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LAIKRASTIS SIAULI

ŠIANDIEN LIETUVA ŠVENČIA PENKTĄSIAS 
VALSTYBĖS ATKŪRIMO METINES

IŠLIKOME IR BŪSIME
Vytautas LANDSBERGIS

Mes turime keletą pasirinkimų. Bręsti ir augti, kaip mokė Lietuvos kardinolas pirmosiose pamaldose 
prie atgautosios (prisimename - Sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo dienomis) Vilniaus arkikatedros, 
visos Lietuvos šventyklos.

Keltis ir eiti - ką ir padarė Lietuva, lyg būtų išgirdusi sunkiai sirgdama Naujojo Testamento žodžius.
’  Telktis ir dirbti - Lietuvos naudai ir žmonių gėrybei, - kaip mokė Vincas Kudirka, kaip giedame savo 
valstybės himną ir tautos giesmę.

Turime ir dar vieną pasirinkimą - raustis ir drumsti. Raustis po dar nesutvirtėjusiais atstatomos 
valstybės pamatais, drumsti Nepriklausomybės dangų svetimo nuodingo eterio garais ir niekinančio 
netikėjimo dūmais.

Anuose pasirinkimuose gyvena meilė - teisybės ir doros, artimo ir Tėvynės meilė. Iš to ketvirtojo 
pasirinkimo dažnai kyšo pagieža, pavydas, neapykanta, kitąsyk ir godulys ar kokie draugelių grupės 
interesai. Pasirinkime teisingai - ir kurie čia esame, ir visoje Lietuvoje.

Tiktai tada turėsime nejveikiarrią ginklą ir telksimas j dideli taikos kareivių, Lietuvos talkininkų būrį.
Mūsų reikės daug, ir iš kiekvieno reikės daug, nes antrieji metai vargu ar bus lengvesni už 

pirmuosius.
Iš knygos “LAISVĖS BYLA”

KOVO 11-OSIOS - 
LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ATKŪRIMO DIENOS 

RENGINIAI

KOVO 11 D.
10.00 val. - Iškilmingas vėliavos pakėlimas miesto 

Centrinėje aikštėje
10.30 val. - Šv. Mišios šv. Petro ir Povilo bažnyčioje
17.30 val. - Pučiamųjų instrumentų paradas Vilniaus 

gatvėje
18.00 val. - Šventinis minėjimas ir koncertas "Laisvės 

varpas” (dalyvauja choreografinis kolektyvas 
“Želmenėliai", vad. A. Masėnienė; “Jovaras”, vad. J. 
Gavenauskas, ir kiti miesto kolektyvai) Dramos teatre.

KOVO 12 D.
13.00 val. - Fotografijos parodos “Prieš 5  m etus...” 

atidarymas Kultūros centre (iš Fotografijos muziejaus 
fondų).
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Mielieji 
bendražygiai,

Tėvynės Sąjungos 
(Lietuvos 

konservatorių) Šiaulių 
m. skyriaus nariai!
Š. m. kovo 12 d mūsų mieste 

lankysis Kovo 11 d. 
Nepriklausomybės akto 
signataras

prof. 
Vytautas 

LANDSBERGIS
Mūsų partijos lyderis 

dalyvaus Tėvynės Sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) Šiaulių 
m. skyriaus vėliavos šventinimo 
iškilmėse, kurios įvyks kovo 12 
d. 12.30 val. Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje.

14 val. Šiaulių m. Kultūros 
centre - visuomenės susitikimas 
su prof. VYTAUTU 
LANDSBERGIU.

Kviečiame 
dalyvauti!

Tėvynės Sąjungos 
(Lietuvos 

konservatorių) 
Šiaulių m. skyriaus 

taryba
L .

GERBIAMIEJI
ŠIAULIŲ
KRAŠTO
ŽMONĖS

Lietuvos istorija - tautos kovos už laisvę ir 
Nepriklausomybę istorija. Ne kartą okupuota, naikinta 
ir terorizuota Lietuva 1990 metų kovo 11 d. paskelbė 
atkurianti Nepriklausomą valstybę.

Praėjo penkeri sunkūs, teroru, krauju ir ekonomine 
blokada paženklinti metai. Tai palyginti trumpas 
žm ogaus gyvenimo tarpsnis, o valstybingumo raidoje 
per šj laiką nelengva suvokti Kovo 11-osios akto 
reikšmingumą tautai ir valstybei.

IŠLIKOME IR TIKIME - BŪSIME 
Sveikiname Šiaulių krašto žmones 

su Nepriklausomos valstybės 
penkerių metų jubiliejumi.

TIKĖJIMAS teneapleidžia mūsų.

Redakcija
s *



TEATRAS PIRAMIDĖJE
Kazys SAJA

Pagal nepatvirtintą Piramifės 
faraonų informaciją šiais metais buvo 
pradėtas kurti nepaprastas, galbūt 
vienintelis pasaulyje valdžios vyrų 
bei moterų teatras. Mums telieka 
džiaugtis ir sveikinti gerus norus, 
kuriais baigiami grjsti visi keliai, 
vedantys j valdančiųjų piramidę.

Šio sumanymo iniciatorius 
nepanoro atskleisti savo pavardės - 
ji ‘urėtų paaiškėti per ateinančius 
Seimo arba Prezidento rinkimus. 
Minties grūdą galėjo išsiblaškęs 
numesti kuris nors idėjomis pertekęs 
filosofas - koks nors A. Juozaitis arba 
S. Lozoraitis, nors kartais jiems 
nenusileidžia Ir sokratiškos 
mąstysenos A. Albertynas. Andai 
Šopenhaueris teigė, kad žmogus 
pasmerktas blaškytis tarp dviejų 
stygių: skurdo Ir nuobodybės. O 
senosios Romos piliečiai atkakliai 
reikalavo duonos ir žaidimų.

Bet Iš kur jų paimti? Ypač duonos, 
jeigu V. Landsbergis sugriovė 
kolchozus, priveisė ūkininkų - iš jų 
tiesiog partiniai principai neleidžia 
ko nors pirkti arba perkant dar ir 
sumokėti jiems. Todėl ir susidarė 
kebloka situacija ■ stabilizavosi 
skurdas ir pilka nuobodybė. Todėl 
dažnėja atvejų, kai vienas išgėręs 
nori pasikarti, o kitas maždaug tą 
patj "malonumą1' padaryti savo 
artimui.

Kažkuris iš signatarų dar priminė, 
kad anuometinė Aukščiausioji Taryba 
buvo sudariusi krepšinio komandą 
kuri varžėsi su krepšininkais iš 
vagnorinės vyriausybės. Lietuvos 
žmonės net per televiziją matė, kokia 
konfrontacija vyksta tarp dviejų 
pagrindinių valdžių. "O mes imkim ir 
pastatykim balandžio arba gegužės 
pirmajai jungtinį partijos ir vyriausybės 
spektakl]! Tarkime, Gogolio 
“ Revizorių''! Su duonele striuka, prie 
mėsos reik drąsos - tegul mus išrinkusi 
liaudis bent saldžiai pasvajoja, kaip 
būtų šaunu, jeigu Iš kokios nors 
Maskvos ar Peterburgo Incognito 
atvyktų šalmu apsimovęs 
revizorius...A?”

Juršėnas šiam sumanymui, 
girdėjom, pritarė ir buvo pasirengęs 
sukurti pagrlndinj Chlestakovo 
vaidmenj. Bet Režisierius, kurio kilmės 
ir pavardės kol kas nežino net "laifo" 
organizatoriai, labai rūpinosi, kad būtų 
išsaugota klasikos dvasia (Vaitkus 
ar Nekrošius čia nebūtų tikęs). 
Chlestakovo vaidmeniui jis buvo 
numatęs poną Šleževičių ■ tiesiog 
buvo Įsimylėjęs Premjerą už jo kalbas, 
už jo sugebėjimus įrodyti liaudžiai, 
kad jis iš tikrųjų yra didelis, tačiau ne 
mažesnis ir žmonių gyvenimo lygis. 
Ponas Šleževičius sutikotik suviena 
sąlyga: kad jo tarnas Osipas būtų

ponas Gylys.
Režslerius, (dėmiai nužvelgęs 

ministrą, palinksėjo galva - vadinasi, 
pritarė tokiam pasirinkimui. Jam rūpėjo 
prikalbinti Prezidentą, kad jis, kaip 
tikras demokratas, paties Gogolio 
žodžiais tariant, “jau pasenęs 
tarnyboje irtcfi gražu savaip nekvailas 
žmogus", apsiimtų suvaidinti 
Gorodničių. Vaidmens atmintinai 
iškalti jam nereiksią: po visą sceną 
bus galima sukaišioti nematomus Jo 
patarėjus, kurie pasufleruos, 
pakuždės Jam, ką reikia sakyti Ir daryti.

Atrodo, kad ir šita kliūtis buvo 
nugalėta. Ilgai koketavo ponia 
Kazimiera, kuria! buvo siūlomas 
Gorodničlaus žmonelės vaidmuo. Jai 
neva rūpėjo žinoti, ką j tai pasakys 
visos Lietuvos moterys, kurios neva 
jpareigojo Kazimierą atstovauti joms 
visoj Europoj... Be to, jai norėjos! 
žinoti, kam bus paskirtas jos dukters 
Marjos Antonovnos vaidmuo. 
Režiserius buvo kompromiso žmogus 
- leido Kazimierai pasirinkti. Taip 
veikėjų sąraše atsirado Burbienės 
pavardė, tačiau su dideliu klaustuku 
vietoj vardo.

Dėl mokyklų Inspektoriaus 
Chlopovo vaidmens varžėsi net keli 
anksčiau nusipelnę pedagogai. 
Režisierius pasirinko du pačius 
jspūdlnglausius - Liutiką ir 
Stakvilevičių, žadėdamas burtų keliu 
nuspręsti, kuriam teks vaidinti pirmam.

Teisėju Liapkinu Tiapkinu norėta 
padaryti Bulovą arba Bobelį, tačiau 
didžioji frakcija nutarė, kad 
Aukščiausiam teisme Režisierius
galbūt ras geresnių kandidatų. 
Labdaros įstaigų globėju Zemlianika 
tapo finansų žinovas Kolosauskas. 
Bet linksmiausiai Režisierius trynė 
rankas, radęs tokį pulkų Dobčinskj ir 
Bobčinskj - Albertyną ir Adomaitj, 
kurj dar būtų sutikęs pakeisti ir 
Bendinsku, nes visus tris vadino 
kolegom ir draugais.

Počmelsterlo Š peklno vaidmeniu 
Kirkilas nebuvo labai patenkintas, 
tačiau pakluso partinei drausmei Ir 
patikėjo Režisieriui, kad jis "pagal 
visus parametrus" pats tinkamiausias.

D idžiausio '  pasipriešinimo 
susilaukta ten, kur jo mažiausiai 
tikėtasi: rodos, ir aklam buvo aišku, 
jog žandarų Deržimordos, Pugovidno 
ir Svistunovo vaidmenims tiesiog 
apsigimęs Petkevičius, Bernatonis ir 
jų bičiuls Ivaškevičius. Bet jie nesutiko, 
baksnojo pirštu j veikėjų sąrašą ir 
klausė - kur nuovados antstolis 
Uchovlortovas (juo buvo numatytas 
Pronckus), kur Liullukovas, 
Rastakovskls, Korobkinas kur, 
Gogolio pažymėti kaip "garbingi 
asmenys mieste"? Kur pirklys 
Abdulinas?!

Režisierius atsidusdamas aiškino,

kad Abdullną apsiėmė suvaidinti 
ekspremjeras Lubys, o pirklius Ir kitus 
"garbingus asmenis" jis numatęs 
išdalinti vyriausybės nariams. Ne, 

.Petkevičius ir Jo bendrai su tuo 
nesutiko. Žadėjo kažkam rašyti 
skundą siūlė vietoj pasenusio Gogdb 
statyti kokią pažangesnę Komelčluko 
ar net Laurlnčiuko pjesę.

Norėdamas juos apraminti Ir 
sudominti, Režisierius atskleidė jiems 
tam tikrą paslaptj. Apie selekciją 
išmanantis Būdvytis jam pataręs iš 
dvitrynlo kiaušinio išperinti dvlgalvj 
gaidj. (Toks gaidys jau giedojo 
viename garsiame vištyne.) Taigi tas 
dvigalvis paukštis ir būsiąs pagrindinis 
vaidinimo herojus. Visų akys bus 
kreipiamos J jj. Bet labiausiai tuo 
rūpinsis Ir gražiausiai prieš jj Išsitemps 
būtent Svlstunovas , Pugovlclnas Ir 
Deržlmorda. Tartum trys pribuvėjos 
Jie sulauks, kol tas dvigalvis gaidys 
išperės tikrą ryžtingą revizorių, kuris 
pranoks Ir patj Žirinovskj. Tokiu būdu 
Petkevičiui, Bematoniui ir Ivaškevičiui 
bus lenta užbaigti spektaklj ir susilaukti 
daugiausia aplodismentų.

Konsensusas, atrodo, buvo rastas. 
Priešingu atveju Režisierius žandarų 
būtų ėmęs ieškoti (ir lengvai suradęs) 
Vidaus reikalų ministerijoj. Kllmaltis 
faksu pranešė, jog sutinka būti būsimo 
spektaklio sponsorium. Viskas 
pakrypo j gerąlą pusę, tačiau tą gražų 
sumanymą sujaukė viena opozicijos 
ragana Vieni sako, jog tai buvo Stčytą 
kiti - kad Kunevičienė, Jurgelio jstalga 
įtaria Aleknaitę. Ne tik jos, bet ir dar 
trys dešiniųjų laumės, remiantis 
prevencijos (statymu, gali būti 
prlgnybtos už raganavimą: ir 
Hofertienė, ir Andrikienė, ir 
Ambrazaitytė. Bet kuri iš jų galėjo 
atlikti tokj ardomąjį darbą.

Konkrečiau šnekant, vienas iš jų 
busimojo spektaklio kūrėjams pasiūlė 
Seimo rūbinėj stabtelti prie veidrodžio.

- O ką mes ten gero pamatysim?
- nuoširdžiai nustebo šie.

- Džiaugtis gal ir neturėske kuo, 
bet jeigu neapkaltlnsit veidrodžio, 
Įsitikinsite, kad jūs Jau senokai 
vaidinate Gogolj. Parašytą ir 
neparašytą. Tai kam dar sviestuoti 
sviestą? Kam teatre dar vaidinti teatrą? 
Posėdžių salėje įjunkite kameras, 
Gogolio žinovai iš karto atpažins, 
kas yra kas.

Režisierius pasijuto nuginkluotas. 
Tokią gerą Idėją nunešė kaip šuo ant 
uodegosl išviso vargo Iko tk dvigalvis 
gaidys. Tačiau ir tas, limuzino 
bagažinėje vežamas, buvo nujotas 
kartu su vyriausybiniu "Opeliu" ir 
greičiausiai vagių išgabentas j Rytus. 
Lietuvos piliečiams beteka susigūžus 
laukti, kok] kiaušinj jis ten padės Ir 
kok| revizorių ateityje mums išperės.

ČEČĖNIJOS KARO BEDUGNĖ
Arvydas SAULĖNAS

Pastarųjų dienų mūšiai Čečėnijoje 
tapo dar intensyvesni. Nepaisant to, 
jog Rusijos ginkluotosios pajėgos 
jau yra už vieno kilometro nuo Arguno 
miesto, mūšiai atsinaujina ir Grozne. 
Prieš kelias dienas čečėnų kariams 
pasisekė išstumti priešą iš geležinėelo 
stoties Ir Minutkos aikštės rajonų. 
“ Čečėn press" duomenimis rusai 
pasitraukė, palikę gulėti 80 savo kovos 
draugų lavonų. Grozno miestas jau 
visiškai sugriautas, tačiau snaiperių 
dvikovos vyksta visuose miesto rajo
nuose, o pietinėje dalyje siautėja 
gaisrai. Gyventojai miršta iš bado 
namų rūsiuose arba juos sušaudo 
nuo "banditų" miestą valantys omoni- 
ninkai ir vidaus kariuomenės daliniai, 
čečėnų kovotojai pavertė Arguno, 
Šąli, Gudermeso miestus tvirtovėmis 
ir laukia naujo Rusijos armijos puolimo. 
Atrodo, kad D. Dudajevas ir |o vy
riausybė yra remiami įvairių musukno- 
niškų valstybių, suinteresuotų Rusijos 
Imperijos silpninimu. Pasitvirtina pra
nešimai, kad D. Dudajevo pusėje kau
nasi savanoriai ir samdiniai ne vien iš 
Ukrainos, Gruzijos, Pabaltijo, bet ir iš 
pačios Rusijos ir net Lenkijos. O štai 
visa! neseniai čečėnų kovotojai 
numušė du Rusijos lėktuvus “SU- 
25” Ir vieną bomboneši priešlėktuvine 
amerikietiškąja sistema "Šapiral". Vėl 
pasirodė po Grozno šturmo uždarytas 
laikraštis "Laisvoji Čečėnija".

Užėmus Grozną šis žiaurus karas 
dar labiau išsiplėtė ir įgavo dar žvė- 
riškesnj ir šiurpesni pobūdj. čečėnų 
vyriausybės pranešimuose sakoma, 
kad specialiose koncentracijos sto
vyklose jkallnta apie 10 tūkstančių 
paruoštų sunaikinti čečėnų. Sklinda 
Informacija apie neoficialų Rusijos 
generolų įsakymą naikinti čečėnų 
vyrus nuo 111ki 60 metų. šiurpesnių 
faktų žmonija negirdėjo nuo Antrojo 
pasaulinio karo pabaigos. Protui 
nesuvokiami kai kurių Rusijos 
informacijos šaltinių tvirtinimai, kad

ugnyje ir kraujuje paskenduslame 
Grozne gyvenimas vėl normalus, o 
vaikai jau eina J mokyklas.

Gandai apie nukapotas galvas ar 
kitaip išniekintus kūnus šio karo metu, 
atrodo, pasitvirtina, (vairiausio plauko 
sadistai Čečėnijoje rado plačią dirvą 
savo poelgiams, už kuriuos niekada 
negrės joks teismas. Politikai dar ne
pakankamai {vertino valstybių vadovų, 
inspiruojančių šias skerdynes, nusi
kalstamąją veiklą Argi kaltas kareivis, 
(veltas j karo mašiną kuri privertė jj 
žudyti, kad apgintų savo gyvybę, 
argi banditas yra tas, kuris gina savo 
šeimą ir namus. Pats karas Ir jo organi
zatoriai savaime yra nusikaltėliai, 
tačiau karo jau nebesustabdysi. Ru
sijos vadovas turbūt susimąstė apie 
savo istorijos teismą Ir vis dažniau 
kalba apie “atsarginj variantą": palikti 
čečėnams autonomiją pietinėje res
publikos dalyje, kurioje, deja, nėra 
jokių gamtinių Išteklių.

Ginklai, pinigai, nafta yra svar
biausios karo, iš kurio susišluoe nema

nęs bosai, priežastys. Čečėnijoje 
cirkuliuoja milijardai netikrų rublių, 
kurių užtektų D. Dudajevo rūmams 
išklijuoti.

Demokratai visuose buvusios 
TSRS frontuose patiria skaudžius 
pralaimėjimus. Pradedant Z. Gamsa- 
churdijos šalininkų nuteisimu mirties 
bausme ir baigiant rinkimais Estijoje, 
nesunku jslvalzduotl, kas laukia visų 
radikaliųjų valstybių nepriklausomybių 
šalininkų. Pasaulio valstybių vadovai 
- pragmatikai iškeitė kontroliuojamos 
ir vientisos Rusijos norimą jvalzdj j 
tūkstančių čečėnų, o gal ir visos tautos 
gyvybę. Vakarus Rusijos politika do-. ■ 
minatiktiek, kiek ji susijusi su jųpa- 
člų saugumu, Irvisiškai nesvarbu, ar 
čečėnams, ar gražinamą ar lietuviams 
vykdomas genocidas. Nematyti 
кгаф, mirties, baimės, puivo, pragaro
Čečėnijoje - reali šių dienų pasaulio
politika

pastaruosius dvejus metus buvo 
apvogti. Reginą draugės mėgo. Jos 
gerdavo kavą, o sūnus tuo metu 
trumpam išeidavo, pavogdamas 
raktą Pasidaręs kitą raktą grąžindavo 
atgal j rankinę, o vėliau, žinodami, 
kada draugės namie nėra, jos butą 
apvogdavo. Vogdavo viską net 
drabužius, kuriais išdrjsdavo
pasipuošti. Policiją mano {rodysianti 
7 butų vagystes Šiauliuose, vieną -

INFORMUOJA

VOGĖ IŠ DRAUGIŲ 
BUTŲ

Kovo 3 dieną Šiaulių pirmojo 
policijos komisariato kriminalistai 
gatvėje sulaikė 41 metų Reginą B. Iki 
šiol moteris dirbo muzikos, darbų 
mokytoja vienoje Šiaulių rajono 
mokyklų. Be to, Ir verslą turėjo - 
apvaginėjo butus. Pirmiausia buvo 
sulaikytas jos šešiolikmetis sūnus 
Skaidrius, kaltinamas butų vagyste. 
Po to pasidomėta ir motina Jos užrašų 
knygutėje kruopščiai surašyti draugių 
adresai, telefonai. Visi butai per

Kaune, 1 ar 2 Raseiniuose. Ten gyvena 
Reginos B. tėvai. Gudrioji vagilė keitėsi 
butą, tačiau buto raktus pasiliko sau. 
Aišku, po to butas buvo apvogtas. 
Nukentėjusieji gali paskambinti 
komisarui inspektoriui A. Augul 
telefonu 4Э7351.

TALKININKAUJA 
KARIAI

Šiaulių miesto viešosios policijos 
pareigūnai prieš keletą dienų j pagalbą 
pasitelkė karius. 30 Vidaus reikalų 
ministerijos vidaus kariuomenės 
būtinosios tarnybos vyrų atvyko iš 
Vilniaus patruliuoti trimis papildomais 
automobiliais. Visi jie aprengti policijos 
uniforma, apmokyti budėti gatvėse. 
Ar ilgai kariai talkins Šiaulių policijai, 
nenurodoma.

Paruošė Vida MISIŪNAITĖ

0)

PRIES RINKIMUS SAVO JĖGAS 
PARTIJOS IŠBANDYS KREPŠINIO 

AIKŠTELĖJE
Arvydas SAULĖNAS

Trečiadienj Centro sąjungos 
pirmininkas E. Bičkauskas pristatė 
savo partijos kandidatą būsimuose 
rinkimuose Kaišiadorių rajone - Rasą 
Melnikienę. E. Bičkauskas paskelbė, 
kad "pajėgumą” politinės jėgos galės 
išbandyti organizuojamame partijų 
krepšinio turnyre Centro sąjungos 
taurei laimėti. Jau užsiregistravo 13 
komandų, atsisakė - lenkai ir tautininkai,
abejoja ir konservatoriai. Aš ir ponas 
R. O zo la i  -------

būdavai išrinktas, o dabar reikia 
kruopštaus darbo", - sakė R Melnikienė.
E. Bičkauskas padejavo, kad kaimo 
žmonės vis dar tepažįslatk dvi "spalvas": 
LDDP ir konservatorius, gal dar 
krikščionis demokratus. Centristų 
jsitikinimu, nei LDDP, nei konservatorių 
pergalė nieko negalės pakeisti Seimo 
darbe. O štai laimėjus centrui, šis jau 
galės suformuoti savo frakciją 
rakbustas, ar nekompramituoja Centro

Dzolas taip pat planuojame žaisti, 
tačiau kuo tai pasibaigs, nežinią sakė

R. Melnikienė pažymėjo, kad, laimėjus 
rinkimus, stengtųsi išspręsti moterų 
nedarbą femes ūkio bei kitus socialinius 
klausimus "Buvo laikas, kai užtekdavo 
pasakyti kalbą mitingo metu Ir jau

kandidatai, kaip Čiupailą Grumadas, 
E Bičkauskas atsakė, kad negali įtakoti 
Ir diktuoti savo skyrių veiklai. Kokia 
tad gali būti kalba apie kovą su 
organizuotu nusikalstamumu visoje 
Lietuvoje, jei to nesugebama padaryti 
savo partijoje.

ISTORIJA. Sausio viduryje 
gensekul M. Gorbačiovui, atvykusiam 
patikrinti vietinių komunistų, A. 
Brazauskas, prieš tai nuraminęs, jog 
"pagrindinis klauslmaą kuris šiandien 
ypač rūpi mums ir TSKP vadovybei, 
yra LKP savarankiškumas” , nurodė 
ir galimą suvereniteto formulę: “Kelias 
I suverenumą - tai procesas, kuris 
turi savo strategiją Ir nuoseklumą. 
Apskritai tai galima apibūdinti kaip 
perėjimą etapais nuo suverenios 
sąjunginės respublikos statuso prie 
atskiros respublikos aukštesnio lygio 
valstybingumo statuso. Tokia yra 
Lietuvą kurioje šie procesai prasidėjo 
|au šiandien.”  ("Tiesa” . 1990.01.16).

SKOLA. Atsakydamas l klausimą 
koks Lietuvos įsiskolinimų poveikis 
ekonomikai, G. Vagnorius pasakė, 
kad valstybės skola jau artėja prie

^ }M U S Ų  ŠALYJE
700 mln. dolerių. Prekybos deficitas 
per pastaruosius metus pasiekė 
astronominę 525 mln. dolerių sumą 
o valstybės vidaus skola - beveik 
500 mln. litų. Taigi įsiskolinimas jau 
prilygsta valstybės biudžetui, t. y. 
per dvejus metus "suvartoti" 3 
valstybės biudžetai. Visi šie pinigai 
sunaudoti ne Investicijoms. Jie buvo 
“pravalgyti". Dar priminė, kad iki 1992 
metų Seimo rinkimų Lietuva neturėjo 
nei užsienio, nei vidaus skolos, o 
biudžetas buvo subalansuotas.

REPRESUOS, Šią savaitę Jurbarko 
rajono apylinkėse lankėsi Seimo naiys 
Albinas Albertynas. ‘Tvarką Lietuvoje 
aš {vesčiau per du mėnesius, - sakė 
jis viename susitikime su rinkėjais. - J 
Vieną - pakarti, kitą - sušaudyti..." 
Pirmiausia pakarti A. Albertynas siūlė 
žemės ūkio produktų perdirbimo 
pramonės atstovus, daugiausia 
jaskolinusius žemdirbiams, Konkrečių 
asmenų, su kuriais taip derėtų 
pasielgti, Seimo narys nejvardijo.

AUŠROS A Lt JA



RAŠO IŠEIVIJOS LIETUVIAI
Lietuvos saugumas ir išeivija

Kovoje su nusikaltėlių grėsme galėtų pagelbėti 
savanoriška krašto apsaugos tarnyba, Išeivijos šauliai 
ir ramovėnai

Vilius BRAŽĖNAS
Skaitant apie nusikaltimus Lietu

voje, kyla klausimas, kodėl nepanau
dojama Lietuvai savita karinė struktūra 
SKAT (Savanoriška krašto apsaugos 
tarnyba) kovai prieš organizuotas 
nusikaltėlių gaujas? Nesuskaičiuosi 
Lietuvos vargų ir pagalbos bei 
sprendimų laukiančių reikalų - jų yra 
daug. Tačiau daugelis jų lengviau 
išsispręstų, jei būtų sustiprintas vidaus 
saugumas. Daug kas pasitaisytų, jeigu 
ir piliečiai, ir verslininkai - savi ir 
užsieniečiai - jaustųsi saugūs. Tada ir 
turizmas, ir užsienio investicijos jlietų 
tvirtos valiutos kraujo j Lietuvos 
ekonomikos gyslas.

Suprantama, vidaus saugumui 
užtikrinti reikia atitinkamų jstatymų, 
veiksmingos teisminės sistemos ir 
organizuotos jstatymų vykdymo 
priežiūros - policinės struktūros.
Išeivijos veiksniai ir kitos organizacijos, 
net pavieniai asmenys, bando įtaigoti 
jstatymdavystės ir teismų reikalų 
sprendimą. Tai tų sričių specialistų ir 
dėl to besisielojančių kitų išeivių 
rūpesčių sritis.

SKAT panaudojimui prieš mafiją 
ištirti ir atitinkamai veiklai organizuoti 
išeivijoje mūsų veiksniai turėtų 
pasitelkti jos šaulius ir ramovėnus.
Tai šioms dviem organizacijoms 

artimiausia sritis. Gal net būtų teisingiau 
teigti, kad išeivijos pusiau karinės 
organizacijos turėtų imtis iniciatyvos 
visuomenei organizuoti ir veiksniams 
jtaigoti judinti tą keliamą problemą jų 
plotmėje.

Kad SKAT klausimas prašosi 
išeivijos pirmiausia moralinės ir kitokios 
talkos, netikėtu būdu patyriau 1994 
m. rudenj lankydamasis Lietuvoje, 
kur teko net šešiuose miestuose 
susitikti su patriotiniu aktyvu viešuose 
renginiuose. Klaipėdoje netikėtai 
susidūriau su SKAT problema.

Susitikime su klaipėdiečiais 1994 
m. spalio 7 d. Aukštesniosios tech
nikos mokyklos salėje atsirado trys 
SKAT vyrai, atvažiavę iš Kauno. Jeigu 
SKAT taip ryžtingai ieško ryšių su 
išeivija net per besilankantj jos žu
rnalistą, reiškią išeivija negali nekreipti 
dėmesio j Šj reikalą Po bendro pokal
bio su Klaipėdos žmonėmis teko pas
ikalbėti su SKAT vyrais atskirai.

J klausimą, kas išprovokavo

desperatišką žingsnj - išgarsėjusi 
dalies SKAT vyrų “ išėjimą j mišką", 
buvo paaiškinta, jog tai padarė 
netikėtas SKAT nuginklavimas. SKAT 
vyrų jtarumą dėl nuginklavimo esą 
patvirtino tai, kad, kaip vėliau 
paaiškėjo, vyriausybė šios priemonės 
ėmėsi kaip tik pora dienų prieš 
komunistinj pučą Maskvoje.

SKAT vyrai skundėsi nepalankia 
ir negatyvia propaganda prieš 
savanorišką tarnybą apskritai, šj teiginį 
atsitiktinai patvirtino ir "Lietuvos aido” 
nuomonių skyriuje (1994 m. Nr. 205) 
išspausdintas mokslininkių Lilianos 
Astros ir Renatos Baratinskaitės 
pasisakymas "SKAT ir viešoji infor
macija". Autorės pateikė apibendrintą 
metinę didžiausių Lietuvos dienraščių 
straispnių apie SKAT statistiką 
apimančią laikotarpj nuo 1993 m. 
rugsėjo iki 1994 m. rugsėjo.

N dgiani ObjekL faktų Pozityvūs 
vertinimai % perteikimaj%vertinimai% 

•‘Respublika" 54 44 1,7
"Diena" 47 47 3
“Lietuvos rytas" 38 60 2
“Lietuvos aidas” 2 88 8

Kaip teko patirti, net ir SKAT draugai 
nevisai pritarė “ išėjimui j mišką" kaip 
protesto metodui, ypač kai tas 
protestas buvęs susietas su karinei 
drausmei ir karių moralei netin

kamomis apraiškomis. Tokias aprai
škas iškėlė "Lietuvos aide" (1994 m. 
Nr. 112 "j mišką tegul eina patys!") 
nuomonių skyriuje rašęs vyr. LA 
redaktoriaus pavaduotojas Valentinas 
Ardžiūnas: "Tarnyba gerokai apsivalė 
- išmetė girtuoklius ir prisplakėlius, 
bet būtų gerai, kád tas vajus nebūtų 
vienkartinis; drausmę reikia saugoti 
kaip kario garbę”. Tačiau, matyt, 
žinodamas apie tai daugiau, negu 
pasakė ir negu mes iš tolimos išeivijos 
galime įžvelgti, pripažino savanorių 
tarnybos svarbą Lietuvos saugumui: 
"Esame jau patyrę, kas labiausiai 
nekenčia Lietuvos tvirtumo: Rusijos 
imperialistai, vis tebelaikantys mus 
savo patvoriu, kurtiesiog dera visaip 
dergti ir šiukšlinti; komunistai, kuriems 
bjaurūs visi, gebantys pasipriešinti, 
nes patys sugeba ėsti tik puvėsius; 
vagys, kurie bijo, kad vėl reikės vogti 
tik naktj, o jau taip priprato prie 
komforto".

"Vagių" dingstis atveda prie 
mafijos problemos Lietuvoje ir 
policijos nesugebėjimo su ja 
susidoroti. Suprantama, kad KGB 
|taka ir Maskvos politika apsunkina 
kovą su nusikaltėliais. Ta problema 
yra išplitusi Lenkijoje bei Vokietijoje. 
Todėl ir kyla klausimas: kodėl 
vyriausybė ginkluotos mafijos 
akivaizdoje nuginkluoja SKAT? 
Kaimyninėje Latvijoje, kaip teko prieš 
vykstant j Lietuvą skaityti, Tautinei 
gvardijai tolygi "Žemes sargi" 
organizacija turi teisę laikyti ginklus 
namuose ir vykdyti kai kurias policines 
užduotis kovoje su nusikaltėliais.

Nerimą kėlė žinios apie policiją, 
skaitytos “ Dienovidyje” irSKAT vyrų 
pateiktos Klaipėdoje. 1994 m. Nr. 35 
redaktorė Aldona Žemaitytė tuo 
klausimu rašinj pavadino "Kelias J 
policinę valstybę". Esą "vis labiau 
įžūlėja kelių policija", sulaikydama 
pensininkus ar inteligentus, 
"išplėšdama 20 ar 50 litų baudos už 
tariamą nusižengimą.. Tuo tarpu pro 
šalj neleistinu greičiu blizgančiais 
automobiliais dumia "berniukai", 
policininkai jų net nestabdo".

Klaipėdoje sutikti SKAT vyrai man 
pateikė jaudinančios statistikos, irgi 
minėdami "policinės valstybės" 
grėsmę Lietuvai. Esą Lietuvoje 
vyraujanti nepaprasta proporciją 3,5 
policininko vienam kareiviui. Yra 
žinoma, kad kariuomenė visada yra 
mažiau pavaldi vyriausybės norams. 

Jei gausiu man pažadėtą 
dokumentinę statistiką, pasidalysiu 
ja su skaitytojais.

Ko prašė SKAT vyrai iš išeivijos? 
Pirmiausia - moralinės pagalbos prieš 
jiems nepalankią propagandą 
spaudoje ir vyriausybės daromas 
skriaudas. Antra, konkrečios 
pagalbos susižinojimo priemonėmis 
ryšiui tarp SKAT vyrų palaikyti.

Atrodo, jog išeivijos ramovėnai ir 
šauliai būtų tie, kurie pirmiausia turėtų 
pasirūpinti Lietuvos saugumo reikalais 
ir bandytų tą saugumą stiprinti per 
pagalbą SKAT. Tai konkreti darbo 
sritis, nuo kurios negalima atsisakyti 
pasiteisinimu, jog ta ar kita organizacija 
yra "nepolitinė". Išeivijos pusiau 
karinės organizacijos galėtų 
informuoti ir kitus tautiečius apie 
Lietuvos saugumą, jos kariuomenę, 
policiją ir savanoriškas tarnybas - 
SKAT ir Šaulių sąjungą.

"TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI”

SANITARIJOS
GYDYTOJAS

JONAS
SKAČKAUSKAS

Alfonsas DAUNYS
Grjžtantys j miestą gyventojai, 

pasislinkus frontui j Žemaitiją, vietoj 
Šiaulių rado griuvėsių krūvas. Riog
sojo nuodėguliai, vėjas nešiojo pele
nus. Daug kas neberado artimųjų, 
draugų, pažįstamų. Nebesusigaudė 
ir rezistencijos kovotojai, planavę 
kovoti prieš bolševikinį okupantą, 
antrą kartą sugrįžtant jam į Lietuvą. 
Vokiečių okupacijos laikotarpiu LLA 
(Lietuvos laisvės armijos) susikūręs 
štabas nesusirinko. Vieni pasitraukė 
į Vakarus, kiti žuvo, - reikėjo viską 
pradėti iš naujo. Šio sunkaus darbo 
ėmėsi sanitarijos gydytojas Jonas 
Skačkauskas. Jis Iš naujo suor
ganizavo štabą. Pagal KGB archy
vuose rastus dokumentus, jame buvo 
A. Balčiūnas, S. Mačulis, V. Mačiul- 
skis, A. Zablockis, S. Saulius, Z. 
Kriaučiūnas ir medicinos sesuo 
Mikalauskaitė, kuri partizanus ap
rūpindavo vaistais bei medikamen
tais. Jonas Skačkauskas, pradėjęs 
vadovauti pogrindžio veiklai, už
mezgė ryšį su besikuriančiomis par
tizanų grupuotėmis miškuose ir 
stengėsi koordinuoti jų veiklą bei 
aprūpinti, kiek leido galimybės, reik
alingomis medžiagomis. Susitikti su 
partizanų ryšininkėmis buvo įsteigęs 
ryšių centrą Žaliūkių kaime. Ši veikla 
buvo gana greitai išaiškinta. 1945 
m. vasarą visus veikėjus areštavo ir 
nuteisė. Ryšininkės Rugiagėlė, Uusė 
Užkuraitytė, med. sesuo Mikalaus
kaitė kalėjo Vorkutoje, kur pastaroji 
ir buvo nukankinta Išlikę tik jos laiškai, 
rašyti seseriai, kurie dabar saugomi 
Šiaulių "Aušros”  muziejuje. Gydy
tojas Jonas Skačkauskas, nepasi-

RASO
“AUŠROS
ALĖJAI”

davęs užverbuojamas, tapo provoka
cijos auka, neteko akies. Šis taurus 
žmogus ir Sibire neprarado opti
mizmo. Baigęs kalėti, jau būdamas 
tremtyje Teišeto mieste ir dirbdamas 
sanitarijos gydytoju, savo mažame 
kambarėlyje, esančiame prie įstaigos, 
priiminėdavo tremtinius, patardavo 
kaip laikytis. Sekmadieniais pasikvies
davo kunigą kuris slaptai pravesdavo 
pamaldas. Norintieji eidavo išpažinties, 
pagiedodavo giesmių. J. Skačkauskas 
skatindavo nenutautėti, nekurti mišrių 
šeimų, išlaikyti lietuvybę. Visada tikėjo, 
kad sulauks geresnių laikų. Lankė 
tremtinius kaimuose, kiek
galėjo, padėdavo vargstantiesiems. 
Gaila, kad šiais pirmaisiais rezistencijos 
kovotojais Šiaulių mieste niekas nesi
domi ir apie jų tolimesnį likimą nežino. 
O jų atminimą reikėtų įamžinti. Gal 
Šiaulių medikai tuo pasirūpins. Juk 
Jonas Skačkauskas buvo sanitarijos 
gydytojas.

IŠ D IDŽIŲ  JŲ GYVENIMO
ų pridėti ir keptą dešrelę.
PASTABOS

m m  ■
GALVOS 

SKAUSMAI IR 
KOPŪSTAI

Kilminga dama pasiskundė 
gasiam Berlyno gydytojui E  L  Heimui 
(1747-1834), kad ją nuolat kamuoja 
galvos skausmai.

- Noriu tamstos pasiteirauti, ką 
galvojate apie liaudies mediciną? - 
paklausė dama ir nustebo, kai E. 
Heimas pareiškė:

- Aš jos kategoriškai neneigiu.
Po ilgesnės įžangos dama išdrįso

prisipažinti, jog viena kaimo moterėlė 
jai patarė nuo galvos skausmų apdėti 
pakaušį rūgščiais kopūstais.

- Puikui - sušuko E. L. Heimas. - 
Puiku, aš nepamirščiau dar prie

kopūsti

APIE DAILĘ
Anglų dailininkas Vistleris 

džiaugdavosi, sutikės sąmojingą 
žmogų, кар ir jis pats, Markas Tvenas, 
aplankęs jo dirbtuvę, apsimetė, kad 
apie dailę visiškai neišmano.

- Neblogai, misteri Vistleri, visai 
neblogai. Tik štai iš šio kampo
išmesčiau šį debesėlį, - ir parodė,
kaip reikia ištrinti.

- Atsargiai, sere! - sušuko 
persigandęs Vistleris. - Atsargiai! Argi 
nematote, kad dažai nenudžiūvę?

- O, nesirūpinkite, - maloniai tarė 
Markas Tvenas, - aš su pirštinėmis, 
kaip matote.

Abu liko vienas kitu patenkinti.

JŪRATĖS IR KASTYČIO PAKRANTĖJE
Algimantas VILEIKIS

Išgirdę, kad po tam tikros per
traukos lyg ir rinkimų garbei pensinin
kams bei negalios ištiktiems žmonėms 
vėl veltui dalijami sanatoriniai kelialapiai 
į pajūrį, dar vasario mėn. pradžioje 
skubiai stvėrėme savo lazdas ir išpy
škėjome į kelionę. Ant kaklo kabojo 
su išalkusio kalnų šakalo atvaizdu 
pustuštis smulkių pinigėlių kapšelis, 
kprj valdžia su pasididžiavimu vadina 
pensininko minimalaus gyvenimo 
lygio krepšeliu. Gudriau nesugalvotų 
net senovės pasakų kūrėjai. Tik jie 
gal lieptų papūsti į krepšelį, kad iššoktų 
v žiniai, arbatrinktelti j žemę taip, kad 
sukeltas vėjas nupūstų tuos velnius 
su visu Liuciperiu ten, iš kur jie atklydo.

Deja, pirmos grupės invalidams, 
turintiems teisę nemokamai važinėtis 
kai kuriuo valstybiniu transportu, jau 
geležinkelio stotyje reikėjo atrišti savo 
vargingąjį kapšelį ir susimokėti už 
traukinio Vilnius-Klaipėda greitį. 
Įdomiausią kad, grįžtant iš sanatorijos

tuo pačiu traukiniu, papildomos rink
liavos niekam neprireikė. Manytume, 
kad ir geležinkelio darbuotojams ne
beįmanoma sugaudyti nuolat besikei
čiančius įstatymus. Nustebęs žmogus 
neturi laiko ilgai kraipyti galvą - trauki
nys išvyks. Todėl ir skamba jo mone
tos, metamos į tuščią biudžeto taupyk-
i?-

Sanatorijoje gerai maitino ir apie 
rinkimus niekas nekalbėjo. Tik kartą 
atnešė trečdalį porcijos rūkyto kumpio. 
Tai pamačiusi neblogai lietuviškai 
šnekanti jonavietė iš nepasitenkinimo 
tuoj prakalbo, kad jos krašte valdžia 
vadinama plastelinu, kuris visur prilim
pa. Girdi, kam reikėjo Maskvoje vaikš
čioti į Centro komitetą, kai vyrų veidai 
tie patys, o tik kepurių "snapai" persuk
ti į kitą pusę. Pagaliau, kai davinį 
papildė, nutarėme, kad šitą kumpį, 
matyt, virtuvėje prarijo buldogas iš 
nakvišos namų.

Neprikausomybės dieną išgirdau 
prie parduotuvės kažką kalant. "Ma

tai,- sakaužmonai, -vėliavątvirtina". 
"Ne, - paaiškina ji man. - Vyrai stogą 
tvarko, gražina. O vėliavos nėra, nes 
tikriausiai jai auksinio koto ieško". 
Netrukus pastebėjome, kad maži, 
nuo laiko sulinkę nameliai, tiesiog 
švyti tarptrispahrių. O šaltu marmuru 
tviskančios pilaitės stovi nepapuoštos 
ir niūrios it caro kareiviai, saugojantys 
savo pavergtuosius nuo tautinės 
atgaivos. Kas žino, ar tie mūrai visiems 
atneš laimę be meilės Tėvynei.

Vasario 16-ąją tikintieji karštai mel
dėsi. Kiekvieno širdį pasiekė šventi 
tiesos žodžiai: mes turime būti dėkingi 
V. Landsbergiui, kad švenčiame šią 
laisvės dieną O kokios gražios Palan
gos bažnyčioje jaunimo pamaldos,

ir Šventosios parapijų kunigai. Kiek 
daug vaikučių patarnauja šventoms 
Mišioms.

Pernai mokyklų ir moksleivių 
prašymu Palangoje lankėsi ir šventas 
mišias aukojo žemaičių vyskupas J.

E. Antanas Vaičius. Tai buvo didelė 
visų šventė.

Palangiečiai iškilmingai paminėjo 
Vasario 16-ąją Miesto meras A  Ulba 
įteikė klebonui V. Petrauskui ir kitiems 
garbingiems žmonėms dailiai įrė
mintas 1918 m. vasario 16 d. valsty
bės atkūrimo akto kopijas. Koncer
tavo muzikos mokyklos jaunimo Ir 
kiti kolektyvai. Buvau sužavėtas ir 
nustebintas, kad Žemaitija turi šaulių 
vyrų chorą.

Neseniai, vasario 23 d., vyko 
Palangos miesto t a/y bos sesiją kurią 
transliavo vietos radijas. Kairieji visu 
frontu puolė mažumą, nukreipdami 
savo ietis į merą A. Ulbą tačiau dis
kusijų pabaigoje jų nepagrįsti kalti
nimai subliūško kaip muilo burbulas. 
Mažumos atstovas sugėdino depu
tatus, kad turi tokį Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo signatarą, kuris 
atėjo ne griauti, o padėti. Sesija pri
minė daugiau tragikomediją, negu 
rimtą deputatų darbą. Dabar turbūt

madinga plušantiesiems šaukti, kad 
žinotų Pakruojo ar Šiaulių rajono 
varguoliai, jog, girdi, ant Jūratės ir 
Kastyčio kranto NATO šalininkai jau 

. baigia užkapoti socializmo vėliavne
šius. Palangos sesija parodė bendrą 
Respublikos padėtj: darbo partija, ne
beturėdama jėgų ir sugebėjimo, pateko 
j gilų nokdauną, dėl ko reikalingas 
poilsis ir ilgas kantrus stacionarinis 
gydymas. Todėl, mano nuomonė to 
kia: jei nebijai skurdo ir nedarbo, tn ’> - 
suok už bet kurį kairiųjų sarašą ei 
pasirinkai valstiečių partiją, ruoškis 
kramsnoti paskutinio arklio kumpį, o 
jei nori savo batus mainyti į užkabinamą 
"terbą", pasiklausk, kuriai sąjungai 
priklauso Seimo narys E. Bičkauskas.

Nežiūrint Palangos debesėlių, kurie 
atplaukia ir išnykstą aš mačiau Palan
gą, kaip pabudusią užburtą karalaitę, 
besiprausiančią išaušuslo laisvės ryto 
rasą Tuoj Donelaičio saulelė kopdama 
ims budinti svietą naujos dienos 
darbams viso krašto gerovei.

AUŠROS ALĖJA



TELEVIZIJOS PROGRAMA KOVO 11 - 19 D.
Šeštadienis, kovo 11 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Programa 

vaikams. 10.00 Iškilmingas seimo 
posėdis, skirtas Nepriklausomybės 
atstatymo penktosioms metinėms.
11.25 Sveiką Pracūzlja 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. 18.30 Nacionalinių 
premijų laureatų koncertas. 20.00 
Atgarsiai. 20.30 Panorama. 21.05 
Po savo stogu. 21.50 F. "Motina ir 
sūnus". 22.25 Kanadiečių trileris 
"Sensacija". 23.15 Vakaro žinios.
23.30 Ledo ritulys. Lietuva-lzraelis.
24.00 Roko legendos.

TELE-3
9.00 Animaciniai filmai. 10.30 

Vaidybinis filmas “Stepių vilkas".
12.15 Vaidybinis filmas “ Privatus 
apsilankymas vokiečių klinikoje".
14.30 Kelionių žurnalas. 16.00 VIVA 
Charts. 17.00 Deutsche Welle. 17.30 
Viskas juokui. 18.00 TV serialas 
“ Džonas Rosas". 18.30 Muzika.
19.00 Žinios (VESTI). 19.20 Muzika
19.30 TV serialas "Maištininkas''.
20.30 Animacinis filmas. 21.00 
Žinios. 21.15 Muzika, 21.30 
Vaidybinis filmas "Netrukdysime 
jūsų". 23.00 Žinios. 23.15 Muzika. 
00.15 Pabaiga.

Sekmadienis, kovo 12 d. 
LIETUVOS TV
8.55 Programa. 9.00 Liudykime 

Kristų. 9.30 Vokiečių menininkai. 
Tomas Manas. 10.00 Svetimo 
skausmo nebūna. 11.00 Lietuviai 
svetur. 11.30 F. vaikams "Soltis” . 
1200 Krepšinio pasaulyje. 1245 Štai 
taip. 13.30 Jaunimo estrada. 14.30 
Azimutai. Meno keliai. 15.00 
Sveikinimų koncertas. 16.00 F. 
Neono raitelis". 16.50KatalikųTV 

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 žodj - žinai kelią". 20.05 
Statyba ir remontas-95. 20.30 
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

TELE-3
9.00 Animaciniai filmai. 10.15 

Langas j gamtą. 10.30 Aviacijos 
istorija. 11.25 Muzika. 1,1.45 
Vaidybinis filmas "Ponas 
formintojas". 13.30 POP TV. 14.00 
Kelionių žurnalas. 16.00 Deutsche 
Welle 16.30 Iš "FORMULÉS-1" 
istorijos. "Nekarūnuotas 
čempionas'. 17.00 Laukiniai pietūs.
17.30 Jdomūs žmonės. 18.00 TV 
serialas "Westgate III". 19.00 Žinios 
(VESTI). 19.20 Muzika. 19.30 
Gfneso šou. 20.00 Pasaulio sportas.
20.30 Animacinis filmas. 21.00 
Naujienos. Nuomonės. 21.30

Vaidybinis filmas "Dezertyras". 23.10 
Tamsos citadelė. 00.10 Pabaiga.

Pirmadienis, kovo 13 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.30 Pirmasis 

kanalas. 17.00 Programa. 17.05 
Atgarsiai. 17.25 Europos jaunių ledo 
ritulio čempionatas. Lietuva-Turkija.
18.00 Žinios. 18.10 Programa 
vaikams. 18.50 Žinios. 19.00; 22.40 
TV anonsas. 19.05 Baltarusių 
programa 19.15 Rinkimams artėjant.
20.00 Sporto studija 20.30 Panorama
21.05 Drama "Koncertas Gijomui" 
2245 Baleto salė. 23.10 Vakaro žinios.

TELE 3
7.30 Animacinis filmas. 8.30 TV 

serialas "Santa Barbara”. 660 d. 9.30 
TV serialas "Maištininkas". 28 d. 10.30 
Vaidybinis filmas. 12.10 Anglų kalbos 
pamokėlė. 12.15 Vaidybinis filmas 
"Ponas formintojas".

14.00 Muzika. 14.30 Teletekstas.
14.55 Anglų kalbos pamokėlė. 15.00 
Kelionių skonis. 15.30 Davidas 
Jensenas keliauja per Kanadą. 16.00 
Laukiniai pietūs. 16.30 POP TV. 17.00 
Vaidybinis filmas "Baskervilių šuns 
vyras". 17.30 (Filmo pertraukoje) 
100%. 18.30 Animacinis filmas. 18.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 19.00 Žinios 
(VESTI). 19.20100%. 19.30 TV serialas 
“Santa Barbara". 661 d. 20.30 
Animacinis filmas 20.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 21.00 Žinios. 21.15 Sporto 
naujienos. 21.20 Muzika. 21.30 
Vaidybinis filmas. 23.10 Žinios. 23.25 
Muzika. 00.00 Pabaiga.

Antradienis, kovo 14 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 830; 19.00; 23.15 

TV anonsas. 8.35 Sveiką Prancūzija.
16.55 Programa. 17.00 Kalbos 
viktorina. 18.00 Žinios. 18.10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios.
19.05 Laida lenkų kalba. 19.35 
Rinkimams artėjant. 20.30 Panorama.
21.05 F. "Saldus gyvenimas". 23.20 
Vakaro žinios. 23.35 F. "Saldus 
gyvenimas". 0.15 Beprotiškoji loterija

TELE 3
7.30 Žinios 8.00 Animacinis filmas.

8.30 TV serialas "Džonas Rosas". 8 
d. 10.00 Muzika. 10.30 Vaidybinis 
filmas. 12.10 Anglų kalbos pamokėlė.
12.15 Vaidybinis filmas "Baskervilių 
šuns vyras". 13.25 Muzika 14.30 
Teletekstas. 14.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 15.00 Kelionių skonis.
15.30 Keliautojų akimis. 16.30 
Naujienos. Nuomonės. 17.00 
Vaidybinis filmas "Marija auksarankė".
17.30 (Filmo pertraukoje) 100%. 18.30 
Animacinis filmas. 18.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 19.00 Žinios (VESTI). 19.20 
100%. 19.30 TV 'serialas "Santa 
Barbara". 662 d. 20.30 Animacinis 
filmas. 20.55 Anglų kalbos pamokėlė.
21.00 Žinios. 21.15 Sporto naujienos.
21.20 Muzika 21.30 Vaidybinis filmas.
23.00 Žinios. 23.15 Muzika. 

Trečiadienis, kovo 15 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.30; 19.00; 21.35 

TV anonsas. 8.35 Mokomoji anglų k. 
programa 17.00 Programa 17.05 
Europos jaunių ledo ritulio 
čempionatas. Lietuva-Kroatija. 17.50 
Dok. f. "Paskutinis akordar.". 18.00

Žinios. 18.10 Programa vaikams.
18.50 Žinios. 19.05 Krikščionio žodis. 
19.15Sodų kraitė. 19.35 Rinkimams 
artėjant. 20.30 Panorama 21.05 
Studijoje - kandidatai | Lietuvos 
Respublikos Seimą 59-ojoje 
Kaišiadorių rinkimų apygardoje. 22.40
F. "Drovus su merginomis". 23.10 
Vakaro žinios.

TELE 3
7.X Žinios. a x  Animacinis lilmas.

8 .X  TV serialas "Santa Barbara". 
662 d. 9 .X  Vaidybinis filmas 
"Westgate" III, 4 d. (I). 10.X 
Vaidybinis filmas. 12.00 Anglų kalbos 
pamokėlė, 12.05 Vaidybinis filmas 
"Marija auksarankė". 13.20 Muzika 
14.X Teletekstas. 14.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 15.X  Kelionių skonis.
15.30 Keliautojo akimis. 16.00 
DEUTSOfE WELLE 16.X Vaidybinis 
filmas "Žvaigždės gimimas” . 17.30 
(Filmo pertraukoje) 100%. 18.X 
Animacinis filmas. 18.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 19.00 Žinios (VESTI). 19.20 
100%. 19.X TV serialas "Santa 
Barbara". 663 d. 20.30 Animacinis 
filmas. 21.00 Žinios. 21.15 Sporto 
naujienos. 21.20 Muzika. 21.X  
Vaidybinis filmas"Kobra". 1 d. 22.20 
Vaidybinis filmas "Barmenas iš 
"Auksinio inkaro". 23.35 Žinios. 23.50 
Muzika. 00.X  Pabaiga.

Ketvirtadienis, kovo 16 d.
LIETUVOS TV
7.X Labas tylas. 8.30; 18.50; 21.35 

TV anonsas. 8.35 Vtso geriausio 17.X 
Programa 17.05 Sveikata kasdien.
17.25 Baleto salė. 17.50 Žinios. 18.X 
Programa vaikams. 18.40 Žinios.
18.55 “22". 19.15 Jaunimo banga. 
19.35 Rinkimams artėjant. 20.30 
Panorama. 21.05 Europa šou. 21.40 
LTV spektaklis "Sukultas ąsotis".
23.20 Vakaro žinios. 23.35 F. 
"Vaiduoklių teatras”. 10 s.

TELE 3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 TV serialas "Santa Barbara" 663 
d. 9.30 Pats sau režisierius. 10.00 
Muzika. 10.30 Vaidybinis filmas 
"Barmenas iš “Auksinio inkaro". 12.00 
Anglų kalbos pamokėlė. 12.05 
Vaidybinis filmas "Žvaigždės 
gimimas". 14.05 Muzika. 14.30 
Teletekstas. 14.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 15.00 Sostinė. 15.30 
Žingsniuojame po Europą. 16.00 Iš 
FORMULĖ -1 istorijos. 16.25 
DEUTSCHE WELLE. 16.55 Vaidybinis 
filmas "Didysis šou". 17.30 (Filmo 
pertraukoje) 100%. 18.30 Animacinis 
filmas. 18.55 Anglų kalbos pamokėlė.
19.00 Žinios (VESTI). 19.X 100%.
19.30 TV serialas "Santa Barbara". 
664 d. 20.30 Animacinis f.. 21.15 
Sporto naujienos. 21,20 Karo žygis 
Europoje. 9 d. (T). Dokumentinė 
drama “Jų šlovė". 23.X Žinios. 23.15 
Muzika. 00.15 Pabaiga.

Penktadienis, kovo 17 d.
LIETUVOS TV
7.X  Ubas rytas. 8.X; 18.55; 22.10 

TV anonsas. 8.35 Šeimos albumas.
9 .X  F. “ Lėlių slėnis". 9.45 Europos 
jaunių ledo ritulio čempionatas. 
Pusfinalis. 17.X Programa. 17.05 
Vokiečių rašytojai. 17.35 Informacinis 
žurnalas Japonų videotemos". 17.50 
Žinios. 18.X  Programa vaikams.

BALTIJOS TV IR ŠIAULIŲ VT III. 11 - 17 D.
Šeštadienis, kovo 11 d.
8 .X  Sovijaus horoskopas. 8 35 

"Taip sukasi pasaulis". 9 .X  
Prospektas 9.X “Lietuvos kronika" 
Nr. 17. 10.X Dok. filmas "Lietuva". 
10.X Vaikų savaitgalis. 11.X 
Rutina. 12.15 Dok. filmas. 19.X 
Sveikinimų koncertas. 20.X  NBA 
rungtynės. 21,X  Mana-Mana 21 .X  
Rockljada. 22.X  Alternatyvaus 
Meno studija. 22.X  įsijunkite TV. 
23.X “Vakaro spindulio" programa 

Sekmadienis, kovo 12 d.
8 .X  Sovijaus horoskopas. 8 35;

21.05 "Taip sukasi pasaulis". 9 .X  
Žingsniai. 10.X Susitikimai. 10.X 
Vaikų savaitgalis. 11.M  Dešimt 
geriausiųjų. 18.15 Pasaulio 
naujienos. 18.30 Videofilmas 
"Teresė Jankauskaitė". 18.45 TV 
novelė "Bemls nusikerpa plaukus”.
19.X Rytų Europa - kelias j 
suklestėjimą. 20.X NBA apžvalga
20.X  LKL apžvalga. 21.XBaltiįos 
naujienos.

Pirmadienis, kovo 13 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35;

21.05 ‘Taip sukasi pasaulis". 8.30; 
2030 "Nakties riba". 9 .X  “ Rupūs

miltai..." 9.30 LKL apžvalga 19.00 
ŠVT. Laida jaunimui “ RAUS". 19.30 
Knygnešių keliais. 20.X Juoda-balta 
21.X  Baltijos naujienos. 22.X  ŠVT. 
Mozaika. Spaudos apžvalga. 22.X
F. "Ilgojo Džono Silverlo sugrjžimas 
j Lobių saią” .

Antradienis, kovo 14 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35;

21.05 "Taip sukasi pasaulis". 8 .X ;
20.X  "Nakties riba". 9 .X  CNN 
valanda 19.X; 22.X "Pirk, parduok, 
Informuok". Žinios. 19.X Spaudos 
apžvalga. 19.35 "Sodžius". 20.00 
"Prospektas". 20.20 Tautininkų žinios.
21.X Baltijos naujienos. 22.X  Kelių 
policija informuoja 22.40 F. "Pelenė".

Trečiadienis, kovo 15 d.
7 .X  Sovijaus horoskopas. 7.35 

'Taip sukasi pasaulis". 8 .X  "Nakties 
riba". 9 .X  CNN valanda 9.55 Kelionė 
j gamtą. 19.X;22,X"Plrk, parduok, 
informuok” . Žinios. 19.X Spaudos 
apžvalga. 19.35 Rinkimams artėjant 
- koalicija "Mūsų miestas - mūsų 
namai". 20.X Futbolas, 22.35 Šiaulių 
krašto Mis-95,2250 Filmas "Pelenė". 
0.40 Futbolas.

Ketvirtadienis, kovo 16 d.

7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35;
21.05 'Taip sukasi pasaulis". 8.X; 
20.X  "Nakties riba". 9 .X  Rytų 
Europa - kelias j suklestėjimą. 9 .X  
Juoda-balta 19.X; 22.X  "Pirk, 
parduok, Informuok". Žinios. 19.X 
Spaudos apžvalga. 19.35 
Rinkimams artėjant Koalicija "Mūsų 
miestas - mūsų namai". 20.X NBA: 
žvilgsnis iš arčiau. 21 .X  Baltijos 
naujienos. 22.X Šiaulių krašto Mis- 
95. 22 45 Rodo “ARGOS".

Penktadienis, kovo 17 d.
7.X  Sovijaus horoskopas. 735,

21.05 'Taip sukasi pasaulis". 8 X ;
20.X "Nakties riba". 9 .X  NBA: 
žvilgsnis iš arčiau. 9 .X  TV novele 
"Bemis nusikerpa plaukus", 19.X;
22.X "Pirk, parduok, Informuok". 
Žinios. 19.X Spaudos apžvalga. 
19 35 Rinkimams artėjant. Studijoje 
-Tėvynės Sąjungos atstovai. 20.00 
“ Rupūs miltai..." 21 X  Baltijos 
naujienos. 22.X  LKL rungtynių 
jrašas. Kauno "Lavera” - Šilutės 
"Šilutė". 24.00 BTV, Dešimt 
geriausiųjų.

18.40 Žinios. 19.00 Madų 
videožurnalas. 19.25 Rinkimams 
artėjant. 20.X Panorama. 21.05 F. 
"Lėlių slėnis". 21.X Laisvės alėja.
22.15 A. Noviko kūrybos vakaras.
23.25 Vakaro žinios. 23.40 F. “Mano 
žmonos draugės".

TELE 3
7.X Žinios. 8Ю Animacinis lilmas

8 .X  Meninis filmas "Santa Barbara” .
664 d. 9.30 Glneso šou, 26 d. 10.X 
Muzika. 10.X Vaidybinis filmas "Jų 
šlovė'1.12.15Anglųkalbos pamokėlė. 
12.X Vaidybinis filmas "Didysis šou".
13.55 Muzika. 14.X Teletekstas. 14.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 15.X Azijos 
greitkelis. 16.X Vyno ekspresas. 
1 6 X  Muzika. 16.45 Langasj gamtą. 
16X  Vaidybinis filmas "Bartieji vilkai". 
17.X (FHrro pertraukoje) 100%. 18 X  
Animacinis filmas. 10 d. 18.55 Anglų 
kalbos pamokėlė, 19.X Žinios 
(VESTI). 19.20 100%. 19.25 Lletloto.
19.X TV serialas "Santa Barbara".
665 d. 20.X Animacinis filmas. 2055 
Anglų kalbos pamokėlė. 21.X Žinios. 
21.15Sporio naujienos. 21.20 Muzika
21.X  Vaidybinis filmas "Kobra". 2d.
22.20 Vaidybinis filmas "Kitą kartą... 
jvyko nusikaltimas". 23.55 Žinios. 
X . 10 Pabaiga.

šeštadienis, kovo 18 d. 
LIETUVOS TV
9 .X  Programa. 9.05 Programa 

vaikams. 10.Xšarka 10.X TVartelė.
11.20 Mūsų kalba 11XTV anonsas.
11.55 Sveika Prancūzija 12.25 Kelias.
12.55 F. “ Degrasi gimnazija". 9 s.
13.25 Pasaulio sportas. 14.15 Užeikit, 
sveteliai. 14.55 Žardė mena vikingus.
15.25 Country vakarėlis. 16.X 
Krepšinis. "Lietkabelis"-"Lavera".
17.X TV anonsas. 17.35 Sveikinimai.
18.X Žinios. 18.45 Jupiteris. 19.10 
Likimai. 19.40 Muzikinis viešbutis.
20.X Panorama 21.05 Po savo stogu.
21.45 F. "Motina ir sūnus". 22.15 TV 
anonsas. 2220F. "Sensacija". 23.10 
Vakaro žinios. 23.25 Britų muzikinių 
premijų jteikimo ceremonija

TELE 3
9 .X  Animaciniai filmai. 10.X 

Vaidybinis filmas. 12.05 Vaidybinis 
filmas "Kobra". 1 d. 12.55 Muzika. 
14.X Didmiesčio metro. 1 4 X  
Paslaptingosios vietos 15.X Geriausi

Europoje. 15.X Floydas Ispanijos 
žemėje. 16 .X  VIVA Charts. 17.X 
DEUTSCHE WELLE. 17.X Pats sau 
režisierius 18.XTV serialas “Džonas 
Rosas” . 9 d. 1 8 X  Muzika 19.X 
Žinios (VESTI). 19.20 Muzika 19.X 
TV serialas "Maištininkas". 29 d.
20.X Animacinis fflmas. 21.00 Źnios
21.15 Sporto naujienos. 21.20 
Muzika. 21.X Vaidybinis filmas 
"Švelnusis policininkas", 23.X 
Žinios. 23.15 Vaidybinis filmas 
"Prancūziškas kankanas". X.15 
Pabaiga.

Sekmadienis, kovo 19 d.
UETUVOS TV
8.55 Programa. 9 .X  Liudykime 

Krislų. 9 .X  Vokiečių menininkai.
10.X Sveikata. 10.40 Gestas. 11.X 
Atmintis. 11 X  F. valkams "Soltis". 
5 s. "Mergaitė saloje". 11.55 TV 
anonsas. 12.X Krepšinio pasaulyje.
12.45 Aukštis 18/17. 13.30
Animacinis f. 1 3 X  “Atžalyno" 
koncertas. 14.X Azimutai. 15.X 
Sveikinimų koncertas. 16.X F. 
"Neono raitelis". 23 s  1 6 X  Katalikų 
TVstudija 17.20 “ Europos aikštė” .
18.15 Laida apie NASCAR ir kitas 
autolenktynes. 18.45 TV anonsas, 
1 8 X  Žinios. 1 8 X  Gyvybės žalias 
media 19.25 Būtovės slėpiniai 20.30 
Panorama 21.05 Pirmasis kanalas.
21.25 F. "Geležiniai vyrukai". 11 s. 
“Amerikietiška šventė” . 22.40 
Miražas 23.10 Vakaro žinios. 23.25 
Jūra mums ošia.

TELE 3
9.00 Animaciniai filmai. 10.15 

Langas j gamtą. 10.X Vaidybinis 
filmas "Švelnusis policininkas". 
12X TV serialas “Kobra". 2 d. 13X  
POP TV. 14.00 Svajonių 
vandenynas. 14.X Paslaptingosios 
vietos. 15.X Petžengus ribą 16.X 
DEUTSCHE WELLE. 17.00 Laukiniai 
pietūs. Pavojingi kenkėjai. 17.X 
jdomūs žmonės. 18.X TV serialas 
"Westgate"III,5 d. (T). 19.XŽInios 
(VESTI). 19.20 Muzika 19.X Gineso 
šou, 27 d. 20.X  Pasaulio sportas.
20.30 Animacinis filmas 21.X 
Žvelkime atidžiau. 21 .X  Vaidybinis 
filmas "Sudie, policininke” . 23.X 
Pabaiga.

©
TAIKINYS

šeštadienis, kovo 11d.
LTV
12.45 val.
"Pasaulio sportas"
Susitikimas su alpinistu V. 

Vitkausku bei kitais Lietuvos 
aplinistais. LTV operatoriaus V. 
Jankevičiaus filmas apie kopimą j 
didžiausią Afrikos kalną. Laidos 
vedėjas A. Žvinakevičius.

Sekmadienis, kovo 12 d.
12.00 val.
"Krepšinio pasaulyje"
Lietuvos politinių partijų krepšinio 

turnyras "Centro sąjungos taurė". 
LMKL komandos ruošiasi pusfinalio 
varžyboms - generalinio sekretoriaus 
V. Virbicko komentarai. Kas naujo 
LK “A" lygoje? Istoriko A  Bumblausko 
mintys apie krepšinj. A. Pakula 
pasakoja apie Italijos čempionatą. 
Lietuvoje vieši NBA "Timberwolves" 
komandos skautas B. Karybin. LKL

čempionato apžvalga Laidos autorius 
ir vedėjas V. Mačiulis.

Pirmadienis, kovo 13 d.
21.05 val.
Filmas apie tėvų ir vaikų, mokytojų 

ir mokinių tarpusavio santykius. 
Gijomas repetuoja koncertą, kurj 
sukūrė jo mama, garsi, bet dabar jau 
žuvusi smuikininkė. Tėvas stebi 
sūnaus grojimą su rykšte rankoje... 
Rež, Ž. Erto. Vaidina Ž. Kleinas, R. 
Stiveninas.

23.20 val.
"Sporto studija"
Ištvermingiausių Lietuvos stipruolių 

konkursas Joniškyje. Sporto Šventė 
Panevėžyje. Laidos autoriai V. Vitkus 
ir J. Juchnevičius.

TELE 3
21.30 val.
"Kanzaso miestas. Slaptai"
Atsistatydinęs policijos kapitonas 

nepasitenkina savo pensija. Jis 
šantažuoja tris plėšikus, versdamas 
juos įvykdyti ginkluotą užpuolimą.. 
Rež. P. Karlson. Vaidina J. Payncas, 
C. Cray, P, Foster ir kt.
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