dirbo LKP (TSKP) 
Mažeikių rajono komiteto instruktoriumi.

1991 metų rugpjūčio pučo metu 
Mažeikių pučistai veikė labai aktyviai. 
Mieste buvo įkurta antivalstybinė 
grupuotė, kuri reikalavo nedelsiant 
informuoti krašto apsaugos saugumo

departamento ir Šiaulių sąjungos 
formuotes, panaikinti muitinių postus. 
Buvo gaudomi sovietų armijos vengią 
jaunuoliai, pučistai spausdino 
atsišaukimus.

Šiuo metu St. Malakauskas 
įrodinėja, kad jis už "veiklą ant 
platformos" buvo persekiojamas 
neteisėtai,ir reikalauja 13 tūkstančių 
litų kompensacijos.

BYLA. Po kelių mėnesių Vilniaus 
apygardos teisme prasideda sausio 
13-osios byla. Šiuo metu iš 51 
kaltinamojo 7 susipažįsta su bylos 
medžiaga. 44 kaitinamieji gyvena 
Baltarusijoje. Jų procesas pla
nuojamas už akių.

Kaltinamuosius V. Švedą, A. 
Naudžiūną, E. Kasperavičių, V. 
Kriučkovą, D. Jazovą, V. Ačialovą, 
O. Zenėną, V. Uschopčiką atsisakė 
išduoti Rusija, nes šie kaltinamieji 
yra Rusijos piliečiai.

Generalinė prokuratūra prašė 
Seimo Valstybės ir teisės komiteto 
priimti įstatymą, leidžiantį teisti 
nusikaltėlį už akių.Sausio 13-osios 
byloje yra apie 300 tomų, per 1000 
nukentėjusiųjų Ir apie 2000 liudytojų.



PALAIKYTI TAIKĄ NĖRA 
LENGVA

Petras KUDRICKIS
Jaunesniojo leitenanto Nerijaus 

Kundroto biografija panaši kaip ir 
daugelio kitų jaunų vyrų, tarnaujan- 
čių Lietuvos kariuomenėje. Baigęs 
Gruzdžių vidurinės mokyklos devy
nias klases, mokėsi Šiaulių 29-toje 
profesinėje technikos mokykloje. Po 
to - karo mokslai Riazanės desanti
ninkų mokykloje, tarnyba sovietinėje 
arm ijoje. A tkūrus L ietuvos 
Nepriklausomybę, grjžo j Lietuvą. 
1991 m. sausio 13 d. Nerijus - jau 
Nepriklausomybės gynėjų gretose, 
o tų pačių metų liepos mėnesį - 
Savanoriškoje krašto apsaugoje, 
pirmojoje kuopoje. Nuo 1992 metų 
vasario  m ėnesio - Š iau lių  
motodesantlnio "Geležinio vilko" 
bataliono jaunesnysis leitenantas.

1994 metais buvo sudarytas 
Jungtinių tautų taikos palaikymo 
korpuso lietuviškasis būrys ir 
sutrumpintai pavadintas "Litplat" (iš 
anglų kalbos išvertus - lietuvių 
būrys), j Jj, be kitų dviejų šiauliečių - 
Ra im ondo Ivanausko, Stasio 
Vilkinio, pateko ir Nerijus Kundrotas. 
Vyrai j š j būrj buvo griežtai

tokie pat būtinos tarnybos 
kareiviai kaip Ir mes, Jis, 
palyginus su mumis, buvo 
naujokai, tarnavę vos pusę 
metų. Tiek danų, tiek mūsų 
buvo po 32 žmones. 
Pasiruošim ui vadovavo  
danai. Lėšos Ir technika - taip 
pat danų. Bet pasiruošę mes 
buvome gerokai stipriau už 
danus. Tai pripažino Ir mūsų 
kolegos. Tik gal mes kiek 
mažiau žinojome, kokiaJugo- 
slavijoje padėtis. Po mėnesio 
buvome perkelti j Daniją ir ten 
dar apie mėnesi mokėmės. 
Laisvalaikiu vy kdavome j eks
kursijas.

Bendravimas su danais ne 
visada būdavo nuoširdus. 
Atrodo, kad šypsosi, viską 
nuleidžia juokais, tačiau vidu
je kartais jaučia visai ką kita

Danijoje suformuotas tai
kos palaikymo batalionas 
vadinosi “ Danbatas-6". Mes 
priklausėme “ Čarli" kuopos 
ketvirtajam "Litplat" būriui.

P asibaigus apm oky-

atrenkami. Pagrindinė atrankos 
sąlyga - anglų kalbos mokėjimas, 
intelektualinis lygis, kuris tikrinamas 
užpildant tam tikrą testą, ir geras fizi
nis pasiruošimas.

Pasak Nerijaus, būrys buvo pra
dėtas formuoti ir ruošti Pabradėje. 
Po mėnesio pasiruošimo perkeltas j 
Ruchlą, prie Jonavos. Čia, tik jau 
kartu su danais, buvo ruošiamasi 
dar mėnesį. “ Danų pusėje buvo

mams, rugpjūčio22d., mus nuskrai
dino J Kroatijos sostinę Zagrebą. Iš 
ten -jka rove iksm ųzo nąuž100 km  
nuo šio miesto. Mūsų pagrindinė 
m isija buvo stovėti tarp 
kariaujančiųjų ir saugoti, kad Jie 
nekariautų, Ten, kur taikos misiją 
vykdė mūsų batalionas, karo 
veiksmai buvo "įšaldyti", Mūsų 
užduotis buvo kontroliuoti kelius, 
žiūrėti, kad nebūtų Jvežami ginklai.

Artimiausi mūsų kaimynai buvo 
Bangladešo, Lenkijos, Ukrainos 
daliniai. Bangladešo zonoje vyko 
karo veiksmai. Joje Jungtinių tautų 
taikos palaikymo pajėgų pagrindinė 
misija buvo registruoti priešininko 
veiksmus, - kas j ką ir klek šovė. 
Jungtinių tautų talkos palaikymo 
misijos kariai ginklą gali naudoti tik 
būtinos gynybos atveju 
Vaikščiojant ginklas turi būti nuleis
tas. Nežiūrint to, Jungtinių tautų 
pajėgos aprūpintos pačia 
moderniausia ginkluote.

Šiuo metu Jugoslavijoje su visais 
stebėtojais yra per 39 tūkst. Jungti
nių tautų ta ikos pala ikym o 
kariuomenės karių; tarp jų ir 32 
lietuviai. Mus neseniai pakeitė 
antrasis "Litplat" būrys. Daugiausia 
šioje taikos palaikymo misijoje - net 
keturi tūkstančiai-yra prancūzai. 
Tačiau jų pusėje - daugumoje 
sam dyti k itų  tautų žmonės. 
Maždaug po tūkstantj yra rusų, 
ukrainiečių.

Karas, prasidėjęs Jugoslavijoje 
dėl religinių prieštaravimų, šiandien 
darosi nebesuprantamas. Bosnijos 
serbai, išpažįstantys stačiatikių 
tikėjimą, vienodai kariauja ir su 
kroatais katalikais, ir su savo 
te rito rijo je  gyvenančia is 
musulmonais. Jaučiasi kažkokia 
trečioji, kurstanti jėga, iš to daranti 
blznj. Žmonės - karo, nuolatinės 
įtampos išsekinti, alkani, pavargę. 
Daug sugriautų arba apleistų Ir 
užminuotų namų. Visur pilna pabė
gėlių. Tačiau kai kur vyksta ir norma
lus kasdieninis gyvenimas. Labiau
siai jsimintina tai, kad mums prieš 
išvykstant Kroatijos sostinėje Zagre
be, tiesiog gatvėje, pasisekė sutikti 
grupę lietuvių, atvykusių iš Kauno su 
šokių grupe. Jie mus pavaišino lietu
viška duona, lašiniais. Iš taikos pa
laikymo misijos visi mūsų 32 žmonių 
būrio vyrai, dar keletą dienų pavie
šėję Danijoje, j  Lietuvą grjžo sveiki, 
Dabar atostogaujame. Ką po atosto
gų aš ir mano būrio draugai veiksi
me, dar nežinau. Neseniai sužino
jau, kad du išvyksta semtis karo 
mokslų j Kanadą. Tarp jų Ir 
šiaulietis - Stasys Vilkinis” .

Algirdo ŠVOBOS nuotraukos

DIDŽIAUSIAS ŠVENTOJO KAZIMIERO STEBUKLAS
Atkelta Iš 1 p.
Jis mato šv. Kazimierą kaip 

maištininką, savo gyvenimo būdu 
besigrumiantį su karaliaus dvaro 
korupcija, {žvelgusį aukščiau ir giliau 
negu reali sistemą Įstatymai, tradcijos. 
Gyvas tikėjimas visuomet sutinka 
kliūtis, kančią ir kryžių. Kristaus meilės 
ugnyje tyliai sudeginęs savo jaunystę, 
drauge su V. Kudirka, P. Vaičaičiu, J. 
Biliūnu sesers mirties jis buvo 
pakviestas j Amžinąją Lietuvą.

Kun. Alfonsas Bulotas ("Katalikų 
pasaulis” . 1991 m. Nr. 4) pastarojo 
Lietuvos atgimimo pradžia laiko 1984 
metus, kai buvo iškilmingai paminėtas 
šv. Kazimiero mirties 500 metų 
jubiliejus: jau tuomet švito viltys, 
kaupėsi jėgos.

Ar tai nėra didžiausias, ligi šiol 
mūsų nesuvoktas Globėjo stebuklas?

Todėl verta apie šv, Kazimiero 
gyvenimą žinoti daugiau. Ir tai visai 
nesunku. Lietuvių katalikų mokslų

akademija 1993 metais yra Išleidusi 
kunigo prof. dr. Pauliaus Rabikausko 
knygą "Lietuvos globėjas šv. 
Kazimieras". Tai nedidelė (apie 150 
psl.), bet išsami Istorinė apybraiža, 
parašyta gryna, gražia lietuvių kalba. 
Jos pasakojimo būdas ir stilius 
prieinamas kiekvienam skaitytojui Ir 
pati knyga prieinama. Teiraukitės P. 
Višinskio bibliotekoje - skaitykloje ir 
abonemente.

namo (Skuodo 3) buvo susprogdinta 
bomba. Išdužo 7 langai, apgadinta 
automobilio priekaba, o vasario 24- 
ąją solidžiam verslininkui V. Bunikiui 
Iš automobilio BMW 735 pavogtas 
kompiuteris.

RASTA

■N rC C M L C JA
NUŽUDYTOSIOS

ASMENYBE
NUSTATYTA

Vasario 27 dieną 8 valandą Šiaulių 
rajone, Aukštelkėje, netoli autobusų 
stotelės rastas maždaug 50 metų 
moters lavonas su trimis durtinėmis 
ža izdom is nugaroje. Po lic ija  
in form avo, kad nužudytosios 
asmenybė jau nustatyta - tai 1942 
metais gimusi šiaulietė Roma 
Jatulienė, gyvenanti Bačiūnų gatvėje. 
Moteris niekur nedirbo, nužudymo 
metu ji buvo neblaivi. Iš vakaro Roma 
Jatulienė girtavo. Suimti keturi 
įtariamieji, ta p  kurių yra ir nužudytosios 
sugyventinis. Policija nustatė, kad R. 
Jatulienę nužudė jos sugyventinio 
23 metų sūnus 3 pęillo dūriais.

AGUONŲIR 
SPROGMENŲ
Vasario 28 d ieną Š iaulių 

geležinkelio stotyje buvo sulaikyta 
48 metų moteris. Ji bandė parduoti 
apie pusę kilogramo smulkintų 
aguonų. Namuose pas ją rasta 
šaudmenų, sprogmenų ir aguonų. 
Moteris gyvena viena, tvarkingai, 
verslu neužsiima. Trečiadiennj jai 
iškelta baudžiamoji byla dėl narkotikų 
ir ginklų laikymo, Kovo 1 -ąją sulaikytas 
jos sūnus Lietuvos kariuomenės 
liktinis puskarininkis, kuris prisipažino, 
jog ginklai - jo. Sakėsi, kad tai - jo 
hobis. Sūnaus bute irgi rasta 
sprogmenų. Sūnui iškelta byla dėl 
neteisėto ginklų laikymo..

ZIEBTUVELIU
IŠDEGINO
STRIUKĘ

VĖL
SPROGIMAS

Kovo 1 -oslos naktj prie V. Bunlkio

Ties m okyto jų  namais 
nepažįstamas jaunuolis žiebtuvėliu 
išdegino berniuko, gim. 1985 m., 
striukės nugarą. Tik nuėjęs J dramos 
būrelj Kultūros centre, jis  pamatė, 
kad striukė išdeginta Policijai 
{tariamasis žinomas, bet kovo 2-osios
rytą jis dar nebuvo sulaikytas. 

Paruošė Vida MISIŪNAITĖ

ÍTUOSE
Kr a š t u o s e

SEIMAS 
IŠRINKO NAUJĄ 

PREMJERĄ
LENKIJA. Kandidatas j Lenkijos 

premjerus J. Oleksis pareiškė, kad 
jis turi vilčių penktadienj Seime pristatyti 
naują vyriausybę ir jos programą. 
Ketvirtadienj jvyko antrasis
nenum atytas susitik im as su
prezidentu L. Valensa. Jis truko tik 5 
minutes. Dar neaišku, ar išspręsti visi 
nesusipratimai dėl postų. J. Oleksis 
pasakė reporteriams, kad savo kalboje 
seime penktadienj aptars vyriausybės 
gaires. Trečiadienj Lenkijos seimas 
išrinko J. Oleksj naujuoju ministru 
pirmininku. Jj dar turi formaliai patvirtinti 
ir prisaikdinti prezidentas L. Valensa.

SENATORIUS

Vengrijos užsienio^ęikalų ministras, 
Kovačas MaskvojeKetlnasusitikti su 
prezidentu B. Jelcinu, premjeru V. 
Černomyrdinu ir užsienio reikalų 
ministru A. Kozyrevu. ESBO nuo karo 
veiksmų pradžios jau pasiuntė dvi 
delegacijas j Čečėniją. Antrosios 
delegacijos ataskaita turėjo būti 
paskelbta ketvirtadienj, bet buvo 
atidėta penktadieniui.

NUŽUDYTAS 
OSTANKINO TV '
DIREKTORIUS

TEISIAMAS UZ
BENDRADAR
BIAVIMĄ SU 

MAFIJA
ITALIJA. Ita lijos teisėjas 

ketvirtadienj paskelbė sprendimą kad 
senatorius D. Andrijotis turi būti 
teisiamas už bendradarbiavimą su 
organizuoto nusikalstamumo nariais. 
Teismas prasidės Sicilijos sostinėje 
Palerme rugsėjo 26 d. Septynis kartus 
buvęs Italijos ministru pirmininku D. 
Andrijotis pateko j prokurorų akiratj 
po  to , kai su te is ingum u 
bendradarbiaujantys nusikaltėliai ir 
D. Andrijočio krikdemų partijos 
pareigūnai jj apkaltino. D. Andrijotis 
atsisakė parlamentaro imuniteto. Jis 
neigia kaltinimus ir priskiria sau 
nuopelnus už vadovavimą kovoje su 
organizuotu nusikalstamumu Italijoje.

BUS

RUSIJA. Prezidentas B. Jelcinas 
pareiškė, kad iš pareigų turėtų būti 
atleisti Maskvos milicijos viršininkas 
ir prokuroras, nes per mažai padarė 
augančiam  nusika lstam um ui 
sostinėje sustabdyti. B. Jelcinas 
kalbėjo buvusios Ostankino televizijos 
būstinėje Maskvoje, kur dalyvavo 
vakar nužudyto  d irektoriaus 
Vladislavo Listjevo gedulingame 
pagerbime. 38-rių metų V. Listjevas 
buvo nušautas prie savo namų 
Maskvoje trečiadienio vakare. Žudikai 
nežinomi. Už nežabotą nusikals
tamumą Maskvoje B. Jelcinas kaltino 
ne tik sostinės pareigūnus, bet ir 
save, pripažindam as, kad jis  
nepakankamai padarė kovoje su 
banditizmu, korupcija, kyšininkavimu 
ir nusikalstamumu. Pagerbdami 
nužudytą kolegą, daugelis Rusijos 
TV stočių v idurd ienj nutraukė 
transliacijas.

JAV
VICEPREZI

DENTAS
APLANKYS

TALINĄ
STEIGIAMA 

ESBO MISIJA 
ČEČĖNIJOJE

ESBO pirmininkas kitą savaitę 
Maskvoje tarsis su Rusijos valdžios 
pare igūna is  dėl o rganizacijos 
nuo la tinės m is ijos ste ig im o 
Čečėnijoje. Organizacijos pirmininkas

ESTIJA. JAV viceprezidentas 
Gorastrumpai aplankys Estiją, kuršį 
mėnesj susitiks su Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos ministrais pirmininkais. Estijos 
prezidento atstovas spaudai pasakė 
žurnalistams, kad Goras bus Taline 
kovo 13 d., tuoj po JTO aukščiausiojo 
lyg io  sus irink im o soc ia lin ia is  
klausimais Kopenhagoje. Spaudos 
atstovas pareiškė, kad JAV 
viceprezidentas buvo pakviestas j 
Taliną visų trijų šaių bendra iniciatyva

AUŠROS ALĖ I-A



PAGERBKIME LIETUVOS 
LAKŪNUS

Irena Vasinauskaitė
Draugija "Lakūnų kapai" 3000 egz. 

tiražu išleido kuklų leidinėlj "Šiauliuose 
prieTalšos ežero". Tai jau antroji šios 
organizacijos knygelė, jamžinanti 
pirmųjų mūsų valstybės lakūnų 
atminimą. Pirmoji, pavadinta "Nutrūkę 
skrydžiai", skaitytoją pasiekė 1992 
m.

Knygutėje “Šiauliuose prieTalšos 
ežero” pasakojama apie pirmąjj 1920 
m. fronte žuvusj karo lakūną Itn. Juozą 
Kumpį, apie 1937 m. lėktuvo avarijos 
metu kritusius vyr. Itn. Antaną Rimbutą- 
Oželj ir vyr. puskarininkj Albiną Palskj. 
Šioje knygelėje skaitytojas ras 
prisiminimų apie tai, kaip KGB 
persekiojami dori miestiečiai tvarkė 
Lietuvos lakūnų ir savanorių kapus. 
Draugijos "Lakūnų kapai" nariai renka 
medžiagą apie represuotus karo 
lakūnus, apie tuos, kurie stojo kovon 
prieš okupantus ir žuvo. Savo tautos 
didvyrius reikia atsiminti, reikia atrasti 
ir sutvarkyti jau mirusiųjų kapus. 
Minėtos draugijos nariai turinčius 
Informacijos apie Lietuvos karo 
lakūnus prašo skambinti telefonais 
Kaune:

Jonui Voronavičiui 563110
Kostui Bendoraičiui 770367

I '  Vytautui Tautkevičiui 798325.
Galima rašyti laiškus tokiu adresu:
Raguvos g. 5
3000 Kaunas.
Draugijos nariai tikisi, kad atsiras 

patriotiškai nusiteikusių rėmėjų, 
padėsiančių naujų knygelių apie 
Lietuvos lakūnus leidybai.

"Aušros alė jos" skaitytojams 
pate ik iam e A lberto  Š poko 
prisiminimus iš knygutės "Šiauliuose 
prie Talšos ežero".

ŽVAKUTĖS TAMSIĄ NAKTĮ

Vieną 1978 m. dieną j Šiaulių II 
aštuonmetės mokyklos šeštą klasę 
jėjo direktoriaus pavaduotojas su

nepažjstamu vyriškiu, kuris liko stovėti 
prie durų. Vedžiau geografijos 
pamoką. Pavaduotojas priėjo prie 
manęs ir nervingai išklojo lyg iš anksto 
išmoktą tekstą: "Prašom išeiti iš 
klasės. Jums atimta teisė dirbti 
tarybinėje m okykloje". Mačiau 
sutrikusius žvilgsnius vaikų, kurie taip 
godžiai klausydavosi nevadovėlinių 
pasakojimų apie Lietuvos istoriją, 
kultūrą, kraštotyrą. Jtempiau visas 
jėgas ir atsakiau: "Prašau jus išeiti. 
Esu pasirengęs pamokai irją vesiu". 
Likau klasėje, bet ir per pertrauką 
jėga manęs niekas netempė. 1978 
m. balandžio 22 d. mokyklos 
direktoriaus jsakymu buvau atleistas 
"be teisės dirbti pedagoginj darbą". 
Po kelerių metų, 1983 m. kovo 3 d., 
buvau tardomas KGB Šiaulių skyriuje. 
Tarp gausybės man primestų 
kaltinimų buvo ir rūpinimasis 
nac iona lis tų  kapais. Kuo gi 
nusikaltau?

Šiaulių senieji kapai prie Talšos 
ežero - tai siauras takelis j mūsų 
tautos istorinę atmintį. 1978 m., kai 
čia sąmoningai pradėjau darbuotis, 
jau buvo sunaikintos Klaipėdos 
senosios kapinės, Kauno centrinės 
kapinės Vytauto prospekte (mačiau, 
kur sėlina tautos parsidavėliai). Nyko 
ir Šiaulių savanorių bei karių kapai 
senosiose kapinėse. Kryželiai išvartyti, 
išdaužyti, jrašai nebejskaitomi. Ėmiau 
dažyti tvoreles, ravėti, sodinti gėles, 
atnaujinau jrašus. Parsivežęs kryželj 
j namus, pasidariau išardomą formą 
Pirmasis liejinys nepasisekė, nes j 
betono skiedini įdėjau per mažai 
cemento. Pirmą pavykusj kryželj j 
kapus nuvežėme prieš pat 1979 
Naujuosius . m etus . bro lio  Igno 
motociklu. Vėliau kryželiams statyti 
subūriau sūnaus Rimtauto klasės 
draugus Artūrą Navicką Joną Gricių, 
Darių Pacilauską. Kapinėse 
susipažinau su pokario partizanais

Jonu Petkevičiumi, jo žmona Jadvygą 
Palių Galdiku. Kiekvienais metais, likus 
keliems mėnesiams iki Visų šventųjų, 
ypač stengdavomės palaikyti švarą. 
Vėlinių vakarą ant savanorių kapų 
degdavome žvakutes. Tegul žino 
žuvusieji už Tėvynę, kad dar esame, 
kad dar tebesig inam e, kad 
tebekalbame gimtąja kalba Vėlinėms 
ruošdavosi ir KGB. Atsiųsdavo agentų, 
kurie klausydavosi mūsų kalbų. 
V ienas neištvėręs kagėbistas 
paklausė Vinco Danieliaus, uždegusio 
žvakutes ant Itn. Juozo Kumpio kapo:

- Kiek tau už tai moka?
1988 m. sausio 8 d. radome per 

šimtą išvartytų kryželių. Dirbome visą 
savaitę, kol juos atstatėme. O sniego 
- iki kelių; pūtė žvarbus vėjas.

Daug galima pasakoti ir apie karo 
lakūnų kapus. Pirmojo fronte žuvusio 
Lietuvos karo lakūno J. Kumpio 
paminklas ligi tvorelės viršaus buvo 
užpiltas šiukšlėmis. Jas išnešėme. 
Dar apie 1972 m. pastebėjau, kad 
lakūnų A. Palskio ir A. Rinbuto 
paminklų sraigtai surūdiję. Kilo mintis 
išlieti naujus iš duraliuminio. Liejikas 
po ilgų abejonių ir svarstymų ryžosi 
imtis darbo. Už keturių sraigto menčių 
liejimą sumokėjau 200 rublių. Išliejus 
laukė kitas darbas - mentes sujungti. 
Su broliu Ignu ir Jonu Rimkevičiumi 
(Šiauliuose kūrusiu pirmąjj Lietuvos 
Radijo muziejų) ilgai darbavomės su 
dildėmis. Sumontuotą sraigtą ant jaun. 
pusk. A. Palskio kapo pastatėme 1979 
m. liepos mėn. Vežėme naktj brolio 
motociklu “ Emka". Buvo rizikinga, 
bet nei milicija, nei draugovininkai 
nesukliudė.

Kai 1988 m. liepos 22 d. Šiauliuose 
i. mitingą, aikštėje nešiau Trispalvę 
praeiviai klaupėsi ant šaligatvio, 
bučiavo vėliavą ir verkė, š i diena 
neatėjo savaime. Per kančias. Per 
pasiaukojimą Per žuvusiųjų už laisvę 
žemės kauburėlius.

GEOFIZIKĖS 
IATRADIMAS
1993 metais Černobylio rajone 

užregistruotas rekordinis gaisrų 
ska ič ius. Degė netg i liūdna i 
pagarsėjusio ketvirtojo energetinio 
bloko apdangalas. Kas padegė 
objektą, kuriame saugomos didžiulės 
radioaktyvių medžiagų atsargos? 
Kaltininką surado geofizikė kijevietė 
Ema Nesmianovič.

Taigi dabar jau žinome, kas tas 
"piktavalis padegėjas” : tai skylės 
ozono sluoksnyje. Tarsi milžiniški 
didinantieji stiklai jos sukelia gaisrus 
sausumoje.

- Pavojus labai padidėja, kai prie 
žemės priartėja kitos planetos, - aiškina 
E. Nesmianovič. - Žemėje išilgai kai 
kurių meridianų atsiranda anomalios 
zonos, kurių plotis - tūkstančiai 
kilometrų.

Jeigu anomali zona kerta skylę, 
joje pastebimi gana keisti reiškiniai. 
Pavyzdžiui, padidėja jtampa elektros 
tinkluose, užsidega kabelio izoliacija, 
jei ji nepritaikyta tokiems krūviams. O 
atominiuose energetiniuose blokuose 
net deš im tis  kartų pad idė ja  
branduolinių reakcijų greičiai.

E. Nesmianovič nuomone, kaip 
tik tai sukėlė Černobylio katastrofą. 
Ne veltui katastrofos išvakarėse (1986 
metų vasario 26) žmonės matė 
neįprastą atmosferos švytėjimą, 
ryškius plazmoidus ir kitus "ramaus 
žemės drebėjimo” ženklus. 1993 metų 
sausj čia stipriai žaibavo, naktj švytėjo 
atmosfera, ore skraidė ryškūs rutuliai 
- plazmoidai. Tai ne kitų planetų

Nežinomybės 
labirintai

gyventojų "pokštai” , kaip rašė 
laikraščiai, o geofizinių laukų veiklos 
pasekmės.

Metams praėjus, viena anomali 
zona (išilgai 140-ojo meridiano) kirto 
Australiją. Virš jos seniai "kabo" ozono 
skylė. Dabar ten karšta vasara, o 
žaibai ir plazmoidai - aktyvūs 
padegėjai. Joks miškas neatsilaikys 
prieš juos.

Ozono skylių skaičius pastoviai 
didėja. Prieš kelis metus virš planetos 
jų buvo 4.0 1 992 metais - jau 41. 
Dabar jos "kabo" virš visų didžiųjų 
miestų, kurie teršia orą aerozoliais, 
virš visų rajonų, kurie užteršti 
radioaktyviomis atliekomis.

E. Nesmianovič parengė originalų 
metodą ir dabar gali iš anksto nustatyti 
Žemės anomalias zonas. Žinant jų ir 
ozono skylių koordinátás, galima 
p rogno zuo ti katastrofas, š io s  
prognozės pasite is ina
aštuoniasdešimčia procentų.

PAMASKVES
STEBUKLAI

Visai netoli nuo Maskvos yra vieta, 
kur atsitinka daug paslaptingų ir keistų 
dalykų. Jau trys metai, kai šiomis 
Įdomybėmis domisi sostinės ufologai, 
tačiau kol kas jiems nelabai sekasi: 
"zo n a " patikimai saugo savo 
paslaptis.

Pasakoja keturiolikmetis Dima J.:

"N aktj m iego jau savo namo 
verandoje. Iš vakaro niekaip negalėjau 
užmigti. Netikėtai atsirado jausmas, 
jog aš čia ne vienas. Atsigręžęs 
pam ačiau žm ogų. J is buvo 
prisiglaudęs prie verandos lango. Oda 
tamsiai mėlyną kakta atsikišusi, akys 
giliose akiduobėse, pailgos, baltos, 
su mažučiais vyzdžiais. Kiaušinio 
formos galva be plaukų".

Vladimiras J., Dimos tėvas: 
"Pabudau nuo jausmo, jog kažkas 
yra netoliese. Pro verandos stiklą 
žiūrėjo žmogus. Oda mėlynai žydra, 
ūgis - daugiau kaip du metrai” .

1989 metų rugpjūtį virš vieno 
Maskvos srities rajono praūžė 
uraganinis vėjas. Miške po to viesulo 
liko išversti medžiai, perlaužti 
kamienai. Kas tai - s tich ijos  
siautėjimas? Gal irtaip, tačiauturima 
ir kitų versijų. Kitą dieną po to viesulo 
prasidėjo keisti dalykai, kurie 
tebesitęsia šiose vietose iki šiol. Kokie?

Neatpažintų skraidančių objektų 
antplūdis! Juos matė beveik visi 
aplinkiniai gyventojai. NSO buvo 
rutulio, “ banano” , dirižablio formos. 
Objektai kybodavo virš laukų, švietė 
j žemę prožektoriais, judėjo po vieną

KOVO
MĖNESIO

HOROSKOPAS

OŽIARAGIS (12.22-01.20).
Daug ką šj mėnesį lems Jūsų 
šaltakraujiškumas ir sugebėjimas 
valdyti bei kontroliuoti susidariusią 
situaciją. Antroje mėnesio pusėje 
gali apie save priminti seniai 
mylimas žmogus, Reikėtų be 
ypatingo reikalo vėlai vakare 
nevaikščioti. Moterys, gimusios 
po šiuo ženklu, turėtų labiau 
rūpintis savo išvaizda.

VANDENIS (01.21-02.18). 
Geriau paanalizuokite kai kuriuos 
pastarų jų  m ėnesių įvykius, 
neužmirškite ir detalių. Gali prireikti 
materialiai paremti savo giminaitį. 
Pasistenkite tai padaryti, bet 
didesnės pinigų sumos skolinti 
nepatartina. Jeigu Jums bus 
pasiūlyta kur nors išvykti - 
neatsisakykite. Bet kokia kelionė 
Jums dabar gali labai praskaidrinti 
nuotaiką.

ŽUVYS (02.19-03.20). Š| 
mėnesį Jums pavyks “ užbėgti už 
akių" konfliktinėms situacijoms. 
Bet ir Jūsų priešai darosi 
apsukresni. Būkite atsargūs, 
sudarydami įvairius sandėrius. 
Moterys Žuvys šį mėnesį išgražės, 
joms lemta patirti nemažai malonių 
akimirkų. Ištekėjusios ir toliau 
neužmirškite rūpintis savo vyru, 
šeima. Tik svarbiomis progomis 
puoškitės brangiais papuošalais.

AVINAS (03.21-04.20). Jeigu 
šj m ėnesį pradėsite naują 
gyvenimo etapą, tai ir ateityje labai 
seksis. Palankus laikas nemažai 
uždirbti. Galite drąsiai pirkti seniai 
norimą daiktą. Venkite atsitiktinių 
kompanijų, aštrių valgių bei stiprių 
gėrimų. Jau kovas, gal bus šilčiau, 
tad dažniau išvykite į gamtą - 
pavyks atgauti vidinę pusiausvyrą 
Galite užsiimti ir kokiu nors savo 
mėgstamu darbu.

JAUTIS (04.21-05.21). Reikėtų 
pasitikrinti sveikatą, š ia ip mėnuo 
palankus kelionėms ir išvykoms. 
Atrodo, kad Jums nuobodžiauti 
tikrai neteks. Laukia įdomi pažintis. 
Artimas žmogus geranoriškai 
pasiū lys būdą tu rim om s 
santaupoms padidinti. Viską 
apgalvokite ir jeigu Jums siūloma 
sąžiningai užsidirbti pinigų, sutikite.

DVYNIAI (05.22-06.21). Jums 
šis mėnuo - savotiškas kontrastų 
metas. Pasistenkite išvengti stresų, 
dažniau atsipalaiduokite. Tam 
tereikia kur nors išvykti: dažniau 
paskaitykite gerą knygą, vakarais 
pažiūrėkite įdomesnę televizijos 
laidą Mažiau domėkitės politiniais 
įvykiais. Jeigu esate ištekėjusi ar 
vedęs, rūpinkitės savo šeimos, 
vaikų reikalais.

VĖŽYS (06.22-07.22). Nors 
laikas Jums dabar gali būti ir

nelabai palankus, laukite savo 
trošk im ų  išs ip ildym o. Jūsų 
pastangos bus apvainikuotos. 
Neužmirškite ir sveikatos. Joks 
rimtas pavojus tikrai negresia, bet 
galite keletą dienų jausti nuovargį. 
Aplankykite vieną Jums artimą 
žmogų. Tos kelios bendravimo 
valandos Jus labai praturtins, 
praskaidrins nuotaiką.

LIŪTAS (07.23-08.23). Ir Jums 
reikia palaukti, kol kai kurie troškimai 
išsipildys. Antroji mėnesio pusė 
bus itin įdomi ir turininga Atsiminkite 
viena: naktis būna tamsiausia prieš 
aušrą. Bet rytas visada išaušta. 
Pasikliaukite po Jaučio ženklu 
gimusiu žmogumi, kuris Jums 
nemažai padės. Daugiau laiko šj 
m ėnesį sk irk ite  savišvietai, 
bendraukite su artimaisiais.

M ERG ELĖ (08.24-09.23). 
M ėnuo labai palankus 
še im ynin iam s santykiam s 
sureguliuoti. Tik nepasikliaukite po 
Skorpiono ženklu gimusio žmogaus 
patarim ais. Jum s geriausia, 
pasite lkus savo protą bei 
neklystančią nuojautą, pačiam 
bandyti nugalėti visas gyvenimo 
negandas. Maišo brangių dovanų 
tikrai negausite, bet mėnesio 
pabaigoje artimas žmogus padarys 
labai malonų siurprizą.

SVARSTYKLĖS (09.24-10.23). 
Mėnesį pradėsite labai džiugia 
nuotaika. Išsispręs nemažai Jus 
lig šiol kankinusių problemų. Venkite 
valgyti riešutus, šokoladą ir kitokius 
saldumynus bei gardumynus. Tai 
Jums bus tik į naudą. Ir moterys, ir 
vyrai privalo rūpintis savo išvaizda. 
Svarstyklių laukia be galo daug 
džiugių įvykių.

SKORPIONAS (10.24-11.22). 
Jums šį mėnesį svarbu viena - 
stenkitės kuo daugiau nuveikti, kad 
suklestėtų asmeninis biznis. Teks 
išspręsti daug naujų ir sudėtingų 
uždavinių. Antrajame mėnesio 
dešimtadienyje susipažinsite su 
įdomiais versto žmonėmis. Tai Jums 
gera proga užmegzti naudingas 
pažintis.

ŠAULYS (11.23-1222). Reikėtų 
būti atsargesniam, kad juodos 
mintys neužgožtų Jūsų sąmonės. 
Labai šviesus metas prasidės nuo 
kovo 20-osios. Jūs sulauksite įvairių 
ir įdomių pasiūlymų. Tereikia pačiam 
būti atkaklesniam ir elgtis ryžtingai. 
Beje, šį mėnesį pravartu labai 
kruopščiai susiskaičiuoti savo 
pinigus ir juos saugoti, kad 
neatsitiktų kokia nelaimė.

Paruošta pagal Rytų ir 
Vakarų šalių astrologų 

pranašavimus

ir grupėmis.
Maskvos ufologinė grupė daug 

padirbėjo šiose apylinkėse: ištyrė 
NSO nusileidimo vietas. Jose 
skurdžiai auga augalai, o zonos 
pakraščiai apaugę ramunėmis, tarp 
kurių - plika žemė.

Tyrinėtojų grupei grįžtant iš 
paieškų rajono, nei iš šio, nei iš to 
atsiliko Liudmila. Ji tarsi miegodama 
ėjo atgal ir nesustojo net draugams 
ją pašaukus. Ji papasakojo: "Kai 
atsilikau nuo grupės, pajutau, kaip 
mane kažkas apsuko, ir aš 
nužingsniavau į "zonos" pusę. 
Supratau, kad einu atgal, tačiau 
apsigręžti negalėjau, ėjau kaip

robotas..."
Grupėje per maža žmonių. Padaryta 

daug nuotraukų, bet nėra galimybės 
ne tik atlikti jų ekspertizės, bet dargi 
visas pagaminti. Yra daug įdomių vietų, 
bet nėra galimybės išklausinėti 
aplinkinių vietų gyventojų. Trūksta 
tinkamos aparatūros.

įvykių vieta ir žmonių pavardės 
la ikom os paslapty, veng iant 
nere ika lingo ažiotažo. Tačiau 
suinteresuotiems asmenims ufologų 
grupė pasiruošusi perduoti bet kokią 
informaciją tartis dėl bendros veiktos.

Parengė
Bronius KASPERAVIČIUS

AUŠROS ALĖ I-A



TELEVIZIJOS PROGRAMA III. 04 - III. 12.
šeštadienis, kovo 4  d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Programa 

vaikams. 10.00 Šarka. 10.30 TV 
artelė. 11.20 Mūsų kalba. 11.50 TV 
anonsas. 11.55 Sveika, Prancūzija
12.25 Kelias. 12.55 Vaikams 
"Degrasi gimnazija". 13.25 Pasaulio 
sportas. 14.00 Lietuvos krepšinis.
14.20 Užeikit, sveteliai. 15.00 TV 
spektaklis "Tą kartą". 15.50 TV 
dok. f. "Nojaus laivas” . 16.00 
E uropos vyrų krepšin io 
čempionatas. Lietuva-Suomija.
17.15 Sveikinimai. 18.15 TV 
anonsas. 18.20 Žinios. 18.30 
Lietuvos krepšinis. "Lavera"- 
"Atletas". 20.00 Jupiteris. 20.30 
Panorama. 21.05 Po savo stogu.
21.45 Australų TV ser. "Motina ir 
sūnus". 13 s. 22.15 TV anonsas.
22.20 F. "Sensacija". 17 s. 23.10 
Vakaro žinios. 23.25 Roko legendos. 
Elvis-56.

TELE 3
9.00 Animaciniai filmai. 10.30 

Vaidybinis filmas 12.10 Vaidybinis 
filmas "Rusų dainininkė". 1 d. 13.05 
Muzika. 13.30JAVTaikoskorpuso 
anglų k. pamokos, 6 d. 14.00 Kelionių 
žurnalas. 16.00 VIVA Charts. 17.00 
DEUTSCHE WELLE. 17.30 Viskas 
juokui, 26 d. 18.00 TV serialas 
"Džonas Rosas". 18.30 Muzika.
19.00 Žinios (VESTO. 1920 Muzika
19.30 TV serialas "Maištininkas". 
27 d. 20.30 Animacinis filmas. 21.00 
Žinios. 21.15 Muzika. 21.30 
Vaidybjnis filmas “Alfredo Alfredo".
23.10 Žinios. 23.25 Muzika. 00.15 
Pabaiga.

Sekmadienis, kovo 5 d. 
LIETUVOS TV
8.55 Programa. 9.00 Liudykime 

Kristų. 9.30 Vokiečių menininkai.
10.00 Sveikata 10.40 Gestas. 11.00 
Atmintis. 11.30 F. "Soltis". 3 s. 
"Vertės jausmas". 11.55 TV 
anonsas. 1200 Krepšinio pasaulyje.
12.45 Aukštas 18/17. 13.30 
K la ipėdos m uzik in io  teatro 
spektaklis "Mediumas". 14.30 
Azim utai. 15.00 S ve ik in im ų 
koncertas. 16.00 F. “Neono raitelis". 
21 s. 16.50 Katalikų TV studija 17.20 
S. Nėris. Poezija. 17.40 "Europos 
aikštė" - vokiečių WDR TV 
kompanijos dok. žurnalas. 18.10 
Laida apie NASCAR ir kitas 
autolenktynes. 18.35 TV anonsas.
18.40 Žinios. 18.50 Gyvybės žalias 
medis. 19.20 Muzikinis viešbutis.
20.30 Panorama. 21.05 Pirmasis 
kanalas. 21.25 Italų serialas 
"Geležiniai vyrukai". 9 s. "Škotai".
22.40 Miražas. 23.10 Vakaro žinios.
23.25 Groja Muzikos akademijos 
bigbendas.

TELE 3
9.00 Animaciniai filmai. 10.00 

Senojo kapitono kajutėje.
10.15 Langas j gamtą. 10.30 

Vaidybinis filmas "Alfredo Alfredo” .
12.10 Vaidybinis filmas "Rusų 
dainininkė". 2 d. 13.05 Muzika 13.30 
POP TV 14.00 Kelionių žurnalas.
16.00 DEUTSCHE WELLE. 16.30 
"Didieji automobiliai. BMW", 2 d.

17.00 Laukiniai pietūs. 17.30 Jdomūs 
žmonės. 18.00 TV serialas "Westgate 
III” , 3d . 19.00Žinios (VESTI). 19.20 
Muzika 19.30 Gineso šou, 25 d. 20.00 
Pasaulio sportas. 20.30 Animacinis 
filmas. 21.00 Žvelkime atidžiau. 21.30 
Vaidybinis filmas "Gangsteris Nitti” .
23.05 Pabaiga.

Pirmadienis, kovo 6 d. 
LIETUVOS TV
17.00 Programa. 17.05 Pirmasis 

kanalas. 17.25 Mūsų kalba. 18.00 
Žinios. „18.10 Programa vaikams.
18.50 Žinios. 19.00 Ekonominis 
žurnalas "Nuo A Iki Ž’”. 19.20 
Rinkimams artėjant. 20.00 01,02,03.
20.30 Panorama. 21.05 Studijoje 
Lietuvos Respublikos prezidentas A. 
Brazauskas. 21.25 F. "Kunigaištienės 
Kadinjan paslaptys". 23.00 Vakaro 
žinios. 23.15 Pasaulio koncertų salėse.

TELE-3
7.30-16.00 Techninė profilaktika.

16.00 Laukiniai pietūs. 16.30 POP 
TV. 17.00 Va idybin is film as 
“ Nuskendusių laivų sala". 1 d. 18.30 
Animacinis filmas. 18.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 19.00 Žinios (VESTI). 19.20 
Muzika. 19.30 TV serialas "Santa 
Barbara". 20.30 Animacinis filmas.
20.55 Anglų kalbos pamokėlė. 21.00 
Žinios. 21.15 Muzika 21.30 Vaidybinis 
filmas "Vyriškos sąskaitos". 23.05 
Žinios. 23.20 Muzika. 00.00 Pabaiga.

Antradienis, kovo 7 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.35 Sveika, 

Prancūzija. 17.05 Pasaulio koncertų 
salėse. 17.50 Inf. žurnalas "Japonų 
videotemos". 18.00 Žinios. 18.10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios.
19.05 Laida lenkų kalba. 19.25 Nėra 
to blogo, kas neišeitų j gerą. 19.35 
Rinkimams artėjant. 20.30 Panorama
21.05 F. "Vieniša moteris” . 22.45. 
Sporto programa futbolo mėgėjams.
23.05 Vakaro žinios.

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 TV serialas "Santa Barbara".
10.15 TV serialas "Džonas Rosas".
10.45 Va idybin is film as 
"Maištininkas". 12.05 Anglų kalbos 
pamokėlė. 12.10 Vaidybinis filmas 
"Nuskendusių laivų sala". 13.40 
Muzika. 14.30 Teletekstas, 14,55 Anglų 
kalbos pamokėlė. 15.00 Kelionių 
žurnalas. 16.00 Pasaulio sportas.
16.30 Žvelkime atidžiau. 17.00 
Vaidybinis filmas "Nuskendusių laivų 
sala". 18.30Animacinisfilmas. 18.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 19.00 Žinios 
(VESTI). 19.20 Muzika. 19.30 TV 
serialas "Santa Barbara". 20.30 
Animacinis filmas. 20.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 21.00 Žinios. 21.15 Muzika
21.30 Vaidybinis filmas "Ginklų 
kontrabandininkas". 23.00 Žinios.
23.15 Muzika. 00.15 Pabaiga. 

Trečiadienis, kovo 8 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.35 Mokomoji 

anglų programa vaikams. 17.05 
Būtovės slėpiniai. 18.00Žinos. 18.10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios.
19.05 Krikščionio žodis. 19.15 Sveikata 
kasdien. 19.35 Rinkimams artėjant.
20.30 Panorama 21.05 Krantas. 2210

F. "Saugumas paskutinėje vietoje".
23.25 Vakaro žinios. 23.40 Lab'as- 
95. Videoklipų konkurso finalas.

TELE-3
7.Э0 Žinios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 TV serialas "Santa Barbara".
9.30 Vaidybinis filmas “Westgate III".
10.30 Vaidybinis filmas "Ginklų 
kontrabandininkas” . 12.00 Anglų 
kalbos pamokėlė. 12.05 Vaidybinis 
filmas "Nuskendusių laivų sala". 13.15 
Muzika 14.30 Teletekstas. 14.55 Anglų 
kalbos pamokėlė. 15.00 Kelionių 
žurnalas. 16.00 Deutsche Welle. 16.30 
įdomūs žmonės. 17.00 Pati žaviausia 
Ir patraukliausia. 18.30 Animacinis 
filmas. 18.55 Anglų kalbos pamokėlė,
19.00 Žinios (VESTI). 19.20 Muzika.
19.30 TV serialas "Santa Barbara".
20.30 Animacinis filmas. 20.55 Anglų 
kalbos pamokėlė. 21.00 Žinios. 21.15 
Muzika. 21.30 Vaidybinis filmas 
"Mafijos numylėtinis” . 23.10 Žinios.
23.25 Muzika. 00.00 Pabaiga. 

Ketvirtadienis, kovo 9 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.35 Viso 

geriausio. 17.05 "Sodų kraitė". 17.30 
gyvybės žalias medis. 18.00 Žinios.
18.10 Programa vaikams. 18.50 
Žinios. 19.05 Jaunimo banga. 19.35 
Rinkimams artėjant. 20.30 Panorama
21.05 Europa šou. 21.40 Svečiuose 
pas K. Raičinskj. Iš ciklo "Savęs link".
22.30 TV spektaklis "Vilniaus 
laikrodis". 23.05 Vakaro žinios. 23,20 
TV serialas "Vaiduoklių teatras". 9 s.

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 TV serialas "Santa Barbara".
9.30 Viskas juokui. 10.00 Muzika
10.30 Vaidybinis filmas "Mafijos 
numylėtinis". 12.10 Anglų kalbos 
pamokėlė. 12.15 Pati žaviausia ir 
patraukliausia. 13.20 Muzika. 14.30 
Teletekstas. 14.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 15.00 Kelionių žurnalas.
16.00 "Didieji automobiliai BMW".
16.30 Deutsche Welle. 17.00 
Vaidybinis filmas “Mielos pabaisos".
18.30Animacinisfilmas. 18.55 Anglų 
kalbos pamokėlė. 19.00 Žinios 
(VESTI). 19.20 Muzika. 19.30 TV 
serialas "Santa Barbara". 20.30 
Animacinis filmas. 20.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 21.00 Žinios. 21.15 Karo 
žygis Europoje. 8 d. Vaidybinis filmas 
"Mes neriame auštant". 23.00 Žinios.
23.15 Muzika. 00.15 Pabaiga.

Penktadienis, kovo 10 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.35 Šeimos 

albumas. 9.00 F. "Lėlių slėnis". 17.05 
Inf. videožurnalas "D idž io jo je  
B ritan ijo je ” . 17.35 TV film as 
"Diplomatijos patriarchas". 18.00 
Žinios. 18.10 Animacinis f. 18.15 
Žinios. 18.25 Rinkimams artėjant.
20.30 Panorama.21.05 F. "Lėlių 
slėnis". 21.50 Reportažai iš regiono.
22.10 TV žaidimas "Sėkmės keliai".
23.05 Vakaro žinios. 23.20 F.Lenkų 
detektyvas "Užmušk mane, faraone".

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 Meninis filmas "Santa Barbara".
9.30 Gineso šou. 10.00 Muzika. 10.30 
Vaidybinis filmas "Mes neriame

BALTIJOS TV IR ŠIAULIŲ VT III. 04 - III. 10.
šeštadienis, kovo 4 d.
8.30Sovijaus horoskopas. 8.35 

"Taip sukasi pasaulis". 9.30 
Prospektas. 9.50 "Lietuvos kronika" 
Nr. 7.10.00 "Rupūs miltai..." 10.30 
Vaikų savaitgalis. 11.30 Rutina 12.15 
Dok. f. "Dž. Londonas - nuotykių 
gyvenim as". 12.40 Energijos 
taupym as nam uose. 19.00 
Sveikinimų koncertas. 20.00 NBA 
rungtynės. 21.00 Mąna-Mana. 21.30 
Rockijada. 22.00 Žaidmas “ Šekit 
slieką” . 22.30 jsijunkite TV. 23.00-
1.00 "Vakaro spindulio" programa 

Sekmadienis, kovo 5 d.
8.30 Sovijaus horoskopas. 8.35 

"Taip sukasi pasaulis". 9,30 
Žingsniai. Šeima. 10.00 Susitikimai. 
Vaidotas Daunys. 10.30 Vaikų 
savaitgalis. "E i, va ikučia i, 
su rim tė k im ” . 11.30 Dešimt 
geriaus ių jų . 18.15 Pasaulio 
nau jienos. 18.30 Energ ijos 
taupymas namuose. 18.50 TV 
novelė. "Parkeris Addersonas, 
filosofas". 19.X Rytų Europa - kelias 
j suklestėjimą 20.00 NBA apžvalga
20.30 LKL apžvalga. 21.00 Baltijos 
naujienos. 21.05 "Taip sukasi 
pasaulis".

Pirmadienis, kovo 6 d.
19.00 LKL rungtynės. 20.00

Juoda - balta. 20.30 "Nakties riba” .
21.00 Baltijos naujienos. 21.05 "Taip 
sukasi pasaulis". 22.00 Mozaika. 
Spaudos apžvalga. 22.30 F. "Zulu” .

Antradienis, kovo 7 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

'Taip sukasi pasaulis". 8 .X  "Nakties 
riba". 9.00 CNN valanda. 9.55 LKL 
apžvalga. 19.00 Pirk, parduok, 
informuok. 19.10 Žinios. 19.30 
Spaudos apžvalga. 19.35 "Sodžius” .
20.00 "Prospektas". 20.20 Tautininkų 
žinios. 20.30 "Nakties riba". 21.00 
Baltijos naujienos. 21.05 "Taip sukasi 
pasaulis". 22.00 Kartojama "Pirk, 
parduok, informuok". Žinios. 22.30 
Kelių policijos informacija. 22.40 F. 
"Pelenė".

Trečiadienis, kovo 8 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

"Taip sukasi pasaulis". 8.30 "Nakties 
riba". 9.00 CNN valanda. 9.55 
Ekorykštė. 19.00 "Pirk, parduok, 
informuok” . 19.10 Žinios. 19.30 
Spaudos apžvalga 19.35 Rinkimams 
artėjant. LDDP atstovai. 20.00 "Už 
kampo...” 2 0 X  "Nakties riba” . 21.00 
Baltijos naujienos. 21.05 "Taip sukasi 
pasaulis". 22.00 Kartojama "Pirk, 
parduok, informuok". Žinios. 22.30 
Šiaulių krašto MIS-95. III laida. 22.45
F. “ Pelenė".

Ketvirtadienis, kovo 9 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

"Taip sukasi pasaulis” . 8.30 “Nakties 
riba". 9.00 Rytų Europa - kelias j 
suklestėjimą. 9.30 Juoda-balta.w19.00 
Pirk, parduok, informuok. 19.10 Žinios. 
1 9 X  Spaudos apžvalga. 19.35 
Rinkim am s artėjant. Koa lic ija  
"Santara". 20.00 NBA: žvilgsnis iš 
arčiau. 20.30 "Nakties riba". 21,00 
Baltijos naujienos. 21.05 "Taip sukasi 
pasaulis". 22.00 Kartojama "Pirk, 
parduok, informuok". Žinios. 22.30 
Šiaulių krašto MIS-95. 4 laida. 22.45 
Rodo “ ARGOS".

Penktadienis, kovo 10 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

"Taip sukasi pasaulis” . 8.30 “Nakties 
riba". 9 .X  NBA: žvilgsnis iš arčiau.
10.00 TV novelė "P a rkeris  
Addersonas, filosofas". 19 .X  "Pirk, 
parduok, informuok” . 19.10 Žinos. 
1 9 X  Spaudos apžvalga. 19.35 
Rinkimams artėjant. Tautos partija. 
20 .X  "Rupūs miltai..." 20.30 "Nakties 
riba". 21X  Baltijos naujienos. 21.05 
"Taip sukasi pasaulis", 22.00 
Kartojama "Pirk, parduok, informuok". 
Žinios. 22.30 Komedija "Minkštos 
lovos, aršūs mūšiai". 24.00 Dešimt 
geriausiųjų.

auštant". 12.15 Anglų kalbos 
pamokėlė. 12.20 Vaidybinis filmas 
"Mielos pabaisos". 13.40 Muzika.
14.30 Teletekstas. 14.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 15.00 Kelionių žurnalas.
16 .X  Muzika. 16.45 Langas j gamtą.
17 .X  Vaidybinis filmas “ Privatus 
apsilankymas vokiečių klinikoje".
18.XAnimacinisfilmas. 18.55 Anglų 
kalbos pamokėlė. 19 .X  Žinios 
(VESTI). 19.20 Lietloto. 19.25 Muzika
1 9 .X  TV serialas "Santa Barbara".
2 0 .X  Animacinis filmas. 20.55 Anglų 
kalbos pamokėlė. 21 .X  Žinios. 21.15 
Muzika. 2 1 .X  Vaidybinis filmas 
"Stepių vilkas". 23.15 Žinios. 23 .X  
Muzika. 0 0 .X  Pabaiga.

Šeštadienis, kovo 11d. 
LIETUVOS TV
9 .X  Programa. 9.05 Programa 

vaikams. 10.00 Iškilmingas Seimo 
posėdis, skirtas Nepriklausomybės 
atstatymo penktosioms metinėms.
11.25 Sveika, Pracūzija. 11.55 Apie 
naują V. Drėmos knygą "Šv. Jono 
bažnyčia". 12.15 F. "Degrasi 
gimnazija". 12.45 Pasaulio sportas.
13.45 Jaunųjų vokalistų konkurse.
14.25 TV spektaklis. V. Mykolaitis- 
Putinas, "Valdovas". 17.20 Tautos 
diena. Koncertas iš pasaulio lietuvių 
dainų šventės. 17.55 Žinios. 18.05 
Kino klubas. 18.X  Nacionalinių 
premijų laureatų koncertas. 20.X  
Atgarsiai. 20.30 Panorama. 21.05 Po 
savo stogu. 21.50 F. "Motina ir sūnus".
22.25 Kanadiečių trileris "Sensacija".
23.15 Vakaro žinios. 2 3 X  Ledo ritulys. 
Lietuva-lzraelis. 24.X  Roko legendos.

TELE-3
9 .X  Animaciniai filmai. 10.X 

Vaidybinis filmas "Stepių vilkas". 12.15 
Va idyb in is film as "P riva tus 
apsilankymas vokiečių klinikoje". 
14 .X  Kelionių žurnalas. 16 X  VIVA 
Charts. 17 .X  Deutsche Welle. 17.X  
Viskas juokui. 18 .X  TV serialas 
“Džonas Rosas". 18.X Muzika 19.X

Žinios (VESTI). 19.20 Muzika. 19.30 
TV serialas "Maištininkas". 2 0 .X  
Animacinis filmas. 21.00 Žinios. 21.15 
Muzika. 2 1 .X  Vaidybinis filmas 
"Netrukdysime jūsų". 23 .X  Žinios.
23.15 Muzika. X .1 5  Pabaiga.

Sekmadienis, kovo 12 d.
LIETUVOS TV
8.55 Programa. 9 .X  Liudykime 

Kristų. 9.30 Vokiečių menininkai. 
Tomas Manas. 10.X  Svetimo 
skausmo nebūna. 11.00 Lietuviai 
svetur. 1 1 .X  F. vaikams "Soltis". 
12.X Krepšinio pasaulyje. 12.45 Štai 
taip. 13.30 Jaunimo estrada. 14.X  
Azimutai. Meno keliai. 15.00 
Sveikinimų koncertas. 16 .X  F. 
"Neono raitelis". 16.50 Katalikų TV 
studija 17.20 Gyvenimas Europoje.
17.50 Laida apie NASCAR ir kitas 
autolenktynes. 18.15 Žinios. 18.20 
TV filmas "Beatričė". 18.35 Gyvybės 
žalias medis. 19.05 Kalbos viktorina 
“ Moki žodį - žinai kelią". 20.05 Statyba 
ir remontas-95. 20.X  Panorama
21.05 Pirmasis kanalas. 21.25 Italų 
serialas "Geležiniai vyrukai” . 22.40 
Teatras. Apie Šiaulių dramos teatro 
gastroles Vilniuje. 23.25 Vakaro 
žinios. 23.40 Roko savaitgalis.

TELE-3
9 .X  Animaciniai filmai. 10.15 

Langas j gamtą. 10 .X  Aviacijos 
istorija. 11.25 Muzika. 11.45 
V a idyb in is  film as "Ponas 
formintojas". 13 .X  POP TV. 14.X  
Kelionių žurnalas. 1 6 .X  Deutsche 
Welle. 1 6 .X  Iš "FORMULĖS-1" 
is to rijos. "N ekarūnuotas 
čempionas". 17.X  Laukiniai pietūs.
1 7 .X  Jdomūs žmonės. 18.X  TV 
serialas "Westgate III". 19.X  Žinios 
(VESTI). 19.20 Muzika 19.X Gineso 
šou. 2 0 .X  Pasaulio sportas. 20 .X  
Animacinis filmas. 21 .X  Naujienos. 
Nuomones. 21 . X  Vaidybinis filmas 
"Dezertyras". 23.10 Tamsos citadelė. 
X .1 0  Pabaiga.

© TAIKINYS

Šeštadienis, kovo 4 d.
13.25 val.

"Pasaulio sportas”
Laidoje - vėl S, Belecko parengta 

pasaulio sporto jvykių apžvalga, 
žurnalisto A. Staniulio pasakojimas 
apie Kauno tai bokso klubą ir 
varžybas Tailande, dar kartą apie 
pliažo tinklinį ir jo perspektyvas 
mūsų šalyje, Lietuvos ledo ritulio 
prezidentas A. Gudiškis - apie 
Elektrėnuose kovo 11-18 dienomis 
vyksiantj Europos jaunių ledo ritulio 
čempionatą.

14.20 val.
Užeikite, sveteliai

J Anykščių kultūros rūmus 
suplaukė devyn ios galybės 
anykštėnų krašto meno saviveiklos 
kolektyvų ir dar gausesnis būrys 
ž iūrovų. Televizijos m uzikos 
redakcijos kūrybinė grupė 
džiaugėsi galėdam a tuos du 
koncertus jrašyti j vaizdo juostą.

Darniai scenoje grojo, dainavo ir 
sukosi vaikučiai, jaunim as, 
pagyvenę anykštėnai. Išmonės ir 
sugebėjimų netrūko ir šou grupei 
"Karatūzai" (vad. A. Navalinskas),

pučiam ųjų  orkestru i (vad. V. 
Žiūkas), šokių kolektyvams “Gojus" 
ir "Voruta" (vad. J. Clselienė), 
ansambliui "Puntukis" (vad. R. 
Budreikienė), folkloro ansambliui 
"Valaukis" (vad. V. Juciuvienė), 
trem tin ių  dainos ansambliui, 
pasakorėms Elenai Juzėnienei ir 
Vandai Kazlauskienei, armonikleriui 
Vincui Mačiulioniui bei daugeliui 
kitų.

Vakaronė "Užeikit, sveteliai" 
buvo sumanyta 1984-aisiais. Taigi 
jau vienuolikti metai eteryje! Ir šioji 
vakaronė turėtų būti įdomi.

Sekmadienis, kovo 5 d.
1 2 .X  val.

"Krepšinio
pasaulyje"

LKL čempionato naujienos, 
reportažas iš krepšinio šventės 
Šiauliuose. Europos krepšinio klubų Y 
čempionato apžvalga ir A. Pakulos 
prognozės. Susitikimas su A. 
O rlausku-Zakarausku. Laidos 
autorius ir vedėjas V. Mačiulis.

18.10 val.
"NASCAR Ir kitos 
autolenktynes”

Laidos autoriai A. Skrebiškis ir A. 
Volungevičius.
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