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Ji mano gyvenimo Didžioji diena. Dar ir šiandien ausyse tebeskamba prof. Vytauto 
Landsbergio aiškiai skaitomi žodžiai: “Lietuvos Aukščiausioji Taryba, reikšdama Tautos 
valią, nutaria ir Iškilmingai skelbia, kad yra atkuriamas 1940 m. svetimos jėgos panaikintas 
Lietuvos valstybės suverenių gailų vykdymas, Ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma 
valstybė.

Lietuvos Tarybos 1918 vasario 16 d. Nepriklausomybės aktas ir 192C m. gegužės 15 
d. Steigiamojo Seimo rezoliucija dėl atkurtos Lietuvos demokratinės valstybės niekada 
nebuvo nustoję teisinės gailos Ir yra Lietuvos Valstybės Konstitucijos pamatas..."

Jutau, tą dieną posėdžių salėje su mumis buvo ir jie,Vasario 16-osios Akto Signatarai. Jų 
idėjos nemirė, nes jos buvo tautos troškimas ir viltis, nes atsirado vyrų, pasiryžusių už jas mirti. 
Ir mirė, ir aukojo savo gyvybes ant Tėvynės Laisvės aukuro. Nevienas. Tūkstančiai. Dešimtys 
tūkstančių. Tą dieną jie visi buvo su mumis.

Šiandien, rašydamas apie kovo 11, mintimis vis grjžtu prie jos ištakų - vasario 16-osios. 
Negaliu nepacituoti Signataro Aleksandro Stulginskio žodžių apie vasario 16 dienos Aktą: “Jis 
Ir šiandien tebelaikomas Ir bus laikomas, kol bus gyva lietuvių tauta, didžiausia tautos 
šventenybe, testamentu, tautos vieningumo simboliu, Ir kas kėsintųsi prieš tą aktą, prieš 
to akto turini, prieš nužymėtus tame akte mūsų valstybės santvarkos dėsnius, kas ardytų 
tautos vienybę, be abejo, kėsintųsi prieš pačią lietuvių tautą, prieš Lietuvos valstybę Ir 
jos nepriklausomybę. Tikėkime, prašykime Aukščiausiojo, kad tokių iš tikro mūsų 
Tautoje neatsirastų".

Deja, atsirado. Todėl ir ėjome klupdami, per kančią, kraują ir mirų. Ėjome ir savo sielose 
nešėme Laisvę, Nors buvo ir suomiškų pirčių ir pirtelių tylioji rezistencija, kai užmiršus Tautos 
laisvės siekj, gurkšnojant gėrimėlį, maldauta rytų valdovų malonės. Buvo. Visko buvo.

Žvelgi šiandien iš 4 metų tolumos ir regi tą kelią, nelengvą ir krauju pažymėtą. Kiek įvykių, 
kiek veikėjų - irtik dabar suvoki (?) jų prasmę. Gerokai prieš kovo 11 jau buvo renkami parašai 
už Algirdą Brazauską, Lietuvos prezidentą (be konstitucijos) Kovo 11 j Aukščiausiosios 
T arybos P-ko postą konkuravo du pretendentai - Vytautas Landsbergis ir Algirdas Brazauskas. 
Susigrūmė dvi idėjos - Laisvės, kaip Tautos teisės, ir Laisvės, kaip svetimo Valdovo malonės, 
išprašytos realiose derybose, kad ir TSRS Aukščiausiojoje Taryboje. LKP tada dar bijojo 
laisvės. C. Juršėnas primygtinai siūlė referendumą dėl kovo 11 Akto, nors deputatai turėjo tam 
Tautos mandatą. Taip atėjome j Kovo 11-ąją - su Laisvės ir su vergo dvasia. Nepraėjo du 
mėnesiai, ir prasidėjo blokada, su A. Brazausko skaičiuojamomis dienomis, kada nebeliks 
benzino. Atėjo vasara, o su ja - dalies inteligentijos žinomas kreipimasis dėl Steigiamojo Seimo. 
Poto buvo Vakarų valstybių ir M. Gorbačiovo sandėris ir K  Prunskienės moratoriumas, kainų 
šokas, “Jedinstvos" mitingai, M. Gorbačiovo ultimatumas. Atėjome j sausio 13-ąją - Tautos 
dvasios stiprybės dieną Lietuva ir jos parlamentas gynėsi. Vasario 9 d. referendumu Tauta 
patvirtino tyžtą būti laisva, nepriklausoma demokratine valstybe. Okupantas nenurimo - 
prasidėjo teroras - degė muitinės, pasienio postai. Atėjo Medininkų tragedija. Rugpjūčio pučo 
žlugimas palaidojo okupanto viltis. Lietuva pripažinta pasaulio valstybe. Atrodo, beliko, 
surėmus pečius, kurti naują Lietuvą. Tačiau parlamentas buvo susprogdintas iš vidaus. |vyko 
taip, kaip pranašavo vienas KGB veikėjas...

Ir šiandien turime tą, ką turime. Turime valstybę, su klestinčia korupcija, mafijos valdžia, 
nediduku turtuolių sluoksniu ir daugumos skurdu, su siaufėjančiomis gaujomis, melu ir 
apgavystėmis. Ne to norėjome, ne to siekėme...

Bet nepraraskime vilties. Neturime teisės. Jei valdžia vedaį pražūtį - demokratiniais rinkimais 
ją keiskime. Nesisekė vieną kartą, bandykime kitą, trečią, ketvirtą... Tik taip eisime j priekį taip 
tvirtėsime. Reikia vienybės, sutarimo, viešumo... Neleiskime, kad užgniaužtų laisvę, žodį kad 
mus pažabotų brutali jėga. Mūsų daug daugiau negu jų. Tik nemiegokime. Mūsų Laisvės žygis 
nebaigtas. Kantriai eikime jo keliu.

Algimantas SĖJŪNAS 
Kovo 11 dienos akto signataras

VISIŠKAI SLAPTAI
Borisui Jelcinui, Rusijos Federacijos Prezidentui 
Olegas Ch. (Rusijos žvalgybos tarnyba)
Vystymasis ir perspektyvos artimajame užsienyje (Baltijos 
valstybėse)

Man malonu pranešti, kad 
atnaujinta šio regiono integracija j 
mūsų jtakos istorinę sferą vyksta 
patenkinamai.

Jūs prisiminkite seminarą, kurj 
vedžiau prieš du metus apie Jungtinių 
Valstijų "Monroe Doktrina" Lotynų 
Amerikoje. Tai yra konceptualus 
modelis, kurj mes dabar taikome 
Baltijos regionui. Išlaikyti šiame 
• egione karines pajėgas yra brangu 
tiek dėl lėšų, tiek dėl kritikos iš užsienio. 
Tai taip pat neefektyvu: mūsų kariais 
nesinaudojama, išskyrus šiurkščią 
ginkluotą intervenciją, kas yra mums 
nenaudinga.

Mūsų poreikiai Baltijos valstybėse 
yra visiškai paprasti: mes norime žinoti, 
kas vyksta, norime apsaugoti 
specifinius interesus, ir išvengti to, 
kas mums nepriimtina. Tai faktiškai 
tas pats, ką JAV dešimtmečiais mėgo 
daryti Lotynų Amerikoje.

Tai yra tvirtos demokratijos 
sukūrimo prevencija. Laisva spauda, 
nePriklausomai mąstantys ’ 
parlamentarai, nepaperkama teisminė 
valdžia ir nesugadinta valstybinė 
Administracija bus mums pagrindinės 
kliūtys, siekiant manipuliuoti ir jtakoti

tai, kas vyksta. Vietoj to mums 
reikalinga mieganti, korumpuota ir 
gerokai autokratinė sistemą kuri visgi 
patiria pakankamai plačią visuomenės 
paramą. (Tiek mes, tiek mūsų kolegos 
iš Amerikos turėjome sunkumų su 
sąjungininkais, kurių nekentė jų pačių 
žmonės).

Pirmoji stadija, j kurią šiandien 
mes esame jsitraukę, yra "pasikasti" 
po demokratinėmis institucijomis ir 
po visuomenės pasitikėjimu jomis. 
Antroji stadija * jkurti autokratinius 
režimus, nominaliai nepriklausomus, 
bet iš tikrųjų tarnaujančius mūsų 
interesams.

Mūsų pagrindinės priemonės, 
panaikinant demokratiją, yra 
nusikalstamumas ir korupcija. Mes 
pasiekėme didelių laimėjimų 
inspiruodami visuomenei didžiulę 
mafijos baimę. Bombų sprogimai 
visuose didžiausiuose regiono 
miestuose dabar yra reguliarūs, ir 
policija nieko nesuranda (ko ir reikia 
tikėtis, žinant mūsų besitęsiantį 
dalyvavimą jų vadovybėje).

Malonėkite atsiversti 4 p.

pažinimo asis
Prieštaringų gyvenimo sūkurių svai

domi sulaukėme ketvirtųjų Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo metinių. Šios 
datos Lietuvos istorijoje jokie teplioriai 
jau nebeužteplios.

Valstybę turime, nors ir esame 
postkomunistinių šalių vadovų vizitų 
kryžkelėje. Pakeliui j Kiniją Lietuvą aplankė 
Rumunijos prezidentas Jonas lliesku. 
Pasirašytas sutartis jau vertina politikos 
apžvalgininkai. Alvydas Medalinskas 
"Lietuvos ir Rumunijos tarpvalstybinio 
bendradarb iavim o" ir “ Investicijų 
skatinimo bei mainų" sutartis vertina tik 
ekonominiu požiūriu. Politini aspektą 
aptariant tampa aišku, kad Rumunija yra 
politiškai izoliuota Europos valstybė, nes 
joje kritiška tautinių mažumų padėtis. A. 
Medalinskas pateikė literatūrinę paralelę, 
sugretindamas "Drakulos" - fantastinio 
siaubo romano - pagrindinj herojų “ vam
pyrų tėvą" su Rumunijos istorijos peri
petijomis. Tuo tarpu Lietuvos Prezidentas 
A. Brazauskas jžiūri mūsų valstybės ir 
Rumunijos "dvas in j bendrum ą"... 
Drakulišką? Juk Rumunija turi problemų 
su Europos Taryba bei Tarprtautiniu valiutos 
fondu... O gal eskaluojama tautinių 
mažumų engimo versija mūsų valstybėje? 
Arba randama analogijų nepažabojamoje 
infliacijoje bei dažnose Vyriausybes 
kaitose? Svečias pasveikino Lietuvos 
moteris Kovo 8-osios proga.

• Kovo 8-oji - pasibaisėtinų katastrofų 
pasaulyje diena: nukrito lėktuvas Delyje, 
nuskendo laivas Klaipėdoje, virto nuo 
bėgių traukiniai, susidūrė automobiliai,

o Šiaulių labdaros centre viena socialiai 
remtina asmenybė trenkė dokumentų 
pluoštu j veidą šios jstaigos darbuotojai, 
plėšikiškai reikalaudama labdaros.

Pavasarėja. Suminkštėjo ir  social
demokratų širdys. Šie valstybės valdyme 
aktyviai dalyvaują, bet opozicija save 
vadiną politikai siūlo atidėti interpeliaciją 
Vyriausybei. Tai gal jų  valioje "atidėti" 
infliaciją, pragyvenimo lyg io  smukimą, 
neteisėtą privatizaciją, teisėsauginj 
nonsensą ir 11.

Vėl grjžtama prie Algio Klimaičio - 
“ Kliugerio" kriminališkai - žvalgybinės” 
bylos. Tardytojas Kęstutis Miikeraitis, tyręs 
šią bylą, mano, kad A. Klimaičio firma 
"Lietkomerc" - KGB darinys. Šiurpus 
kaitinimas - valstybinio turto užvaldymas 
apgaule - lieka nepaneigiamas, nors bylos 
nagrinėjimas sustabdytas. Parengtinis 
tardymas nebevyksta, nes, anot K. 
Milkeraičio, jaučiamas baisus trukdymas. 
Korupcija tjsta j aukščiausiuosius Lietuvos 
valdžios ešelonus. O Generalinė proku
ratūra tyli, tarsi praradusi kalbos dovaną.

Po skandalingo "Sekundės" banko 
bankroto tampa aišku, kad mažas 
santaupas turintis žmogus liko “apmautas" 
dukart. Pirma, valstybė jam reikiamai 
neindeksavo kuklių santaupų. Antra, 
apsišaukėliai komerciniai bankeliai mikliai 
surinko "infliacines" gyventojų pinigų 
sankaupas, įdėjo j “grupės draugų" biznį 
ir... kas išnešė kudašių, kas tapo atpirkimo 
ožiu, o kas dar labiau pralobo, 
nuskurdindamas labai politiškai bei 
ekonomiškai patiklų lietuvj.

Lietuvos bankas, esantis Vilniuje, 
Jogailos g. Nr. 14. tampa visų apmulkintų

indėlininkų patronu ir prašo jgalioti jj 
atstovauti apgautuosius komercinių bankų 
bankroto bylos teisme.

Neaišku, ar aukštas Lietuvos banko 
reitingas gyventojų tarpe, tačiau nesta
bilaus banko vardą pasaulyje jis jau turi. 
Nieko nėra pastovaus nūdienos įvykių 
kaleidoskope: keičiasi bankų vadai, 
tobulinamos nacionalinės valiutos kupiū
ros, klystama, ieškoma.. Ir ne kiekvienam 
pasiseka gauti, anot "Lietuvos ryto" 
korespondento, m ilijoninj Vyriausybės 

, “ kyšį". Šiaulių komercinis bankas "Snoras” 
šiuo atveju - laimės kūdikis, nes gavo 
milijono dolerių kreditą. Gal "Sekundės" 
banko likimo brolių šiauduose nebus?

Dažnas mano rašinių herojus - “Šiaulių 
krašto” vyr. redaktorius Vladas Vertelis 
teisus, analizuodamas, "kodėl "Šiaulių 
kraštas" valdžią puola lyg koks piktas 
šuo" (1994.03.02. Š K). Kaip nelosi, jei 
ŠUNS metai lyg tyčia šunaujai dedikuoti?

Kaip netraukysi grandinės, je i 
ketvirtaisiais Nepriklausomybės atkūrimo 
metais Lietuvos Prezidentui kyla abejonių 
dėl mūsų šalies okupacijos?

Argi galima ramiai tūnoti savo būdose, 
atsiprašau, redakcijose, kai valdančioji 
DDP Jonavos "Azotą" jkainoja pigiau 
nei "Lietuvos" viešbutį Vilniuje? Negi tylėsi, • 
kai Energetikos ministerija “ privatizuoja" 
strateginius objektus, slopina mūsų 
sąmones absorbentais, kad pasiektume 
aukščiausią sąmonėjimo laipsnį - tiesiog 
netektume sąmonės ir drožtume pliki basi 
j savivaldybių rinkimus.

Barbora KIRKILAITĖ
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“Nuo valdžios jie nustumti”
INTERVIU SU TĖVYNĖS SĄJUNGOS (LIETUVOS KONSERVATORIŲ) ŠIAULIŲ 

RAJONO SKYRIAUS PIRM ININKU VYTAUTU RUPŠIU

Vytautui R u p š iu i-d artik  trisdešim t penkeri. Manyčiau, kad Šiaulių krašte lis  v ienasis jauniausių 
konservatorių lyderių. M iškininkas. Triūsia Šiaulių miškų urėdijoje. Techninis vadovas.

DIDIS RŪPESTIS DĖL 
PARTIJOS DRAUGŲ 
“ŽMOGAUS TEISIŲ”

Koresp. Konservatoriai Šiaulių 
rajone. Kiek jų čia?

V. Rupšys. Kol kas mūsų tik 114, 
tačiau kiekybės mes nesivaikome. 
Svarbiausia, kad j  Tėvynės Sąjungą 
ateitų tie  žmonės, kuriems dera čia būti. 
Malonu, kad mūsų v isg i daugėja. Labai 
stipri konservatorių grupė yra Kairiuose, 
č ia  jau 50-60 žmonių. Jiems vadovauja 
B iru tė  Jo k u b a u s k ie n ė , b uvu s i 
zootechnikė, dabar triūsianti pašte. 
Vasario dvidešim t Šeštąją steigiamoji 
konfe renc ija  įv yko  ir  Kuršėnuose. 
Grupės seniūnu žmonės išsirinko jauną 
vyrą V idmantą Petrulj. Beje, jis  buvęs 
Pavenčių cukraus fabriko direktoriaus 
pavaduotojas socialiniam s reikalams. 
Kuršėniškis ir skyriaus pirm ininko 
p a v a d u o to ja s  c h iru rg a s  P ranas 
Andriuškevičius. Manyčiau, kad šis 
vyras turi "parako” , tiksliau, noro dirbti. 
Todėl kuršėniškiai turi keltis darbui.

B ub iu ose  y ra  p e n k io lik o s  
konservatorių grupė, kuriai vadovauja 
V y ta u ta s  S te p u la it is . P adė tis  
Meškuičiuose • dar nekokia. Tačiau irč ia  
turim e rėmėjų. Turėtų steigtis ir grupė. 
Manome, kad konservatorių būrys augs 
V e rb ū n u o s e  ir  R eudėnuose, 
Gruzdžiuose ir Kužiuose...

Koresp. Kaip suprantate savo 
darbą?

V. Rupšys. Yra konservatorių  
p ro g ra m a . T u rim e  savo  t ik s lu s . 
Ruošiamės rinkimams. Būtina stengtis 
la im ė ti r in k im u s , kad  g a lė tum e  
suform uoti vadovybę, kuri mokėtų 
tvarkytis Lietuvoje, spręsti jvairias 
problemas: artimas ir tolimas, tiksliau, 
ten, sostinėje, ir čia, Šiaulių rajone. 
R a jo no  s a v iv a ld y b ė je  v irš a ič ia is  
privalėtų d irb ti tik mūsų žmonės. Visame

Praėjusį savaitgalį Šiauliuose 
įvyko mokslinė konferencija 
"Tautos vaizdas kalboje". Šis 
renginys • tai 1992 m. 
Pedagoginio instituto Filologijos 
fakultete pradėto mokslinio 
seminaro "Tauta kalboje”  tąsa.

Seminare pranešimus skaitė 
instituto rektorius pro!, hab. dr. 
A  Gudavičius, doc. dr. K  Šerpetos, 
prof. dr. V. Sirtautas, prof. hab.

pasaulyje yra taip: laimėjusi partija 
vadovau janč ius  darbuoto jus ke ič ia  
savais žmonėmis.

Koreap. Kokie tai žmonės turėtų 
būti? Sako, kad nėra dorų vyrų, kurie 
tiktų j valdžią?

V. Rupšys. Galima tik atsidusti. Taip, 
toks gandas paleistas. Nereikia manyti, 
kad visi Lietuvoje yra vagys. Yra protingų 
ir sąžiningų žmonių, kurie ramiai dirba ir 
nesiveržia j valdžią. Nuo valdžios jie  
nustumti. Taip buvo praeitą kartą. 
R inkimus la imėjo penkioliktas numeris! 
Todėl LDDP valdžia silpna. Todėl ir 
tūpčiojame vietoje. Reikalihga partija, 
kuri surastų tuos žmones, dorus ir 
sąžiningus valdžios vyrus, nes iš kitur jų 
neatsivešime - turime čia, Lietuvoje, 
ieškoti.

Koresp. Ar | Jūsų vadovaujamą 
konservatorių skyrių lengva patekti? ■

V. Rupšys. Niekas nėra apdraustas, 
todėl j mūsų partiją  gali patekti ir nedorų 
žmonių. Manyčiau, tik darbu žmogus ' 
jrodo, kas jis  yra, kokie jo  siekiai ir tikslai. 
Jeigu pas mus ateis ne tie, darysime 
v iską , kad  jie  iš  k o nse rva to rių  
pasitrauktų. Beje, stengiamės j Tėvynės 
Sąjungą priim ti tik  labai gerai žinomus 
dešinės pakraipos žmones.

Koresp. Vis dažniau ir dažniau 
išgirstame: artėja rinkimai. Nujaučiu, 
kad konservatorių laukia labai sunkus, 
konkretus darbas. Ar užteks jėgų 
nueiti j kiekvieną trobą kalbėtis su 
žmogumi?

V. Rupšys. Aišku, aš to padaryti 
nepajėgsiu.Tačiau mes buriame aktyvių 
žmonių grupes. Nebūtinai jie  turi būti 
konservatoriais. Juos mes gerai žinome 
ir  ja u č ia m e , jo g  padės. Be .to , 
konservatorių skaičius sparčiai auga. Iki

TAUTA KALBOJE
dr. D. Klumbytė, doc. dr. K. 
Župerka. Buvo atvykę ir iš užsienio 
kviesti lektoriai: prancūzų kalbos 
dėstytojas M. Galiani, Rusijos 
mokslų akademijos kalbotyros 
instituto vyresnioji mokslinė 
bendradarbė filol. m. kand. N. 
Ufimceva, Vytauto Didžiojo 
universiteto rektorius prof. dr. B. 
Vaškelis.

" šiemetinė konferencija

rinkim ų turėtų būti apie 300.
K oresp . Rajone yra ir kitų  

dešiniųjų partijų?
V.Rupšys. Kitos dešiniosios partijos 

savo nariais nėra gausios. Daugiausia 
narių - po litin ių  kalinių ir tremtinių 
sąjungoje, kuriai vadovauja Rimantas 
Fabijonavičius. Esame susitarę. Todėl j 
rinkim us eisime tik vienu sąrašu,

Koresp. Ar galėtumėte nupiešti 
konservatoriaus portretą?

V. Rupšys. Pirmiausia tas žmogus 
turi būti dešinysis. Per tam tikrą laiką 
susiformavo jo pažiūros, kurios jau ir 
nesikeis. Privalėtų būti aukštesnės 
moralės. Kaip tą  suprasti? Yra toks 
filosofinis išsireiškimas, kas yra sąžinė. 
Sąžinė - tai sugebėjimas vertinti savo 
poelgius. Skamba primityviai? Batgi 
kiekvienas žmogus pats ir vertina savo 
poelgius. Jei jis vagis, tai jam atrodo, 
kad jo  sąžinė leidžia jam vogti. O doro 
žmogaus sąžinė? Kiekvienas remiasi 
tuo savo tikėjimu ir dvasios supratimu. 
Būtų labai puiku, kad pas mus ateitų tik 
dvasingi žmonės. Kodėl? Sakyčiau, yra 
dvasingi ir "p ilvo ” žmonės. Manyčiau, 
kad per praeitus rinkimus "dvasios” 
žmonės nebalsavo už LDDP.

K oresp . D ėku i. S ve ikatos , 
stiprybės Jums ir visiems Šiaulių 
rajono konservatoriams.

Kalbėjosi 
Gintarė BRUŽAITĖ

P. S. Šiaulių rajono konservatorių 
lyderis V ytautas Rupšys puikiai 
Išmano kaimo žmonių gyvenimų, žino 
Jų problemas. Tačiau • tai Jau kito 
interviu tema. Bet loke pokalbis, 
manyčiau, kada nors vėliau bus!

"Tautos vaizdas kalboje" žymi 
vieną seminaro "Tauta kalboje" 
veiklos etapą", - rašoma renginio 
pranešimų rinkinio įvade. 
Pranešimų rinkinio organizatoriai 
laukia pasiūlymų, naujų 
pranešimų būsimoms 
konferencijoms. O gal jau esame 
pribrendę diskusijoms šia tema?

"Aušros alėjos" inf.

Uetuvoja labai svarbu išsaugoti 
savo turto  įg ijim o  paslaptis, 
kadangi jas atskleidus gali būti 
nemalonumų. Kol kas tie žmonės 
gali ramiausiai miegoti - visais 
besirūpinantis Prezidentas Algird
as Brazauskas ir jo  LDD partijos 
oficialūs Seimo nariai (kartu su vie
nu neolicialiu nariu iš Floridos) tų 
paslapčių nesutiko niekam išduoti.

Lietuvos žmonės mato ir žino, 
kad kai kurie tautiečiai gyvena 
neblogai, kai kurie net ir labai gerai. 
Tačiau didžioji dauguma skursta. 
Lietuvoje dar nėra taip, kaip, 
pavyzdžiui, Meksikoje, kur po 
dešimtmečius trukusios nelygybės 
ir skurdo, nebeturėdami kitos 
išeities, vietiniai indėnai sukilo su 
ginklu rankose.

Turto ir  pajam ų nelygybė  
atsiranda dėl įvairių priežasčių. Bet 
buvusiuose kom unistiniuose  
kraštuose, kuriuose pagal 
marksistinę bolševikų teoriją visi 
turėjo būti vienodi elgetos, staiga 
pasirodė, kad kurie ne kurie 
susikrovė turto daugiau negu kiti 
liaudiečiai. Vienas kitas buvęs 
Lenino idealistas "iš kažkur" gavo 
pajam ų išp irk ti geriausius 
privatizacijos objektus, geriausius 
pastatus, persiorganizuoti j  
kapitalistinius vienetus ir panašiai.

Ypač neramu tikriems darbi
ninkams, matant, kaip buvę 
komunizmo idealistai jsitvirtino 
valdžioje ir net oficialiai uždirba 
daug daugiau už juos. Ir atrodo, kad 
tas jų  turtas kasdien didėja kos
miniu tempu, o dauguma žmonių 
tuo pačiu greičiu grimzta j  dar 
balsesnį skurdą.

Valdininkai pam iršo savo 
pagrindinę pareigą - tarnauti tautai. 
Pamiršo ir pagrindinį faktą, kad 
tarnavimas yra ne kokia nors 
žmogaus teisė (perduodama tėvo 
vaikui, partiečio partiečiui - kaip 
Floridoje, taip ir Vilniuje). Dirbantys 
valdžioje negali tikėtis uždirbto 
daugiau nei privačioje rinkoje, 
negali reikalauti privilegijų ir kartu 
la ikyti save pasiaukojusia is

Idea lista is... Žinoma, 
b iurokra ta i Vakaruose e 
panašiai, tai ko gi tikėtos iš  nes 
išsivadavusių tautiečių.
' Dešinieji pasiūlė Seimo na, 

priimto įstatymą, kuris tautai bt 
dalies parodytų tikrą valdžios žr, 
darbą Ir pasiaukojimą. Pag, 
įstatymą visi vaidininkai u 
atskleisti savo turto dydį, je i tas i 
įgy tas  p o  Nepriklausomi 
atkūrimo ir  viršija 15000 litų.

Ir... įstatym as Seime 
netikėtai priimtas. Turbūt L 
nariai, netyčia balsavę už jj, 
nebuvo gavę įsakymo Iš centro 
nesuprato įstatym o tur 
Tikriausiai dar nebuvo išsiblaivo 
ačiū viršininkams, darbo pariit 
nenukentėjo.

Tą jų  žioplumą tuoj pat išt, 
idealistas Algirdas Brazauske 
buvęs kom unistų  parl 
sekretorius, buvęs LDDP va, 
teoriškai atsistatydinęs iš parti 
Jam darbo prakaito principai aišl 
Jis supranta, kad jo  senoji Masi 
partija negalėjo liaudžiai rodį t, 
garsiai kalbėti apie privilegijų c 
savo ligonines, medžioklių mišk 
vilas, savo sąskaitas Sveicai 
bankuose. Ir apskritai nėra reik 
tautai apie tai kalbėti, informacija 
suklaid intų ' žmones, nereikia 
apkrauti. Darbas ir dora išves tauto 
skurdo, o ne kokie turtų lyginio 
Turbūt visi atsimena, kaip mik 
brazauskininkai susitvarkė su peru 
nam ų Is torija  p e r rinkimu 
Neturėtume taip greitai užmiršti, fca 

sekėsi žurnalo numeriui, ■ kurias 
bvuc Išspausdintos A. Brezaus) 
šeimos narių nuotraukos.

'  Naudodamasis Konstitucijoje n 
matyta teise, Algirdas Brazausku 
/statymą Nustabdė, jstatymas antį 
kartą buvo pristatytas Seimui svarst 
tl. Šį kartą savi draugai, taip pat 
draugas, atskubėjęs iš šiltosio 
Floridos, nebesnaudė. Seime vii 
turėjo susilaikyti, ir /statymas nebūt 
priimtas... Taigi kurį taiką biurokiato 
dar gali būti ramūs.

Malonėkite atsiversti 3 p.

Nijolė GAŠKAITĖ

NKVD METODAI, SLOPINANT PARTIZANINĮ 
JUDĖJIMĄ:

MAJORO SOKOLOVO AGENTAI - 
SMOGIKAI

Pažaislio valsč. Naujasodžio k. J. 
Černiausko-Vaidoto vadovaujami 
partizanai, vedami ryšininkės A. 
Rumševičiūtės-Narsutės, Jurgio 
Griškelio sodyboje susitinka su 
smogikų, apsimetusių ypatingą 
užduotj vykdančiais partizanais, 
grupe. Agentai-smogikai turėjo 
užduo tj sunaikinti partizanus. 
Šeim ininkų - tėvo, m otinos, 
septyniolikmetės dukros ir senos 
močiutės likimą išsprendė paprastai. 
"Norėdam as nustatyti rėmėjų 
nusikaltimo dydį kap. Švendrys 
(specgrupės vado slapyvardis - 
N. G.) nuoširdžiai pasikalbėjo su 
šeimininkais ir jų šeimos nariais, ir 
nutarė, kad visai nesivaržant galima 
likviduoti visą sodybą, nes ten 
gyvenantieji nėra banditų įbaugintos 
aukos, o tiesiog bandrtai, sovietų 
santvarkos irvalstybės priešai” . 

Smogikas Kirvis taip aprašo šią 
operaciją:

“ Kovotojas Šalna (smogikas

Chainauskas - N. G.) užlipo ant 
šiaudų, po jo ir aš, ir su mumis esanti 
banditą Varpą sunaikinome be garso 
(pasmaugė - N. G.) Atėjęs j kluoną, 
Sakalas klausė, kur Varpas, ir norėjo 
lipti ant šiaudų jo ieškoti. Tuo metu 
kovotojasSerbentas (smogikas- N. 
G.) paleido jjj automato seriją. (...) Aš 
pradėjau šaudyti j banditus Bevardj ir 
Vaidotą ir juos sunaikinau. Taip pat 
sunaikinau norinčias pabėgti 
ryšininkas. Sunaikintas bataliono 
vadas Vaidotas, jo kovotojai Sakalas, 
Bevardis ir Varpas, ryšininkai Narsutė 
ir šeim ininko duktė, rėmėjai: 
šeimininkas, šeimininkė ir sena boba". 
Po šios taikliai atliktos "pperaci|os" 
specgrupės smogikai apiplėšė 
vienkiemj, "valgė trofėjinius produktus 
ir gyrė".

1948.08.12Žieižmarių valsč. Pavolių 
k. specgrupės smogikai nušovė 
Didžiosios Kovos apyg. A vadą A, 
Proškevičių-Narsuolj, K  Proškevičių- 
Lokj ir P. čepulionj-Sakalą. Kartu

nušovė ir netoliese miške buvusius 
kaimo gyventojus tėvą Ir sūnų J. Ir A. 
Venckus. Sūnus, kuris buvo nebylys, 
teturėjo vos 17 metų. Juos ten pat ir 
užkasė.

Reikia manyti, kad specgrupių 
smogikai nužudė daugiau partizanų, 
negu jų buvo nukauta atvirose 
kautynęse su NKVD kariuomene. 
Tačiau po smogikų akcijos toje 
vietovėje tuojau būdavo 
inscenizuojamos kautynės - tai buvo 
daroma tam, kad žmonės nejtartų 
partizanais apsimetusių smogikų.

Be pagrindinio amato - žudymo, 
smogikai atlikinėjo vadinamąsias 
"operatyvines kombinacijas". Tai 
buvo tardymas šėtoniškos 
inscenizacijos pagalba. Scenarijus 
buvo labai paprastas: suimtąjį ar 
sulaikytąjį veža tardyti j kitą vietą. 
Pakeliui mašina "sugenda" ii tuo 
metu ją užpuola "partizanai'1! t. y. 
specgrupės smogikai. Partizanai 
“ nušauna" kareivius ir paima visus

vežamus dokumentus. Iš jų 
paaiškėja, kad suimtasis yra 
užverbuotas. Kartais vykdomas kiek 
kitoks scenarijus: "išvaduotojai" 
parodo su savimi turimus "partizanų” 
apygardos jsakymus, kuriuose 
rašoma, kad šis suimtasis yra daug 
išdavęs ir nuteistas partizanų teismu 
myriop, -Nusivedę nelaimingąjj j 
specialiai šiam tikslui jrengtą bunkerį, 
jj tardo ir liepia įrodyti lojalumą 
partizanams. Pvz.; 1947.06.20 
vykdant “ operatyvinę kombinaciją” 
B. Siliūnytei, jai parodomas MVD 
sufabrikuotas Tauro apyg. vado Žvejo 
įsakymas, kuriame rašoma, kad ji Ir 
jos brolis Vincas Dačkus (Sįliūnas 
iš Raseinių apskr. - N. G.) yra 
provokatoriai, verti karo lauko teismo. 
Tardoma žiauriausiai mušant ir 
kankinant. Nelaimingasis pats turi 
parašyti savo autobiografiją, 
nurodydamas, ką per tardymus 
išdavė ir ko neišdavė, nors žinojo, 
kągeroyra padaręs tautai ir tėvynei, 
kokis ryšiai su partizanais, kas gali 
paliudyti apie jo patriotiškumą ir pan. 
Po to suimtąjį "veda pas vadą", o 
bevedant įvykdomas atvirkštinis 
scenarijus: tariamuosius partizanus 
užpuola kareiviai, juos "nušauna", 
vėl suima tardytąjį, žmogų Ir paima 
visus jo ranka rašytus pasiaiškinimus. 
Taip NKVD gauna visus parodymus, 
kurių nesugebėjo mušte išmušti 
NKVD rūsiuose. Kartais šis scenarijus 
pajvairinamas: tariami prtizanai paima' 
ir nusiveda j mišką žmogų tiesiai Iš

namų, pasakę, kad partizanai jj įtark 
ryšiais su MGB. Arba štai 1946 m 
rudenj, suėmus ryšininkę mokytoji 
Zofiją Branauskienę ir nieko iš jos pe. 
tardymus neišgavus, ji "išvaduojama 
partizanais apsimetusių smogikų ir 
porą dienų tardoma. Patikėjusi 
apsimetusiais partizanais, ryšlninki 
pasako 42 asmenų, susijusių su 
partizanais, pavardes, tarp jų Ir vyskupą 
Pranciškaus Ramanausko. Ji 
paleidžiama, pasižadėjusi palaikyti ryS, 
su naujaisiais partizanais. Smogikai 
dar kelis mėnesius susitikinėja su Šia 
mokytoja ir gauna iš jos reikalingi) 
žinių. Tuo tarpu pogrindis jtaria ją 
išdavyste. Toks nieko nejtariančio i' 
nesuprantančio žmogaus
panaudojimas savo tikslams MGB 
te rm ino log ijo je  vadinamas
"panaudojimu tamsoje".

Vienoje iš pirmųjų kombinacijų 
Lietuvoje 1948.06.29 specgrupė tardo 
Vylauto apygardos ryšininkę Oną 
Katinytę-Miitą Kartu išsivedami iš namų 
ir Tauragnų valsč, Smailiškių k 
gyventojas septyniolikmetis Stasy5 
Ivonis-Kovas bei jo sesuo. Ištardžius 
smogikų tardytojas liepia Stasj išvesti 
tačiau smogikui Lobov pasigirsta žo# 
"užmušti". Lobov trenkia ku lkosva idž iu  
j galvą ir užmuša S. Ivonj. Užkasa ten 
pat miške. Sokolovas gerai jvartina 
šią operaciją, tik pabara smogike4' 
kad jie, prjslp iėšę kaime J 
pardavinėdami turguje daiktus, Sa 
išsiduoti.

Tęsinys. Pradžia Nr. 19.

V.

AUŠROS ALĖJĄ



Aštuonioliktame “Aušros alėjos” 
umerjje rašyta apie ciniką, kurį sunku 
tpažinti, nes tai žmogus su kauke, 
uo tokią nukenčia ir žurnalistai...

994.03- 10-

Teismo salė buvo pilna. Žmonės 
kantriai laukė. Pakruojo rajono 
apylinkės teismo teisėja Birutė 
Smonaitienė nevėlavo. Netrukus 
paskelbė teismo posėdžio pradžią.

Dar 1991-ųjų biržėlj žurnalistei 
Onutei Žygienei buvo įteiktas 
pranešimas, kad likviduojamas rajono 
radijas. Be to, minėtu raštu pagrasintą 
Kad ji bus atleista iš darbo. Pakvipo 
paraku. Todėl Onutė nelaukė. Nuvyko 
j  Vilnių konsultuotis pas juristus. 
Pasirinko tuometinį “Lietuvos aido"

A tke lta  iš  2  p.
Gražiausia, ka i A. Brazauskas ir  

partiečiai tvirtina, kad  tas įs ta tym as  
pažeistų valdžios darbuoto jų  ir  kyš ių  
ėmėjų "žm og a us" teises, paže istų  
Konstituciją... Panašiai, ka ip  1990- 
aisiais V. Landsbergis pažeidė Sovietų 
Sąjungos ko ns tituc iją? Kaip senas  
artietis, Prezidentas žino, ka ip  i r  ką  

apie žmogaus te ises ka lbėti. Ž ino, 
kad Konstitucija yra naudingas įrankis. 
Neužmiršo m arksizm o p am okų  nė  
savo seno kam ieno. J is  ž ino, k a d  je i  
kartosi m e lą  dažnai, žm onės p ra dė s  
juo tikėti. A rn e  s u  tap a č ia  “ gelež ine  
lo g ik a " ' S ta lino  p ro p a g a n d is ta i 
vadovavo " ta ik o s ”  ju d ė jim a m s  
Vakaruose ? A r ne  tuo  p a č iu  p rin c ip u  
Leninas le id o  "T ie s ą " rP ra v d ą " ) ,  o 
L Brežnevas "vadavo" Čekoslovakiją, 
M. Gorbačiovas - A fgan is taną  ? A r  ne  
panašią logiką naudoja V. Žirinovskis, 
norėdamas apg in ti nuskriaustuosius  
okupantus, gyvenančius buvusiuose  
imperijos k raš tuose?

Kaip m es iš  Vakarų g a lim e  p a d ė ti 
Lietuvai įv e ik t i tą netvarką, ku rio je  
’ryšininkų teisių vardan kraštas grimzta ' 
/ teisinę bed ug n ę?

Pirm iausia, ta i g a lė jo  padaryti

juristą R. Stankevičių. Jos pasakojimą 
girdėjo ir minėtdjo laikraščio 
atsakingasis sekretorius A.
Ališauskas, kuris tuojau pat 
paskambino j Pakruojį ir kalbėjosi su 
rajono tarybos pirmininku V. Žvirbliu.

- Manau, kad galėsi dirbti, - padėjęs 
telefono ragelį paguodė A Ališauskas, 
ir Onutė išvažiavo namo.

Iš tiesų, minėtasis tarybos 
pirmininkas pasakė, kad radijas 
Pakruojyje veiks, nors etatas ir 
“ likviduojamas". Kuo vietos tėvams

vienas m ūsų a tstovas iš  Vakarų  
Lie tuvos Seime... Bet, matyt, b log a  
atm in tis  p rive rtė  j į  p a la iky ti savo  
naujųjų reorganizuotų draugų poziciją. 
Jam  b eve ik  autom atiška i b a lsu o ja n t 
ka rtu  su  LDDP, P  LB  atstovas V iln iu je  
turėtų  ka tegoriška į p a s isa ky ti už tok į 
įs ta tym ą, už atvirumą.

Antra, kas  n o rs  turė tų  A lg ird u i 
Brazauskui p rim in ti, ka d  n e t tokie  
p o n a i ka ip  H iila ry  i r  B ilas tu ri rūp in tis  
savo in ves tic ijom is  ir  p a rod y ti visą  
savo turtą. K ad  nea te itų  d iena, ka i 
prez iden tas ir  jo  p a ta rė ja i turės  
p a s ia išk in ti tautai, sė d ė d a m i te ism o  
suole .

Ir, žinom a, m ūsų  kand idatas į  
L ie tuvos p re z ide n tu s  iš  Am erikos  
g a lė tų  p a ro d y ti pavyzd į ir  p am okyti 
nesusiprantančius vilniečius... Pagal 
M arką  Tveną, geras pavyzdys yra  
p a v o jin g a s  g in k la s . . .  B e t  g a l 
nelauk im e. D žente lm en iškum ui yra  
ribos, o be to, je ig u  L ietuva Išsirinktų  
antrą  a m e rik ie tį po litiką , g a l ja u  
ne  b erink tų  trečio...

Advokatas Povilas 
ŽUMBAKIS 

Amerikos lietuvių radijas 
(perspausdinta Iš “Lietuvos aido”)

neįtiko radijo žurnalistė? Jos pačios 
žodžiais tariant, ne prie širdies buvo 
piketinė pozicija ir ypač kad per 
Lietuvos radiją transliuoti reportažai, 
kuriuose kritikuoti kai kurie pareigūnai?

Tuomet viskas tuo Ir baigėsi. Po 
savaitės rajono tarybos prezidiumas 
savo ankstesnįjj sprendimą panaikina 
O. įigienė dirba toliau.

- Bet ir 1992-aislais, ir 1993-aislais 
po kiekvieno kritinio reportažo per 
Lietuvos radiją iš rajono valdžios 
atsiimdavau "porciją pylos", - sako 
teismui O. Žjgienė ir pasakoja toliau.

Pakruojo tėvams nepatiko 
pasakojimas apie kirminėlius Linkuvos 
duonos kepyklos gaminiuose? Ar 
reportažas iš pedagogų piketo prie 
rajono Savivaldybės? Ir faktai apie 
Kovainių kolūkio pirmininko savivalę, 
Odelių kolūkio pirmininko 
machinacijas? O kur dar reportažai 
apie ūkininkų bėdas, netvarką 
prekyboje ir kita? Ar toks "šiukšlių 
nešimas iš namų" galėjo patikti vietos 
ponams?

Prezidento rinkimų kampanijos 
metu Pakruojyje buvo pažeistas 
Prezidento rinkimų įstatymas. Ar šj 
faktą galėjo nutylėti žurnalistė? O. 
3>gienė neužsikišo ausų! Netrukus 
šia tema per Lietuvos radiją nuskamba 
informacija Ar galėjo tas patikti rajono 
valdytojui ir tarybos pirmininkui? Kai 
kurie pareigūnai žurnalistę pradėjo 
gąsdinti teismu. Tvenkėsi audros 
debesys. Ar Užsičiaupė O. ^gienė? 
Tačiau ar įmanoma sustabdyti 
žurnalistą, kuris nori tiek nedaug - 
sakyti tiesą? O. Ž^gienė nepabūgsta 
perspėjimų, gąsdinimų, "nemato" iš 
pykčio iškreiptų veidų, spaudžiamų j 
kumštį rankų pirštų... Ji dirba. Ir štai 
praėjusių metų gegužės devynioliktąją 
Lietuvos radijui ji perduoda reportažą 
iš. degančio miško Žvirblonyse. Po 
pusantros valandos jį transliuoja laida 
"01 02 03 praneša". Reportažą O. 
Ž^gienė darė ne viena, bet kartu su 
Lietuvos aplinkos apsaugos 
departamento Šiaulių zonos Pakruojo 
skyriaus inspektoriumi Alvydu 
Zaniausku. Po įrašo padarymo A.

Mūsų c iv ilizac ijo s  is to rijos  
nejmanoma įsivaizduoti be Egipto 
piramidžių. Kol kas tenka tik spėlioti - 
kam jos i i  viso buvo sukurtos ir kokiu 
tikslu.

Iš pradžių buvo manoma, jog 
piramides statė išimtinai tik faraonų 
laidojimui. Tačiau ar verta buvo statyti 
m ilž in išką s ta tin į dėl mažučio 
kam barė lio , kuriame būdavo 
padedamas sarkofagas?

Žinoma, jog vienos tik Cheopso 
piramidės statyba truko dvidešimt metų. 
Vėlesnieji Egipto valdovai jau tenkinosi 
kukliais rūsiais.

Senovės mąstytojo Platono raštai 
tvirtina, jog Egiptas ilgą laiką buvo 
legendinės Atlantidos kolonija. O viena 
iš atlantų paslapčių. Platono žodžiais, 
buvo jų sugebėjimas perduoti mintis per 
atstumą (dabar tai vadinama telepatija). 
O ką, jei Egipto piramidės - ne kas kita 
kaip kažkokios “ telepatijos antenos” ? 
Je i "s iųs tu vu ”  la ikysim e Egipto 
piramides, tai kažkur būtinai turėtų būti ir 
"imtuvas". Nors kad ir kaip būtų gaila, 
tačiau nieko nežinoma apie panašių 
p iram idž ių  buvim ą legendinė je  
Atlantidoje. Tokie statiniai aptikti tik 
Pietinėje Amerikoje ir Marse. Vienoje 

.nuotraukoje, kurią padarė kosminis 
aparatas "Vikingas", aiškiai matosi 
piramidės, panašios j Egipto.

Galimas dalykas, jog senojo Egipto 
žyniai sugebėjo užmegzti telepatinį ryšį 
su "marsiečiais" arba kitų pasaulių 
gyventojais. O legenda apie tai, jog 
pirmasis Egipto faraonas nusileido iš 
dangaus - ne taip jau panaši j pasaką. 
Mūsų apgailestavimui, tiesą apie tai 
sužinosime negreitai - ne anksčiau, 
negu apsilankysime Marse.

Taigi pirmosios hipotezės esmė ta, 
jog Egipto piramidės galėjo būti 
pastatytos turint tikslą palaikyti telepatinj 
ryšį su kitais pasauliais. Antroji hipotezė 
gerokai prozaiškesnė.

Yra žinoma, jog statyti Egipto 
piramides buvo sugalvota po to, kai šios

AUŠROS ALHJA

Zaniauskas dar jį išklausė ir neturėjo 
jokių pastabų.

Nelinksmas tai buvo O. Žygienės 
pasakojimas, nes tris savaites prie 
Žvirblonių degė miškas. Neramu buvo 
ir todėl, kad netoli, maždaug už 300- 
400 metrų, ėjo dujotiekio "Panevėžys- 
Šiauliaf' trasa. Kokia gaisro priežastis? 
Žurnalistė kalbėjosi su Rozalimo

CINIKAI
girininkijos girininku A. Lampicku. 
Anot jo, žmonės degino ganyklą. 
Aplinkui buvo išdegę didžiuliai plotai. 
Pūtė vėjas, užsidegė miškas. Girininko 
nuomone, dėl to kalti bendrovės 
žmonės. O ar padėjo gesinti mišką? 
Iki radijo žurnalistės reporterio 
įjungimo gaisrą gesino tik miškininkai. 
Bendrovės žmonės skubėjo gabentis 
rąstus. Mediena jiems atiteko 
pusvelčiui? O gal todėl ir užsidegė 
miškas? Tačiau visgi kodėl šis 
reportažas labiausiai sujaudino 
Pakruojo valdžios tėvus? Gal kad 
nuskambėjo žodžiai, jog anksčiau ši 
žemė priklausė Žvirblonių kolūkiui, 
vėliau - Žvirblonių bendrovei, kuriai 
iš pradžių vadovavo Seimo narys 
Algirdas Ražauskas, o vėliau - 
Alfonsas Stanevičius?

- Ar tai ir buvo paskutinis lašas? 
Nukrito todėl, kad pasakiau tiesą, 
kurios nenorėjo girdėti pareigūnai? - 
teismo posėdyje O. Žygienė pakartoja 
jau kuris laikas ją kankinančius 
klausimus.

Po trijų dienų Pakruojo rajono 
laikraštyje "Auksinė varpa" pasirodo 
rajono tarybos sekretoriato pasirašyta 
informaciją, kurią cituojame: 
"Gegužės 19 d. per Respublikos- 
radlją rajono radijo korespondentė 
O. įrglenė patelkė Ir netikslią, ir 
tendencingą informaciją apie 
gaisrą... Buvo daromos 
nekvalifikuotos Išvados, 
nepagrjstai apkaitinti kai kurie 
pareigūnai (...) Apgailestaujame,

šalies valdovui prisisapnavo keistas 
sapnas, kad visą pasaulj užlies vanduo, 
Ir tik piramidžių viršūnės liks vandens 
paviršiuje. Žyniai išaiškino šj sapną 
paprastai: bus pasaulinis tvanas, po 
kurio visas pasaulis gyventi pradės iš 
naujo. Ir štai tada Egipto valdovui atėjo j 
galvą mintis - surinkti visus literatūros ir 
mokslo darbus turint tikslą išsaugoti 
juos vėlesnėms kartoms. Ir prasidėjo 
grandiozinė statyba.

Egzistuoja toks terminas - "faraonų 
p rake ik im as” . Jo  prasmė tokia: 
kiekvienas, kas pabandys prasiskverbti 
prie slaptavietės brangenybių, turi mirti. 
Daugelis neprašytų svečių, bandžiusių 
pa liesti š im tam etes paslaptis, 
susirgdavo keistomis ligomis ir mirdavo 
tiesiog per keletą dienų. Ir nors sakoma, 
jog rankraščiai nedega, o tikros vertybės 
nesensta, egz is tuo ja  m ilž in iškas 
pavojus, jog "testamentas palikuonims" 
nepasieks adresato arba pateks į 
barbarų rankas, kurios išdrjs iškūrenti 
pečių Leonardo da Vinčl rankraščiais.

Pirmiausia, kas galėjo ateiti j galvą 
faraonams, - tai pristatyti spąstų. Bet 
argi galima pasitikėti spąstais, jei jiems 
skirta tarnauti ištisus tūkstantmečius? 
Bet koks, netgi pats patikimiausias, 
mechanizmas • sargas tam reikalui 
netinka. O gal kapavietės sienas 
užkrėsti m irtina is  m ikrobais? 
Prisiminkime archeologus, mirusius nuo 
keistų ligų. Galima dargi pripildyti 
požemius nuodingomis dujomis, ir 
kiekvienas neprašytas svečias uždus. 
Bet ar ne per žiauriai visa tai atrodo?

Matyt, bandantis jeiti į faraonų 
saugyklą turi jrodyti savo teisę ten 
patekti. Jei jis žus, vadinasi, neišlaikė 
rūstaus egzamino.

Visai neseniai, vos prieš kelis metus, 
buvo  pastebėta, jog  grauž ika i, 
atsitiktinai patekę j centrinę Cheopso 
piramidės kamerą, žūsta, bet jų lavonai 
negenda. O paprastas rankinis laikrodis 
pradeda vėluoti. Toks pat efektas 
užregistruotas ir atliekant bandymus su

kad minėta radijo žurnalistė 
Respublikos eteriui Iki šiol patelkia 
daugiausia tik neigiamą Informaciją, 
nematydama ar nesugebėdama 
pastebėti [domių Ir gerų |vyklų, 
reiškinių, renginių, vykstančių 
rajone”.

Ką reiškia šios eilutės? Kuo 
kvepėjo? Susidorojimu? Ar dar tik 
šaltu, užsimaskavusio ciniko pykčio 
priepuoliu? Ar žurnalistė j Valstybinį 
televizijos ir radijo komitetą siuntė tik 
kritinius reportažus? Ar nebuvo jų 
apie gražius kultūrinius renginius, 
žemdirbių problemas? Aišku, buvo! 
Bet cinikai tokių laidų negirdi?.. Jų 
atmintis nesugeba fiksuoti gražių 
žmogaus darbų? Ar jie nors ačiū 
žmogui pasako už sunkų ir 
pasiaukojantį darbą?

Birželio mėnesį O. ^gienė išvyksta 
į klinikas Šventojoje. Už tiesos žodį 
reikia mokėti... sveikata. Todėl 
nenuostabu, kad ir Onutei ji sušlubavo. 
Jai besigydant rajono taryba priima 
sprendimą likviduoti rajono radiją. 
Netrukus, O. Žygienei dar guljnt 
ligoninėje, skelbiamas konkursas 
kalbos ir. informacijos specialistės 
pareigoms užimti. Beje, dar prieš šio 
konkurso paskelbimą ponia Aldona 
Veruitienė siunčiama dviem savaitėms 
j kursus Vilniuje. O. Ąjgienė į darbą 
grįžta rugsėjo dvidešimtą dieną. Tą 
dieną jai įteiktas pranešimas, kad ji 
jau bus nebereikalinga. Jokio kito 
darbo jai niekas nesiūlo. Kalbos ir 
informacijos specialisto etatas 
užimtas. J jį, pasirodo, pretendentė 
buvo tik viena!

Ar minėta ponia tik neruošiama į 
vietos radijo laidų redaktorės arba 
korespondentės postą?

O. įigienė, gerai nesuvokdama, 
kas vyksta aplinkui, paruošia dar vieną 
radijo laidą,.nes mano. kad pagal 
įstatymą dar gali dirbti priklausantį 
laiką. Tačiau jos paruoštą radijo laidą 
transliuoti atsisako ryšininkai. Kodėl? 
Gautas rajono tarybos pirmininko V. 
Žvirblio nurodymas?

Birutė KYBARTIENĖ 
T'slnys. Pradžia Nr. 18

maketais. Einšteino tikimybių teorija 
aako, jog laiko tėkmės greitis priklauso 
nuo gravitacinio lauko Jtampoa. Kuo ji 
stipresnė, tuo lėčiau eina laikas. O 
kadangi rankinis laikrodis ima vėluoti, 
vadinasi, gravitacinio lauko jtampa 
piramidžių viduje didesnė negu lauke. 
Galima išvada, jog piramidės yra 
savotiškos g rav itac inės linzės, 
koncentruojančios erdvę.

Ar tai pavojinga sveikatai?
Bet kokiame gyvame organizme 

vyksta daugybė cheminių reakcijų pagal 
griežtą "tvarkaraštį", ir mažiausias jų 
sutrikimas gali baigtis mirtimi. O dabar 
įsivaizduokime, kas bus, jei žmogus 
gaus deguonies mažiau, negu iškvepia 
angliarūgštės dujų. Jis bematant uždus! 
Taigi norint nužudyti bet kokj gyvą 
organizmą pakaktų, jei jo  organizmo 
jvairlose vietose laikas eitų skirtingai. 
Tam tereikia “ įrengti”  nevienodą 
gravitacinį lauką, j kurj galėtų patekti 
žmogus ar gyvūnas. Matyt, faraonai 
žinojo šio efekto paslaptis ir panaudojo jj 
savo palikimo apsaugai.

Yra žinoma, jog Cheopso piramidė 
ne iš karto jgavo tą išvaizdą, kurią dabar 
žinome. Ją kelis kartus perstatinėjo, gal 
dėl to, kad galima būtų tiksliau nukreipti 
spinduliavimą reikiama kryptimi. Norint 
surasti faraonų "biblioteką", pakaktų 
n usta ty ti sp ind u lia v im o  kryptį. 
P ožem in ia i ko rid o r ia i gali būti 
savotiška is  b ango la idž ia is  ir 
rezona torinėm is kamerom is,
atvedančiom is "m irtj"  prie - aukos. 
Greičiausiai tie koridoriai praeina per 
gravitacijos centrą.

Tyrinėjant egiptiečių piramides, dera 
visiems laikams atsisakyti archeologų 
tradicinių metodų - lįsti Į griuvėsius, 
apsirengus vos ne vien apatiniais 
marškiniais. Būtina speciali apsauga. 
Būtinas specialus skafandras! O 
svarbiausia - būtina turėti apsaugą nuo 
gravitacijos nevienodumo.

Parengė
Bronius KASPERAVIČIUS

Prie šio paminklo Radviliškyje savanoriai priima priesaiką, 
Mitiniai kaliniai ir  tremtiniai atneša gėlių, uždega žvakutes. 
Poetai čia skaito savo eiles.

Rimanto PETRIKO nuotr.
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Lietuvos Jaunimo Sambūrio 
Šiaulių skyrius “SANTARA” 

sveikina visus, mylinčius Laisvę ir gerbiančius Nepriklausomybę Šiaulių krašto 
žmones ir linki:
einantiems teisingu keliu - optimizmo, nusiraminusiems - budrumo,
sėkmės, abejingiems - sveiko sukrėtimo, n u s ilp u s iem s  • p avasario
pavargusiems - litverm ės, išsigandusiems - drąsos, gaivumo,
n u le id u s ie m s  ra n k a s  -  pasiklydusiems - tiesos,

VISIŠKAI SLAPTAI
Atkelta Iš 1 p.

Tam tikri lalkraSCial, ne be mūsų 
pagalbos, specializuojasi labiausiai 
niūriuose Ir sensacingiausiuose 
“ organizuoto nusikalstamumo” 
aprašymuose. Kaip Ir reikia tikėtis, 
organizuotame nusikalstamume 
mūsų žmonės yra nepralenkiami.

Dėka šalutinio produkto, mes 
dabar gerai jsikūrėme tokiuose 
sektoriuose, kaip viešbučiai, 
transportas, importas-eksportas. Mes 
gauname gerą pelną ir kai ateis laikas, 
mes Idealiai jsikursim e kad 
užtikrintume, jog mūsų pačių ir kitų 
žmonių kriminalinis aktyvumas 
išnyktų praktiškai per nakt|. 
Visuomenė bus dėkinga ir labiausiai 
panašu, kad tikės, jog naujoji 
"nacionalinė patriotinė” valdžia (ar 
kaip ji pasivadintų) buvo teisi, 
paaukojusi demokratijos papuošalus 
ant įstatymų ir tvarkos altoriaus.

Kitas stiprus punktas mūsų 
manipuliacijose yra ginkluotosios 
pajėgos. Mes sėkmingai 
suorganizavome du didžiausius 
skandalus - vieną Estijos, o kitą - 
Lietuvos savanorių ginkluotosiose 
pajėgose. Mes pastatėme patikimus 
agentus aukštuosiuose visų trijų 
valstybių gynybos m inisterijų 
postuose. Šios dvi taktikos davė 
puikius rezultatus: a) Vakarai labai 
skeptiškai žiūri j bet kokj rimtą karinį 
bendradarbiavim ą su Baltijos 
valstybėmis; b) bet kokios rimtos

patriotinės jėgos gynybos 
ministerijose ar generaliniuose 
štabuose gali būti stebimos arba 
sabotuojamos; c) visuomenės 
pasitikėjim as ginkluotosiom is 
pajėgomis yra nedidelis; d) kai ateis 
laikas, bus lengva tokias ginkluotąsias 
pajėgas nuvesti iš paskos autokratinei 
valdžiai.

Mes be didelių sunkumų 
infiltravome visas pagrindines 
politines partijas; mes taip pat turime 
atitinkamas grupuotes, kurios yra 
visiškai mūsų rankose ir gali tapti 
tinkama platforma užgrobiant valdžią 
Mes turime agentus visų trijų valstybių 
diplomatinėse tarnybose, net 
aukščiausiuose lygmenyse, todėl 
esame kas minutę informuojami apie 
Vakarų žvalgybos veiksmus regione.

Mes planuojame tęsti šiuos 
veiksmus, kol nejsitikinsime, kad 
netiesioginis valdžios užgrobimas bus 
nepastebimas ir kartu efektyvus. Kai 
sukursime beviltiškumo atmosferą, 
kurioje tiek visuomenė, tiek ir dauguma 
politinio elito nustos vilties, kad suras 
demokratinius sprendimus savo 
problemoms, mes padėsime mūsų 
"stiprioms rankoms”  ateiti j valdžios 
rūmus.

Šios "stiprios rankos" (mes turime 
keletą kandidatų) paprastai yra gerai 
žinomi politikai, kažkuria prasme 
nusivylę savo politiniu likimu ir tvirtai 
jsitikinę savo pašaukimu. Daugelis 
jų visiškai neįsivaizduoją kad tarnauja

mūsų interesams; mes juos išgyrėme, 
kad tik jie vieninteliai iš tikrųjų 
“supranta” situaciją Rusijoje, "mafijos" 
grėsmę irt. t. Nors planas skirtingose 
Baltijos valstybėse šiek tiek skiriasi, 
iš esmės jame numatyta, kad šie 
žmonės, remiami kurių ne kurių kolegų, 
arm ijos Ir policijos, paskelbs 
nepaprastąją padėtj kovai su 
nuskalstamumu. Tada jie suspenduos 
parlamento veiklą, Įtariant korupciją 
(nesudėtinga, žinant mūsų veiklumą 
šioje srityje), Įves tam tikrus 
apribojimus spaudai, įšaldys politinių 
partijų veiklą ir uždraus visuomenės 
susirinkim us. Neatrodo, kad 
visuomenė labai protestuotų. 
Kriminalinis aktyvumas Iš karto 
drastiškai sumažės, ir mes skubiai 
sudarysime keletą lengvatinių 
prekybos sutarčių, sukurdami 
gerėjančio gerbūvio jausmą.

Mes nesitikime kokios nors rimtos 
reakcijos iš Vakarų. Bet kuriuo atveju 
jų lūkesčiai šioms valstybėms niekada 
nebuvo per daug dideli, ir jie labiau 
bus linkę padėkoti už staigų stabiumo 
sugrąžinimą negu tikėti tuo. kas būtų 
panašu j nežaboto sąmokslo 
prielaidas.

“ The Baltic Out look", 1993, No 5 
Iš rusų j anglų kalbą vertė Edvard 

Lucas
(versta iš anglų kalbos) 
Redakcijos prierašas. Ar 

nepanašu j tai, kas dabar vyksta 
Lietuvoje? Prasimanymas tai ar 
tikrovė? Tesprendžia  pats  
skaitytojas.

ANTIREKLAM A
Vieną šeštadienio popietę prie 

“ Mildos" restorano esančiame 
spaudos kioskelyje pirkau "Lietuvos 
rytą”  ir gavau priedą, T ai buvo 1994- 
ųjų metų kalendorius, kurj parengė 
ir išleido IBM firma, jsikūrusi Vilniuje, 
Šv. Jono g-vėje 3. "Garsiausia 
informacinės technologijos srityje IB M 
kompanija" (taip pati save pristato 
lirma) prailgino ŠUNS metus net trimis 
savaitėmis. Anot IBM pateikto 
kalendoriaus, kovo mėnesj mums

naujienų šiupinys
Š ia u lių  m ies to  va ldyb a , 

vadovaudamasi Tarybos sausio 27-osios 
dienos sprendimu Nr. 422, nutarė skirti 
autobusų parkui dalioj finansavimą -120 0  
tūkst. litų, kas mėnesj pervedant j parko 
sąskaitą po 100 tūkst.

Patvirtintos ir nepaprastosios išlaidos 
- miesto autobusams ir atsarginėms dalims 
pirkti bei užmiesčio maršrutų nuostoliams, 
patirtiems dėl Isngvatų, bent iš dalies 
padengti.

Kadangi autobusų parkas yra 
dotuojamas iš miesto biudžeto, tai gana 
kuriceiškai atrodo ketinimas prašyti Taiybą 
atleisti parką nuo... pelno mokesčio.

Šiaulių miesto valdyba nusprendė, 
kad iš Nekilnojamojo turto eksploatacijos 
skyriaus j "Dekoratyvinių augalų" jmonės 
balansą perduodama parduotuvė "Gėlė", 
esanti Vilniaus g-vėje Nr. 215. š ių  patalpų 
bendras p lo tas-202,43 kv. m, balansinė 
vertė -1174,20 Lt, likutinė - 856,02 Lt.

Pastatas, kuriame jsikūrusi "Gėlė", 
yra pačiame miesto centre, priešais 
"B a ltijos" restoraną. Pastarasis teiginys 
va ldybos posėdyje nebuvo nagrinėtas. 
Tai informacijos autorių noras iliustruoti 
ekspremjero G. Vagnoriaus mintis, kiek 
"kainuoja" neindeksuotas nekilnojamasis 
turtas didmiesčių senamiesčiuose.

derėtų švęsti net dvi 11-ąsias, rugpjūti 
iki 23-osios turėtume "išgyventi" 
besidubliuojančias mėnesio dienas 
vėlgi nuo 11-osios. Lapkričio mėnuo 
taip pat pratęstas. Jame net... 37 
dienos.

"Su mumis galite apsvarstyti savo 
poreikius, ir mes padėsime Jums 
pasiekti užsibrėžtą tikslą", - vilioja 
IBM klientus. Be to, firma, prailginusi 
metus, mano esanti jau prisitaikiusi 
prie mūsų poreikių ir žada 1994-aisiais 
"pateikti ne vieną pasiūlymą" "Mes 
pasiūlysime Jums savo paslaugas ir 
supažindinsime su biznio partneriais. 
Kreipkitės j mus, ir mes padėsime 
Jums jsitikinti, kad j šj pasaulj esate 
atėję pergalei", - reklamuoja savo 
galimybes IBM. Ir aš, jau patikėjusi 

firma, norėčiau lėkti nurodytu adresu, 
tačiau, žvilgtelėjusi j kalendorių, 
nebežinau, kurią besidubliuojančią

dieną pasirinkti. Tai ir nutariau savo 
sėkmės viršunėn kopti kurią nors vieną 
(iš trijų savaičių!) pratęstųjų metų 
dieną... Žodžiu, kada nors, tryliktąjį 
mėnesj... O je igu rimtai, 
nesusigundykite IBM nei jos siūlomais 
mini kompiuteriais ar personalinėmis 
sistemomis ir.programine (ranga, jeigu 
tik tokj 1994-ųjų metų kalendorių su 
ž iop lom is klaidom is tesugeba 
sukurti...

Irena VASINAUSKAITĖ

TELEVIZIJOS PROGRAMA

P. 5. O aš jau įsitikinau, kad | š| 
pasauli, anot IBM, atėjau pergalei, 
nes kalendorių padovanojau... 
anytai. Š i ramiai Juo naudojosi Iki 
kovo 11-osios, o po to pareiškė:

• Tu ką, tyčiojiesi iš seno 
žmogaus?!

Argi (rodysi, kad ne marti, bet 
IBM švelniai pajuokavo...

SKIRTI KREDITAI
Šiaulių miesto valdyba nusprendė 1994 m. 4540 tūkst Lt lengvatinio 

kredito limitą skirti ik! 1992 m. vasario 13 d. (steigtoms bendrijoms. | 
laimingųjų sąrašą patekusios gyvenamųjų namų statybos bendrijos 
įsikūrusios šiais adresais:

Korsako g. 35 (1050 tūkst. Lt),
Baltupėnų g. 1c (500 tūkst. Lt),
Korsako g. 7 (650 tūkst. Lt),
Statybininkų g. 16 (650 tūkst. Lt),
Gumbinės g. 75-81 (450 tūkst. Lt),
Basanavičiaus g. 74 (440 tūkst. Lt),
Basanavičiaus g. 127 (450 tūkst. Lt),
Radviliškio g. 62 (350 tūkst. Lt).

“Aušros alėjos" inf.

Penktadienis, kovo 11 d.
LIETUVOS TV
8.00; 8.25 Žinios prancūzų ir vokiečių 

k. 8.50 Mokomoji anglų k. programa vaikams.
9.20 Programa vaikams. 10.35 Dok. f. 
•Tas Giedrius". 10.55-13,00 Seimo iškilmingo 
posėdžio, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo 
dienai.transjįaclja. 17.30 Rankinis. Baltijos 
taurė. 19.05 Žinios. 19.15 Programa vaikams.
19.30 Laida lenkų kalba. 20.05 TV anonsas.
20.10 S. Pabedinsko reportažas. 20.25 
Bentski šou. 21.00 Panorama 21.35 Būtovės 
slėpiniai. 22.20 Laisves alėja 2240 Nakviša
23.15 Vakaro žinios. 23.35 Nakviša 0.35 
LKL r u o n ių  vaizdo jrašas.

8.00 Sportas ir aerobika 9 .X  Aniamdniai 
f. 10.00 Muzika. 10.30 Filmas "Budinti 
vaistinė". 11.00Anglų k. pamokėlė. 11.05 
"Santa Barbara". 1240 Maža Lietuva Irkutske.
13.00 Kovo 11-osios minėjimas. 13.25 
Filmas Santa Barbara". 14.15 Gyvūnijos 
pasaulyje. 15.15 Animaciniai f. 16.00 Muzika
17.00 Kelionių žurnalas. 17.30 Gobusi 
Europoje. 18.00 Telšių TV programa 18.30 
TV serialas “ Budktf vaistinė“. 19.00 Naujausios 
žinios. 19,20 Anglų k. pamokėlė. 19.25 
"Laisvės žygis". 19.45 CNN žinios. 20.05 
Žinios. 21.10 Filmas "Ilgos milinės". 22.15 
Dok. filmas. 22.35 Muzika. 22.15 Filmas.

OSTANKINO TV
8.00 Naujienos. 8.20 Animacinis f. 8.30 

Svečiuose pas pasaką. Men.f. "Arabela- 
pirato duktė". 9.50 Futbolas. 10.50 Spaudos
ekspresas. 11.00 Naujienos. 11.20 Meninis 
f. "Goriačevas ir kiti". 14.00 Naujienos.

TELE-3
9.00 Animaciniai f. 11 .OOfilmas "Lobių 

sala". 12.40 Anglų k. pamokėlė. 12.55 
Muzika. 13.00 CNN žinios. 13.30 Robertas

Nebūtin išė/us mylimam vyrui, nuoširdžiai užjaučiame 
Eugeniją DRAGŪNIENĘ.

Kuršėnų darbininkų sąjunga

Verba. 16.05 Futbolas be sienų. 17.00 
Muzika. 17.15 Gero apetito. 17.35 Anglų 
k. pamokėlė. 17$0 Linksmosios pamokėlės.
18.10 Muzikinė laida ‘Viskas". 18.30 Stilius.
19.00 Naujausios Žinios. 19.20 Eye On 
Travel. 20.50 MTV Euro top 20. 22.00 
Vitrina. 22.05 Filmas (T). 24.00 Muzika.
1.00 Suaugusiųjų klubas,

OSTANKINO TV
8.00 Maratonas-15. 8.30 Eteryje 

tarpvalstybinė TVR kompanija "M ir". 9.55 
Rytinis paštas. 1025 Skonis, 10.40 Medicina 
tau. 11.10 Žavingas keliautojas. 11.40 
NSO. 1210 Meninis f. 'Valstybinis nusikaltėfe''.
14.00 Naujienos. 14,25 Meninis f. "Plėšikų 
atamanas Rinaldo Rinaldini". 14.50 Vagonas
03.15.30 Grok, armonika. 16.15 Gyvūnijos 
pasaulyje, 16.55 Miniatiūra 17.10 Brdnringas.
18.00 Savaitės aidai. 18.30 M. Žvaneckis.
19.40 Labanakt, vaikučiai. 20.00 Naujienos.
20.35 Apie orus. 20.45 Menini« f. "Knstina".
22.35 Lengvoji atletika. 23.35 Meninis f. 
"Kilmingas viengungis".

Sekmadienis, kovo 13 d.
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Liudykime Kristų.

9.35 Lietioto. 9.45 Programa vaikams. TV 
serialas "Pagaliau skambutis". 10.10 7- 
asis kontinentas. 10.25 Lietuviai svetur.
11.00 Krepšinio pasaulyje. 11.45 Peržengus 
2000-uosius. 12,35 TV anonsas. 12.40 
Koncertas. 13.35 Sveikinimų koncertas.
14.35 Australų serialas valkams "Kelis".
15.00 "Dainų dainelė04". 17.20TV anonsas.
17.25 NBA apžvalga. 18.00 Žinios. 18.05 
Kokio mokslo mums reikia? 18.45 Užeikit, 
sveteliai. 19.10 Lietuvos teniso pr. taurė.
20.00 Šifras 776. Jeigu tu ne toks... 20.25» 
Labirintas. 21.00 Panorama. 21.35 kalbož 
viktorina "M oki žodj - žinai kelią". 22.35 
VRS-666.22.50 Meninis f. "Serioko Holmso 
ir daktaro Vatsono nuotykiai - "Mirtinas 
susirėmimas".

TELE-3
9.00 Animaciniai f. 10.00 Laukinis 

gyvenimas. 10.30 Langas j gamtą. 10.45 
Anglų k. pamokėlė. 11.00 XX a. kadre ir 
už kadro. 12.00 Filmas. 13.40 Muzika.
15.10 Kaunas yra Kaunas. 16.00 Robertas 
Verba. 16.40 Anglų k. pamokėlė. 16.55

Stebuklingas V. Disnėjaus pasaulis. 17 
Muzikinė la ida“ '*  ---------"Pop TV". 18.20 Parodi 
klubas. 18.50 Tele-3 horoskopas. 19 
Tele-3 savaitės naujienos (T). 19.25 Film
21.05 Muzika. 21.30 Filmas "Potvy 
princas". 23.30 Muzika 0.30 Pramuštgal 
puota.

OSTANKINO TV
7.55 Iš ryto, ankstėliau. 8.25 Ura 

bakam: atsigavo ji mo šventė. 9.30 Sporte
9.45 Kol visi namuose. 10.15 Rytinė žvaę?
11.05 Poligonas. 11.35 MaratonaŠ-
12.20 Sveiki. 13.00 Animacinis f. 13 
Dok. f. 14.00 Naujienos. 14.20 Dialog 
eteryje. 15.00 Keliautojų klubas. 15. 
"špargalka". 15.55 Animaciniai f. 16. 
Panorama. 17.30 Naujienos. 17.45 X 
žiemos olimpiniu žaidynių rezultatai. 18 
TV locija. 19.00 Apie orus. 19.05 Meni 
f. "Privatus seklys". 21.00 Sekmadier
21.45 Svajonės stotis. 22.35 Lengvoji actleti
23.00 Naujienos. 23.30 Nauji gyventoj

14.25 Dalykinė kronika. 14.35 Bridžas.
14.55 Biznis. 15.10 Meninis f. "Arabela - 
pirato duktė". 16.30 Koncertas, 16.50 
Privatininko abėcėlė. 17.00 Naujienos.
17.25 Kultūros naujienos. 17.40 Žmogus 
ir (statymas. 18.10 Apie orus. 18.15 Japonija 
su A. Kalošinu. 18.45 Stebuklų laukas.
19.40 Labanakt vaikučiai. 20.00 Naujienos.
20.35 Apie orus. 20.45 Meninis f. “Angelas 
ir žemė". 22.25 Savaitės žmogus. 22.40 
Spaudos ekspresas. 22.50 Leng/oji atletika
23.45 Koncertas. 0.25 Programa X. 0.40 
Autošou.

Šeštadienis, kovo 12 d.
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 "Vyturiams ir 

pelėdžiukams". 10.00 Ir šeimai, imamams.
10.30 Santarvė. 11.20 Mūsų kalba. 11.50 
TV anonsas. 11.55 Sveika, Prancūzija.
12.25 Australų TV serialas vaikams "Kelis". 
12.50 Animacinis f. 13.30 Pasaulio sportas. 
14.30Videofilma8 "Save stebėti sveika".
14.55 Iš vakarų pakrantės. 15.25 Jazz 
session. 15.40 Danų TV serialas “Monopolija".
16.30 Amerikos TOP 10. 17.00 Svetimo 
skausmo nebūna. 18.00 Naujienos. 
Nuomonės. 1 8 X  TV anonsas. 18.35 Atmintis
19.05 Didžiosios Britanijos žurnalas 
"Eurogazatte". 20.05 TV žaidimas "Sėkmės 
keliai". 21.00 Panorama. 21.35 Po savo 
stogu. Provincija. - 22.15 Anglų trileris 
"Saracėnas"- "M erginų pokalbiai". 23.15 
Vakaro žinios. 23.35 LKL rungtynių vaizdo

S AT1
Penktadienis, kovo 11 d.
7.00 Žinios ir sporto naujienos. 10. 

F. "Alfas” . 10.30F. "Meilėslaivas". 1 1 . 
F. Bonanza” . 12.20 F. "Jaunas 
nenustygstąs". 13.15 ‘ Laimės ratas”. 14. 
F. "Mlės laivas". 15.00 F. "Kaimyną
15.30 F. "Alfas". 16.05 F. “ Bonanzi
17.00 F. "Nakties siaubas". 18.00 "5xi 
Viktorina 18.30 Regioninė programa 19, 
"Lošk va bank!" 20.00 Žinios. 20.19 Spo 
naujienos. 20.30 “ Laimės ratas". 21, 
Animac.f. "Asteriksas ir Kleopatra". 22. 
Žvėriškai sąmojinga. 23.10 Futboli 
Pabaigoje - žinios.

Šeštadienis, kovo 12 d.
7.30 "Ledinukas!" Viktorina didelier

ir mažiems. 8.10 "Zoff” . Laida jaunim
8.30 šou vaikams. 9.30 Animacinii f. 10.
Hansas Hsas. Iš ciklo 'T V  už gamti
11.20 "5x5". Viktorina 11.50 Ekonomik 
forumas. 12.25 Animacinis f. “ Asteriks 
ir Kleopatra". 13.55 F. "Serafinas” . 15. 
F. “ Kaip išgelbėti santuoką ir sugris 
tavo gyvenimą". Pabaigoje - žinios. 17. 
‘Taškas taškas taškas". Humoristinė lak
18.00 "Lošk va bank!" 18.55 Milijo 
žaidimas. 19.00 Futbolas. 20.20 Žinic 
2 0 .X  "Laimės ratas". 21.15 Filmas. 22,
"Auksinis šlagerių paradas". Pebaigc 
• žinios. 23.00 K. Dalis ir jo svečiai.

Sekmadienis, kovo 13 d.
7.25 F. "Serapinas". 9.00 Kunig 

atsako j valkų klausimus. 9.10 Animacin 
f. 11.10 F. "Blekas - Juodasis Žaiba:
11.35 "Zoff". Laida moksleiviams. 12. 
Politikos la ida  13.00 Krepšinis. 14.00 
"Sprogstamasis mišinys". 14.30 
"Didysis užuolimas prie Misūrio". 16. 
F. "Kalifornijos viešbučio kompanij: 
Pabaigoje - žinios. 18.00 F. “ Keleivi! 
1 9 .X  Speciali žinių laida apie rinkim! 
Žemutinėje Saksonijoje. 19.15 "Laimi 
ratas". 2 0 .X  Žin ių Žurnalas. 20. 
Futbolas. 21.15 F. "Tutanchamono kaf 
prakeikimas". 23.05 Speciali žinių lak 
apie rinkimus Žemutinėje Saksonijoj
23.15 Pokalbis bokšte su jdomia 
žmonėmis.

BALTUOS TV
Penktadienis, kovo 11 d.
1 6 .X  A. de Sent Egziuperi "Mažas 

Princas". 1 7 .X  Koncertas "Buvo buvo. 
1 7 .X  Videofilmas "Balys Gajauskas / 
visada buvau laisvas". 1S.X  Lk 
čempionatas. "Žalg iris”  -  "Atletas 
Pertraukoje - žinios. 1 9 .X  Koncertą 
20.00-3.X  Lenkijos TV I programe 
retransliacija.

Šeštadienis, kovo 12 d.
8.00  Lenkijos TV I p ro g ram o  

retransliacija. 15,00 Animaciniai f. 1513 
Etnostudija. Verbos. 16 .X  Kelionė j garnti
16.30 Filmas “ Žemuogių pievelė". 18.C 
LKL Čempionatas. "Drobė" - "Lietkabelis 
Pertraukoje • žinios. 19 .X  NBA rungtyn« 
20.30-4.40 Lenkijos TV I programo  
retransliacija.

Sekmadienis, kovo 13 d.
8.00 Lenkijos TV I program o: 

retransliacija 15 .X  Vaikų savaitgalis. 16.£X 
Susitikimai. Rašytojas ir ve rtė ja s  Teodora 

Četrauskas. 1 6 .X  Lietuva ir pasaulis 
Laidos vedėjas Č. Iškauskas. 17.00 T 
šou "2 0 X ". 17.25 NBA apžvalgga 18.00 
3 .X  Lenkijos TV I programos retransliacija

ŠVT IR PALYDOVINĖ PROGRAMA 
Penktadienis, kovo 11d.
16.0019.30 Baitįoe TV programa 18.00 

LKL čempionatas. “Žalg iris" * "Atletas 
1 9 .X  "Pirk, parduok, informuok". 19.4C 
Žinios. 2 0 .X  Ar sunku būti jaunam? 20.15 
TV forumas. 21 . X  Psichologinis trileris 
"Žirklės". 22.40 Kartojama "Pirk, parduok 
in formuok". Žinios.

KABELINĖS TV PROGRAMA 
Penktadienis, kovo 11 d.
1 9 .X  "Kontaktinis boksas ". 20-3? 

“Sekliai iš Brodvėjaus". 22.06 Kūnų J* 1 
Men. f. "Sarafima".
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