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Mirties laboratorija Gruzijoje
A rvydas SAU LĖ N A S
Kitų Kaukazo tautų tragedija dabar 

liko  Č e čėn ijos  ka ro  šešė ly je . 
Sinchronizuojant Rusijos Generalinės 
prokura tūros nuo sprendžio  Dž. 
Dudajevui paskelbimą su Gruzijos 
p ro ku ra tū ro s  s p a u d im u  Z. 
G a m sa ch u rd ijo s  ša lin inkam s, 
ruošiamasi sušaudyti du buvusio 
Gruzijos prezidento bendražygius. 
Šių metų kovo 6 dieną Irakliui 
Dokvadzei ir Petre Gelbachianiui 
paskelbtas m irties nuosprendis. Ir 
štai dabar Z. Gamsachurdijos ministrų 
kabineto narys, Gruzijos radijo ir 
televizijos departamento direktorius, 
šiuo metu išvytas iš G ruzijos - 
T e im u raza s  K va n ta lia n is ,
solidarizuodamasis su bendražygiais, 
Vilniuje pradėjo bado akciją.

Ko Lietuvos žmonės nežino apie 
dabartinius įvykius Gruzijoje?

Kalbėsiu konkrečiai, mano bado 
akcija irgi turi konkrečius tikslus. Noriu 
atkreipti visuomenės, gal ir jūsų 
vyriausybės, dėmesj j dviejų žm onių
- Iraklio Dokvadzės ir Petre Gelbachiani
- likimą.

Gruzijos prokuratūra, išnagrinėjusi 
"Gamsachurdijos ir jo  šalininkų bylą” 
ir vykdydama Ševardnadzės jsakymą, 
p a ske lb ė  g a lu tin į n u o sp re n d į 
m inėtiem s žm onėm s - m irties 
bausmę. I. Dokvadzė buvo geriausias 
m ūsų te le v iz ijo s  inž in ie rius. 
Ševardnadzė negali jam  atleisti, kad 
po te le c e n tro  u žg ro b im o  jis  
o rg a n iz a v o  te le v iz ijo s  la idų  
transliacijas iš Z. Gamsachurdijos 
bunkerio, o  vėliau tokiu pat būdu - 
rad iją  G rozne . J o  dėka  Z. 
Gamsachurdijos balsas ilgai dar buvo 
girdimas.

Nuosprendis Gelbachianiui - 
paprasčiausias kerštas. Dar jo senelis 
akademikas 12 metų sėdėjo kalėjime 
L. Brežnevo laikais vien už tai, kad 
a ts isakė  p a k lu s ti ko m p a rtijo s  
pirmajam sekretoriui - Ševardnadzei. 
N e s iže m in o  Š e va rd nadze i ir 
Gelbachianio tėvas, kurį jau dabartinis 
G ruzijos vadovas tardė saugumo 
kamerose ir padarė invalidu visam 
gyvenimui. Ir štai dabar nori sušaudyt i 
jauniausiąjj Gelbachianį.

Tai - susidorojimas su gruzinų 
inteligentija?

Taip. Ševardnadzė visada norėjo, 
kad inteligentija tarnautų jam. Po 
perversmo prieš Z. Gamsachurdijąir 
mūsų vyriausybę, vos išlipęs iš 
lėktuvo, jis pasakė: "Dėkoju Gruzijos 
inteligentijai, kad ji nepabūgo paimti 
j rankas g in k lą  ir nuve rs ti 
G a m sa ch u rd ijo s  re ž im ą ” . 
Ševardnadzės inteligentija - tai 
komunistinės partinės nomenklatūros 
elitas.

Ar nuteistieji Jūsų bendražygiai
- visi deputatai?

Tarp 17 nuteistų pagal šią bylą - 
deputatas tik vienas, tačiau areštuotų 
deputatų yra daug. Be jokio kaltinimo 
b u vo  su im ti beve ik  v is i Z. 
Gamsachurdijos parlamento nariai. 
Juos mėnesį palaiko kalėjime, mušą 
kankina, po  to vėl paleidžia j laisvę ir
- vėl iš naujo. Taip bando palaužti jų 
dvasią.

Kokia  dabartinė  G ru zijos  
ekonominė padėtis?

Nuo Š evardnadzės va ldym o  
pradžios {vairiausių dirbtinų etninių 
konfliktų metu ir demonstracijų 
sušaudym uose žuvo daugiau kaip 
50 tūkst. žmonių. 1,5 m ilijono iš 3,5 
m ilijono gruzinų buvo priversti bėgti 
iš savo namų. Tbilisyje kasdien miršta 
badu 70 žmonių. Mieste nėra elektros,

šilto  vandens, dujų, š ildym o, 
parduotuvės tuščios. Profesorių vaikai 
prašo gatvėse išmaldos. Prieš kelis 
mėnesius, kai buvau Tbilisyje, 
turėjom e su žentu pasukti kita gatve, 
kad nesutiktume elgetaujančios jo  
mokytojos akių. Šito Gruzįoje nebuvo 
nei caro, nei Tamerlano laikais. 
Gruzijoje negali būti bado! Šis badas 
yra organizuotas lygiai taip pat. kaip 
į  organizavo Stalinas Ukrainoje. Silpną 
valstybę lengviau valdyti. Žmonėse 
miršta laisvės troškimas. Jis virsta 
mintimis, kad nieko negalima padaryti, 
kad niekas neapgins, o Ševardnadzė 
gali viską.

Gal Ševardnadzė serga psichine 
liga ar kokia nors fobijos forma?

Tokie žm onės neišprotėja ir 
nesuserga - jų  siela pūva. Amžinas 
Ševardnadzės tikslas - visur ieškoti 
priešų ir juos žudyti, kankinti, sodinti 
j kalėjimus. Anais metais jis, KGB 
šefas, buvo uždraudęs nacionalinius, 
religinius papročius, nė nekalbant 
apie  santuoką bažnyčioje. Dabar jis 
keršija. Jam “ skaudu” ,, kad po tiek 
"da rbo " vėl atsigavo laisvę ir 
demokratiją mylinti tauta. Patikėjo 
Ševardnadzei dabartinj postą Rusija, 
tačiau esu įsitikinęs, kad jis pats veikia 
“ kūrybiškai", net Maskvai neprašant. 
Apie kokią demokratiją galima šnekėti, 
jei j Gruzija neleidžiama įvežti net 
spaudos. Ševardnadzė neapkenčia 
savo tautos, žinodamas, kad ji 
neapkenčia jo. Niekas kitas tikrai 
nebūtų atnešęs tiek nelaimių Gruzijai. 
Politika  -  normalus  darbas, tačiau 
nešvariu jis  tam pa tik tada, kai jj daro 
purvini žmonės. Prieš kovo  6 teismo 
nuosprendj protestuoja 117 deputatų 
- paties Ševardnadzės bendražygių. 
Tas reikalas net jiem s bjaurus.

Ševardnadzė gali likti vienas?
Jis  visada buvo vienas. Partinė 

nomenklatūra niekada jo nemėgo, 
ta č ia u  ta rn a vo  iš b a im ė s ir 
savanaudiškumo.

Kas sudaro Ševardnadzės  
opoziciją?

Tai politinė organizacija "Apskritas 
stalas”  ir visa gruzinų tauta. Mes 
n ie ka d a  n e p ripaž in s im e
Ševardnadzės režim o. Tačiau 
Vakaruose pasigirsta balsų, kad mūsų 
opozicija nevieninga. Šiuo atveju 
painiojama tikroji pozicija ir, švelniai 
tariant, bailiai ir išdavikai. Tai buvęs 
Ševardnadzės "drauga i” , Maskvos 
sukurtos partijos. Jie manė, kad visą 
gyvenim ą juos penės senas partinis 
katilas. Tačiau jis  ištuštėjo, o 
"darb in inkų” daug. Ševardnadzė 
pradėjo juos vaikyti, nužudė apie 30 
savo "žyg ių " liudininkų ir šalininkų. 
Likę gyvi pradėjo rėkti iš baimės. Jų 
riksmą Vakaruose palaikė opozicijos 
balsu, tačiau sklinda jis  iš drebančių 
dėl savo kailio gerklių. Taip atsitiko ir 
Kitovaniui.

K ito v a n io  ša lin inkų  ir 
Ševardnadzės konfliktą rodė Ir 
Lietuvos TV...

Tai nebuvo joks konfliktas. Jei 
taip būtų buvę, argi Tbilisio valdžia 
būtų davusi Kitovaniui autobusą, 
benzino, argi būtų ministrai iškilmingai 
iš lydė ję  už m iesto? Tai buvo 
Ševardnadzės pinklės... J is tą kvailą 
žm ogų apgavo nebe pirmą kartą. 
Kalnuose "didvyrius”  apsupo Rusijos 
armija ir gruzinų milicija. Ir Kitovanis, 
ir Joselianis tėra tik įrankiai meistro 
rankose. Visus karinius veiksmus 
vykdo Rusijos armija, kurios Gruzijoje 
tiek nebuvo per visą mūsų valstybės 
istoriją.

Koks panašių akcijų tikslas?

Kai meistras iš medžio išdrožia 
statulėlę, drožles arba išmeta, arba 
sudegina. Kitovanis bei kiti ir yra ta 
šiukšlė, kuri sumanė papietauti prie 
vieno stalo kartu su meistru, tačiau 
jis buvo jau atlieka. Galbūt ruošiamasi 
a rtė ja n tie m s  rink im am s.
Suorganizuos panašų vaidinimą, ir 
rinkimai nejvyks. Jis savo darbo 
meistras. Per praėjusius rinkimus 
pusė G ruz ijos  ra jon ų  ju o se  
nedalyvavo, o Ševardnadzė paskelbė, 
kad už jį  balsavo 96 proc. rinkėjų!

Ar Jums neatrodo, kad Gruzija 
šiuo metu liko Čečėnijos karo 
šešėlyje?

Gruziją daugelis užmiršo. Net 
Įžymūs Vakarų politikai nutylėdavo 
jų pačių Tbilisyje matytas skerdynes. 
Dabar daugelis dmokratiškai išrinktų 
Z, G am sachurdijos parlam ento 
deputatų - kalėjime, kiti jo šalininkai 
nuteisti, du iš jų ruošiamasi sušaudyti. 
Teismai vyksta be advokatų, be 
pačių kaltinamųjų dalyvavimo. Jei 
pasaulio visuomenė nutylės ir šį 
teismą... Jei Ševardnadzės dabar 
nesustabdys, toks  pat m irties 
mechanizmas bus naudojamas ir 
kitose buvusiose SSSR respublikose.

Nukelta j 2 p.

KAI K U R IE  L IE TU V IA I 
TA R N A U JA  K R EM LIU I 

NET Č E Č Ė N IJO JE
A rvydas S A U LĖ N A S
Iš neoficialių šaltinių sužinota, kad 

D. Dudajevas iš Čečėnijos išvijo du 
Lietuvos Žurnalistus, d irbus ius 
Rusijos kontržvalgybai. Vis daugiau 
jv ia riausių  M askvos pasam dytų 
tarpininkų skverbiasi j D. Dudajevo 
aplinką ir siekia jj nužudyti. Nuo šiol 
v isos lietuvių kelionės turės būti 
derinamos su asmenimis Lietuvoje, 
ku ria is  p a s itik i Č e čėn ijos  
p rez id en tas . Ka ip sp a u d o s  
konferencijoje pažymėjo prof. V. 
Landsbergis, ryškėja vis glaudesnis 
L ie tu vos  sa te litizm a s R usija i. 
''M ūsų”  Prezidentas A. Brazauskas 
solidarizuojasi su Rusija ir švęs 
TSRS pergalę prieš hitlerizmą. 
M askvos ga tvė m is  žyg iuos  
"n e n u g a lim o ji” , nesen ia i
"išvadavusi” Čečėniją nuo Čečėnų ir 
nužudžiusi 30 tūkst. taikių gyventojų.

Išk ilo  a š tri B a ltijo s  va ls tyb ių  
vienybės problema, nes Estijos 
prezidentas L. Meris kategoriškai 
a ts isakė  da lyvau ti pan aš iose  
"šventėse” . Ši sovietų sąjungos 
pergalė kainavo apie 1 mln. mūsų 
tautos gyvybių, tad kaip turi atrodyti 
solidarizavimasis su savo tautos 
genocido vykdytojais. Neaišku, ar 
Č. Ju ršėno  a ts ip ra šym a s  už 
kom unizmo nusikaltimus tautai yra 
m anevras, ar kon fron tac ija  su 
P rez iden tu . Kaip ž in om a , A. 
B razau skas "n e m a to  re ik a lo ”  
ats iprašinėti savo tautos, jam 
mieliau lankstytis ir prašyti Izraelio 
atleidimo. Pasak V. Landsbergio, 
dabar mus iš keblių situacijų turės 
gelbėti Estija, nes Kremliaus formulė 
"N V S  p liu s  B a ltijo s  ša lys " 
k ru o p šč ia i v y k d o m a  L ie tuvos 
valdžios iniciatyva.

и MUSŲ ŠALYJE
BIZNIS. "Teledienos" - naujojo 

televizijos kanalo savininkai R. 
Taraila ir V. Kvietkauskas, nelaimėję 
konkurso dėl savo laidų transliacijos 
antruoju  TV kanalu, nutarė form uoti 
savosios televizijos kolektyvą. 
K adrų  ka lve  jie  p a s irin ko  
Universiteto žurnalistikos fakultetą, 
kurio vieną žunralistų kursą savo 
lėšomis žada ruošti “ Telediena".

Te lev iz ijos kanalų konkurso 
organizavimo komisijos narė Nijolė 
Oželytė mano, kad vienas iš motyvų, 
ko d ė l "T e le d ie n a ”  p ra la im ė jo  
konkursą, yra tas, jog ji "kvepia 
politine televizija"... O ar toks 
žu rn a lis tų  ruoš im as pag a l 
"T e le d ie n o s" užsakym ą neturi 
politinių kvapelių? Keista ta lietuvių 
demokratija... Toks biznis...

PARAMA. Lietuvoje jau surinkta 
210 tūkst. parašų po protesto 
p a re išk im u  dėl im p e ria lis tin io  
Rusijos karo su Čečėnija. Parašų 
rinkimo akcijos iniciatyvinė grupė 
ketina rinkti parašus ir kovo 25-ąją - 
rinkimų j savivaldybes dieną.

A P S TU LB IM A S . L ie tu vo je  
v ie šė jo  E u rop os  T a ryb o s  
Parlamentinės asamblėjos Teisės 
reikalų ir žm ogaus teisių komiteto 
narys Gheorgheas Frunda. Jis labai 
nustebo, kad pačiame Europos 
centre, demokratinėje valstybėje, 
veikia spaudos balso užgniaužimo 
mechanizmas - Spaudos kontrolės 
valdyba.

A T S IN A U JIN IM A S . Se im o 
užsienio reikalų komitetas įkūrė 
E u ro p o s  pako m ite tj, ku ris  
koordinuos valstybės institucijų 
pastangas, siekiant integracijos j 
ES. P a ko m ite č io  p irm in inku

iš r in k ta s  p irm a s is  p o
N e p rik la u so m yb ė s  a tkū rim o  
Lietuvos užsienio reikalų ministras, 
Krikščionių demokratų frakcijos 
narys Algirdas Saudargas. Ar tai 
bū tų  g a lim a  ve rtin t i kaip 
v a ld a n č io s io s  p a rtijo s
n e su gebė jim o  e iti j Vakarus 
pripažinimą?

SV E Č IA I. L ie tu vo je  v ieš i
D id ž io s io s  B rita n ijo s
konservatorius, Baltijos šalių grupės 
pirm ininkas ir partijos iždininkas
Robertas M. Lacey. Išgirdęs Seimo 
pirm ininko Česlovo Juršėno teiginį, 
kad Lietuvos Seime esą daugiau 
dem okra tijos negu D idžiosios
Britanijos parlamente, o Lietuvos 
opozicija turinti daugiau teisių, negu 
britų opozicinės partijos, R. M. 
Lacey pareiškė, jog tai yra įžūlus, 
neatsakingas pareiškimas ir melas. 
Svečias teigia, kad jo  šalies 
parlamente žmonės gali ateiti ir 
klausytis parlamentarų diskusijų bei 
įvertinti politikus. Lietuvoje to  nėra, 
nes valdantie ji b ijo  viešumo, 
žinodami, kad Seime demokratijos 
trūksta. Britanijoje du kartus per 
savaitę po 10-15 m inučių yra 
"egzam inuojam as" premjeras. Jis 
p r iv a lo  gera i pap ra ka itu o ti, 
a tsak in ėdam as  j v isu o m e n ė s  
klausim us. Tuo  tarpu Lietuvos

vyriausybės vadovas vieną kartą per 
mėnesi netiesioginiame eteryje R. 
P au lausku i ra p o rtu o ja  "ka s  
geresnio" ir stabilesnio...

R. M. Lacey labai nustebino tas 
faktas, kad buvęs Aukščiausiosios 
ta ryb o s  p irm in in ka s  Vytau tas 
Landsbergis, tiek padaręs Lietuvos 
N e p rik la u so m yb ė s  a tkū rim o  
vardan, nebuvo nė pakviestas j 
Seimo tribūną Kovo 11 -osios AKTO 
paskelbimo 5-ųjų metinių proga...

Britanijos opozicija vieną dieną 
kartą per dvi savaites televizijoje 
rengia v iešus debatus. Tuo tarpu 
Lietuvos opozicija apie tai nė 
nesvajoja, nes p. Č. Juršėnas 
d e m o k ra tiją  įs iv a iz d u o ja  labai 
"originaliai", tuo  nustebindamas 
svečią iš Didžiosios Britanijos.

EILĖS. Lazdynų  m u itinė je  
automobilių eilės (Lietuvos pusėje) 
nusitęsė pustrečio kilometro (apie 
250-300 automobilių, išvykstančių 
užs ien in ). E ilės m u itinė je  
padvigubė jo , kai buvo įvestas 
naujas kelių mokestis. Tai padarė 
lenkai, apie tai Lietuvos Mutinės 
departamento nė neinformavę.

AK C IJA . Tęs ias i L ie tuvos 
darbininkų sąjungos akcija "Darbo, 
duonos, te isingum o". Ketvirtadienį 
įvykusiame m itinge dalyvavo per 5 
tūkst. žmonių. Oratoriai kalbėjo apie 
v is  d idė jantį skurdą, nedarbą, 
valdančiųjų lobim ą darbo žmonių 
sąskaita. Akcijos dalyviai pasmerkė 
LDDP nesugebėjimą dorai dirbti ir 
tvarkyti šalies. M itingo metu žmonės 
už A. Šleževičiaus vyriausybės 
garbę m okėjo po  vieną centą.

I. V.

GEROS VALIOS ŽMONES!
Jeigu galite ir norite į savo šeimą priimti čečėnų 

vaikus, prašome užsiregistruoti Šiaulių miesto 
Sąjūdžio taryboje (Vilniaus 153).

Telef. 424466.



MŪSŲ VILTIES PREZIDENTUI 
STASIUI LOZORAIČIUI ATMINTI
A lb ertas  G RIG A N A V IČ IU S
Liūdnai ir iškilmingai plazdant 

praėjusiųjų metų Gedulo ir Vilties 
dienos vėliavoms mus pasiekė skaudi 
netekties žinia: sustojo STASIO 
LOZORAIČIO širdis, visą jo  amžių 
plakusi Lietuvos gyvenimo pulsu.

Nuo devyniolikO s metų iki 
paskutinio atodūsio Stasys Lozoraitis 
dirbo jvairų Lietuvai labai reikalingą 
diplomato darbą. Romoje, prie 
Š ve n to jo  Sosto, Vašingtone, 
negaudamas už tai jokio atlyginimo. 
Jis išgelbėjo per 100000 lietuvių nuo 
deportacijos j SSSR, išdavęs jiems 
lietuviškus pasus ir taip jrodęs, kad 
jie ne SSSR, o Lietuvos piliečiai, daug 
nusipelnė, kad per okupacijų 
dešimtmečius Lietuvos vardas nebūtų 
ištrintas iš pasaulio žemėlapio ir kad 
Lietuva vėl taptų laisva, o būdamas 
kandidatu j Lietuvos prezidentus, 
labiausiai siekė suvienyti tautą ir 
pakylėti Lietuvos politinj, ekonominj 
ir kultūrinj gyvenimą j aukštesnj lygį. 
Visą gyvenimą šventai laikęsis 
vienintelio didžio tikslo - tarnauti 
Lietuvai, Stasys Lozoraitis ir toli 
būdamas puikiai pažino Lietuvos 
gyvenimą, jos nelaimes, vargus ir 
siekius, mokėjo juos teisingai vertinti 
blaiviu, primestinių svetimų ideologijų 
neuterštu protu ir žinojo, kaip ir kuriuo 
keliu tuos siekius kreipti. Dėl to Stasys 
Lozoraitis buvo ir liko mūsų vilties 
Prezidentu.

M irus ie ji m oko gyvuosius, 
palikdami nuveiktus darbus, savo

mintis ir siekius, todėl jie nemiršta 
mūsų širdyse. Nemirė ir Stasys Lozo
raitis, o tik pavargęs nuo sunkių darbų 
išėjo amžinojo polisio. Pro sutemų 
miglas kaip auštančio ryto varpų 
gaudesys, žadinantis maldai ir darbui, 
kaip šventas testamentas po Lietuvą 
tebeskamba jo pasakyti žodžiai:

- Kai aš sakau - prezidentas, kuris 
nori suvienyti tautą, aš jokiu būdu 
neprašau nieko atsisakyti savo 
ideologinių įsitikinimų, minčių, savo 
religijos. Ko aš prašyčiau visų. - tai 
yra tam tikras valios susivienijimas. 
Lietuvos piliečiai turi norėti, kad mūsų 
Respublika gyvuotų, būtų
nepriklausoma, būtų turtingą pažangi, 

aisingesnė. Stćšviesesnė, teisingesnė. Štai kur turi 
susivienyti valios. Svarbiausia mokėti 
gyventi su žmogum, kuris kitaip 
galvoja. Tik tokioje Lietuvoje bus 
galima plėtoti politines ideologijas, 
diskutuoti vienu ar kitu klausimu, 
padaryti iš Lietuvos kultūriniu požiūriu 
jdomų kraštą. Jeigu eisime vienas 
pirmyn, kitas atgal, tai suplėšysime 
mūsų nelaimingąjį kraštą Minutė, kai 
nieko nedarome, yra nepaprastai 
pavojinga minutė. Pirmiausia yra valia: 
mes galime, mes turime gabumų, 
mes turime nepaprastą istoriją turime 
didelį, kartais liūdną patyrimą Reikia 
nusikratyti nusiminimo, stagnacijos, 
reikia eiti su džiaugsmu ir pasitikėjimu.

1995.111.14. organizacin is 
komitetas, susidedantis iš Lietuvių 
katalikų mokslų akademijos, Katalikų 
m oterų, G ydyto jų sąjungos.

Krikščionių demokratų partijos 
Samariečių bendrijos, skautų, 
Tėvynės Sąjungos, Vyskupo M. 
Valančiaus blaivystės sąjūdžio Šiaulių 
m. skyrių atstovų, dalyvaujant 
monsinjorui Kleopui Jakaičiui ir 
profesoriui Vyteniui Rimkui, nutarė 
1995.VI.14. - Gedulo ir Vilties dieną 
Kryžių kalne pastatyti kryžių mūsų 
Vilties Prezidento Stasio Lozoraičio 
atminimui. Numatyta parengti ir 
albumą su nuotraukomis iš Stasio 
Lozoraičio viešnagės Šiauliuose, 
Kryžiaus statybos, o taip pat ir su 
vardiniu sąrašu visų, kurie prisidėjo 
prie šio kilnaus darbo savo aukomis. 
Albumą ketiname įteikti poniai Danielai 
Lozoraitienei. Maloniai prašytume 
turinčius nuotraukų iš susitikimų su 
Stasiu Lozoraičiu mums jų atnešti.

Aukos šiems darbams jau pradėtos 
rinkti ir nuo šiol bus renkamos 
aukotojams pasirašant aukų lapuose, 
patvirtintuose tik Vyskupo M. 
Valančiaus blaivystės sąjūdžio Šiaulių 
m. tarybos originaliu (neatšviestu) 
antspaudu. Pinigus galima pervesti 
ir j Vyskupo M. Valančiaus blaivystės 
sąjūdžio sąskaitą Nr. 1700410 
Valstybinio komercinio banko Šiaulių 
skyriuje su nuoroda S. Lozoraičio 
paminklui arba atnešti į organizacinio 
komiteto būstinę arbatinėje "Tik čia" 
Vilniaus 153 darbo dienomis.

Maloniai kviestume ir kitas organi
zacijas bei visus šiauliečius mus 
paremti ir įsijungti J mūsų pradėtą 
darbą.

Sūriai ir firma 
“Aitvaras-92”

Firmai "Aitvaras-92” praėjusių metų 
balandžio 25 dieną buvo iškelta 
baudžiamoji byla (valiutinių operacijų 
taisyklių pažeidimas). Bendrovės 
vadovas V. Stanislovaitis atsidūrė 
areštinėje, o dabar laisvas. Tiriant šį 
įvykį teisėsaugos organus pasiekė 
AB "Joniškio pieninė" direktoriaus 
raštas, kuriame konstatuota, jog iš 
pieninės paimta produkcijos už 
543000 litų ir iki šiol neatsiskaityta. 
Šiaulių miesto prokuratūrai pavyko 
nustatyti, jog į Joniškio pieninę buvo 
atvykę du vyriškiai, konsignacijos 
pagrindais paėmė sūrių už minėtą 
pinigų sumą ir dingo. Netrukus tie du 
asmenys buvo nustatyti. Pasirodo, 
šie vyriškiai "Aitvaras-92" vadovui

pasiūlė neblogą verslą: yra galimybė 
gauti sūrių konsignacijos pagrindais, 
bet reikalingas garantas, tikslūs kokios 
nors firm os  rekvizita i. Tad 
pasinaudojant V. Stanislovaičio 
vadovaujamos bendrovės garantu ir 
buvo paimti sūriai, kurie iškeliavo į 
Sankt Peterburgą. Šio miesto milicija 
nustatė, firmą, kuri neva pirkusi iš 
šiauliečių sūrius, tačiau jokios 
produkcijos neaptiko. Firma tik 
įregistruota, bet nevykdo jokios 
veiklos. Prokuratūroje mums pasakė, 
kad yra pakankamai faktų, pagal 
kuriuos šie vyriškiai gali būti patraukti 
baudžiamojon atsakomybėn už 
sukčiavimą. Vienas jų - Stanislovas 
Joniškis, gim. 1954 m., registruotas 
Akmenės raj., dingo ir slapstosi.

"Aitvarui-92" savo litus ir dolerius 
patikėjo apie 600 žmonių.

Užmušta

I. Domeikienės lavoną su smurto 
žymėmis. Mirusiosios sūnus sakė, 
kad 5 val. ryto grįžęs namo motiną 
rado jau negyvą, tačiau į greitąją 
paskambino tik po trijų valandų. įvykį 
tiria po lic ijos ir  p rokuratūros 
darbuotojai.

Vagiami pasai ir 
kiti asmens
dokumentai

moteris
Užvakar 8 valandą Pagėgių gatvės 

68-ajame name greitosios medicinos 
pagalbos darbuotojai rado 60 metų

Policijoje buvo užregistruoti penkių 
piliečių pareiškimai, kuriems įvairiomis 
aplinkybėmis buvo pavogti LR piliečio 
pasai. Šis skaičius gali būti ir didesnis, 
nes ne visi apie tai informuoja policiją, 
įvykius tiriantys darbuotojai pastebėjo, 
kad vis daugiau atsiranda sukčių, 
kurie, pasinaudoję svetimu pasu, 
įregistruoja fiktyvias firmas, o tada 
ima didelius kreditus iš banko, 
parduotuvėse-prekes. Vagys, įsibrovę 
j butus, vagia pinigus ir LR pasus. 
Pasitaiko atvejų, kai vagia net ir 
socialinio draudimo, taupomosios 
kasos knygeles.
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SVEIKINAME

VARDADIENIO
PROGA

sve ik inam e redakc ijos  
bendradarbius Juozą KILDIŠĄ ir 
Juozą  SABALIAUSKĄ, bei 
nuoširdų ' Aušros alėjos" draugą 
Juozą ŠLEINJ.

Linkim e sėkmės visiems 
laikraščio rėmėjams, platintojams 
bei gerbėjams Juozams! Su 
asmenine švente, brangieji!

Redakcijos darb u o to ja ^

GERBIAMIEJI SKAITYTOJAI !
IKI "AUŠROS ALĖJOS" 

PRENUMERATOS II KETVIRČIUI 
PABAIGOS LIKO TIK 7 DIENOS ! 

PRENUMERATA PRIIMAMA
Šiaulių mieste - jmonėje "Tvarka"

1 mėn. -3  Lt
3m ėn. -9  Lt

Pensininkams 1 mėn. - 2,4 Lt 
ir invalidams 3 mėn. - 7,2 Lt 
(pateikiant pažymėjimą)

Šiaulių miesto ir rajono paštuose:

1 mėn. -3,17Lt
3mėn. -9,51 Lt

Pensininkams 1 mėn. - 2,5 Lt 
ir invalidams 3 mėn. - 7,5 Lt 
(pateikiant pažymėjimą)

SIŪLOME JUM S NAUJOVĘ - TIK ŠEŠTADIENIO 
“AUŠROS ALĖJOS” NUMERIO PRENUMERATĄ. 

Kaina ketvirčiui - 3 lita i.
Šeštadienio numeryje trumpai ir jdomiai pateikiami pasaulio, 

Lietuvos, Š iaulių m iesto ir rajono įvykiai, policijos informacija, 
spausdinam a televizijos program a Ir dar daug kitų Įdomių  
dalykų.

Prenumeruokite ir skaitykite!

Щ  S i

.. ЯШ 1
A lgirdo K U LIK A U SK O  nuotr.

MIRTIES LABORATORIJA 
GRUZIJOJE

Atkelta Ift 1 p.
Mano tėvynėje įvyko pirmosios 

skerdynės, pirmasis pučas, dabar 
ruoš iam asi įvykd y ti te ism o 
nuosprendį demokratiškai išrinkto 
prezidento šalininkams. Gruzija 
tapo Rusijos politikos laboratorija. 
Jei pasaulis būtų laiku suvokęs 
Gruzijos pučo farso esmę, dabar 
viskas būtų kitaip. Jsivaizduokime už 
D. Dudajevo pečių stovinčią 2. 
G am sachurd ijos G ruziją ir 
Elčibėjaus Azerbaidžaną. Nebūtų 
buvę kraujo nei Ingušijoje, nei

Tadžikijoje, nei Čečėnijoje. Rusija 
būtų praradusi Kaukazą

Ar palaiko kas nors Jūsų g 
akciją, ar padeda mūsų *
Vyriausybė?

Supraskite, kaip man keblu. Gali 
pasirodyti, jog  darau spaudimą 
vyriausybei, kuri mane priglaudė. Aš 
esu svečias. Noriu tik atkreipti
visuomenės dėmesjį Gruziją. Buvau 
susitikęs su A. Endriukaičiu ir V. 
Landsbergiu. Jie ir suteikė man 
paramą.

ÍTUOSE
Kr a š t u o s e

AZERBAIDŽANAS. Sostinėje 
Baku prezidentui G. Alijevui ištikimi 
kariuomenės daliniai saugo visus 
svarbiausius pastatus. Neseniai 
ypatingos paskirties milicijos dalinys 
mėgino nuversti valdžią. Ketvirtadienį 
Baku buvo ramu, nors visoje sostinėje 
patruliuoja kareiviai. Kariuomenė ir 
šarvuočiai apsupo OPON (buvusio 
OMON) būstinę, norėdami įsibrauti j 
ypatingosios paskirties padalinio 
patalpas, kuriose yra apie trys 
tūkstančiai karių. Vyriausybės daliniai 
panaudojo granatsvaidžius, tačiau 
puolimas buvo atremtas. OPON 
daliniams vadovauja du broliai 
Džovadovai. Jie jau seniai kaltina 
prezidentą G. Alijevą korupcija ir 
reikalauja jį atsistatydinti. Trečiadienj 
kreipdamasis per televiziją j tautą, 
prezidentas G. Alijevas pareiškė, kad 
šalis stovi ant pilietinio karo slenksčio.

ČEČĖNIJA. Aviacijos ir artilerijos 
remiami rusų daliniai kiek pasistūmėjo 
Šalio miesto link. Čečėnų vadai 
agentūros "F ra n sp re ss ”
korespondentu i pranešė, jog  
trečiadienio naktį prarastas natūralus 
gynybos atramos taškas. Rusijos 
daliniams pavyko užimti tiltą per 
Arguno upę. Čečėnai teigia, jog prie 
tilto įsitvirtino aštuoni tankai bei 
pėstin inkai, tačiau per upę 
nepersikelta. Rusų lėktuvai 
bombardavo kelią tarp Šalio miesto 
ir Arguno tilto. Rytą abiejų pusių 
artilerija apšaudė savo priešininkus. 
Kai rusų daliniai užėmė Grozną, 
čečėnų nepriklausomybės gynėjai 
Čečėnijos sostine paskelbė Šalio 
miestą. Rusijos gynybos ministras 
P. Gračiovas ir premjero pirmasis 
pavaduotojas O. Soskovecas išskrido 
j Čečėniją Su čia esančiais rusų dalinių

vadais bus aptarta, kurie pasiliks* 1  
Čečėnijoje. O. Soskovecas ketina 
susitikti su Maskvos suformuotos 
Čečėnijos vyriausybės vadovais, 
kurie, pasibaigus kovoms, vadovaus 
respublikai. Bus tariamasi, kaip atkurti
karo sugriautą šalies ūkį. Rusijos ^
vidaus reikalų ministras V. Jerinas ir 
kontržva lgybos vadovas S. 
Stepaškinas j Čečėniją atvyko jau 
anksčiau.

BOSNIJA IR HERCEGOVINA. 
Bosnijos musulmonų prezidentas A. 
Izerbekovičius ketina priešintis dabar 
Bosnijoje ir Hercegovinoje paskelbtų 
paliaubų pratęsimui. Jos dar truks 
šešias savaites. Pasak A. 
Izerbekovičiaus. serbai privalo pritarti 
tarptautinės bendruomenės siūlomam 
taikos planui; je igu serbai to 
nepadarys, teks kovoti. Musulmonų 
prezidentas kitos išeities nemato. 
Pagal jį, nuo sausio 1-oslos 
galiojančios paliaubos naudingos tik 
serbams, kurie turi užgrobę apie 70% 
Bosnijos žemės.

RUSIJA. V a lstybės Dūmos 
saugumo komiteto pirmininkas teiglą 
jog nusikaltėlių grupės vis labiau 
skverbiasi j šalies valdžios įstaigas. 
Pasak V. Iljuchino, smelkiamasi net j 
parlamentą, teisėsaugos palaikymo 
instituc ijas. Pranešama, jog 
ketvirtadalis nuteistųjų už kyšininkavi
mą yra teisėsaugos darbuotojai.

23 Vorkutos angliakasiai pradėjo 
bado streiką. Reikalaujama išmokėti 
algas. Pasak "Interfaks”  agentūros 
pranešimų, pusė badaujančiųjų - 
moterys.

Atsistatydino Rusijos valstybinės 
televizijos generalinis direktorius A. 
Jakovlevas. Jis pareiškė negalįs dirbti 
su demagogais.

AUŠROS ALĖ)-A



KAS GRIOVĖ 
IR TEBEGRIAUNA KAIMĄ?

P etras  K U D R IC K IS
Lietuvio valstiečio gyvenimas 

primena dažnai persodinamą medj, 
kuris, šiurkščiai raunant iš senosios 
vietos, kaskart vis daugiau netenka 
šaknų, dažnai besikeičiančios krypties 
vėjo blaškomas vis silpniau bejsikimba 
j žemę, dėl ko skursta kamienas, 
išleidžiamos atžalos, o irtos  pačios 
kaskart v is labiau išsigimsta.

š itoks tarytum draskomo medžio 
valstiečio gyvenimas palietė ir mano 
kaimą, nes blykstelėjusi geresnio 
gyven im o viltis paskutiniaisiais 
Lietuvos Respublikos metais greitai 
ir ilgam užgeso.

Nieko geresnio kaimui nedavė 
kolūkinės santvarkos laikotarpyje 
ruoštos įva iriausios kasm etinio 
p o b ū d ž io  program ėlės. N ieko 
neišsprendė pradėta, bet nebaigta 
žemės reforma, jos esmę ir tikslą 
painiojančios įvairiausios reformos, 
trukdytojų sugalvotos žaliosios, 
pilkosios, o gal net raudonosios zonos. 
Atrodo, kad galutiniam valstiečio 
iškankinimui betrūksta tik spygliuotąja 
viela aptvertos zonos. Nieko gero 
nedavė jvairūs laikini pamasinimai 
smulkmenomis, nes įsisenėjusiai ligai 
jau reikalingos chirurginės priemonės, 
kurios likviduotų valstiečių prakaitu 
mintančias monopolijas, o  patj valstietj 
padarytų savo žemės ir savo darbo 
rezultatų šeimininku. Laikas pasirūpinti 
ir tais, kurie savo jėgas ir sveikatą 
paaukojo ne dėl savo kaltės ne visada 
prasmingam darbui.

S eno ji žem ėvalda - ka im o 
bandruomenė su rėžių sistema mano 
gimtajame Akmenaičių kaime gyvavo 
palyginti ilgai ir išsilaikė net iki 1935 
metų. Šita sistema buvo pasenusi ir 
nenaši, nes kiekvieno valstiečio žemė 
buvo išskirstyta siaurais rėžiais ir 
išmėtyta po visą kaimą, o rėžių plotis 
priklausė nuo savininko žemės kiekio. 
Tų valstiečių, kurie žemės turėjo 
nedaug, rėžių p lo tis  beve ik  
neviršydavo pločio ežios, skiriančios 
vieną savininką nuo kito. Tos ežios - 
tai sėkliniai piktžolių sklypai, o  pačių 
rėžių, nuolat ariamų iš kraštų į vidurj, 
būdavo derlingas tik pats vidurys. 
Vežant į dirvą mėšlą arba gabenant | 
namus derlių, valstiečiui tekdavo 
važiuoti per visą kaimą. Gyvuliai 
būdavo ganomi bendrose ganyklose, 
dažniausiai galulaukėse, žemdirbystei 
netinkamuose krūmais apžėlusiuose 
ir pelkėtuose plotuose. Reikia suprasti, 
koks buvo tada ir jų produktyvumas. 
Nenuostabu, kad su didelėmis viltimis 
ir džiaugsmu kaimo žmonės sutiko j 
kaimą atvykusj matininką. Tai buvo 
vilčių ir pašėlusio darbo metai. Tai 
metai, kurie sutapo su pasaulinės 
krizės pabaiga. Pavasarį buvo pradėta, 
o tų  pačių metų rudeni užbaigta 
Pavenčių cukraus fabriko statyba, po 
truputj emė kilti grūdų, pieno ir bekonų 
kainos. O šalia pastačius fabriką ir 
padaugėjus darbininkų, ėmė didėti ir 
turgaus kainos. Žmonės kėlėsi j 
vienkiemius. Jų ūkio dydis priklausė 
visų pirma nuo turėtosios žemės ploto, 
rūšies bei dirbamojo ploto.

Mano senelis, turėdamas nemažą 
šeimyną - net septynis vaikus, kurių 
vyresnieji jau buvo darbingi, prašė 
krūmais ir kadugynais apaugusio 
ploto, kad tik turėtų daugiau žemės, 
tikėdamasis ją paversti dirbama. Dėjo 
viltis j to lim ą savo ir savo vaikų ateiti, 
ir jos didžiulio darbštumo dėka pildėsi. 
Atėjus j vienkiemj, ^  36 ha tik keturi 
buvo dirbama žemė: visa kita - krūmai, 
pelkynai ir miškas. Prieš sovietinę 
okupaciją didesnė žemės dalis buvo 
ariama ir pievos, o kitą sudarė gerai 
sutvarkytas miškas. Valstietis, suaugęs 
su gamta, jj puoselėjo ir globojo. Duok 
Dieve, kad naujai išrinktosios miestų 
ir rajonų tarybos taip rūpintųsi miestų

ir miestelių parkais. Baisu darosi 
pažiūrėjus į buvusius č iu in ių , 
Lapkasių, Varputėnų ir kitų dvarų 
parkus. Jie mano akyse nyksta. O ir 
nieko stebėtino, - juk čia jau seniai 
gyvena klajoklio tipo žmonės.

Nors po darbų ir būdavo nuvargęs, 
valstietis ne vieną naktį iki paryčių 
išsivartę lovoje, nesumerkdamas akių, 
svajodamas ir mintimis kurdamas 
savo ūkio ateitį, jo  aplinką. Tačiau 
svajonėms nebuvo lemta išsipildyti, 
nes Europą jau dalijosi Stalinas su 
Hitleriu. 1940m.-vadinamiejiTarybų 
valdžios atkūrimo metai, {vairiai juos 
sutiko žmonės. Net protingųjų tarpe, 
kaip ir dabar, atsirasdavo žmonių, 
patikėjusių gražiais žodžiais. Net 
Kelūnų dvaro savininkas, turėjęs 
inžinieriaus diplom ą tikėjosi, jog bus 
reikalingas tarybų valdžiai. Niekas 
nežino, ar jj kaip specialistą, ar kaip 
lietuvj tais pačiais metais gyvuliniame 
vagone išvežė j Sibirą. Iš ten jau 
nebegrįžo. Tie metai mano kaimui 
neatnešė kokių nors ypatingų suk
rėtimų, nes tokiame užkampyje nebu
vo nei inteligentų, nei turtingų ūkininkų. 
Žmonės kantriai vykdė prievoles ir 
jau su nerimu žiūrėjo j ateitį.

Kur kas sunkesnis buvo pokaris, 
kai naktj, išgirdus šuns lojimą ar 
žingsnius už lango, žmogus prakaitu 
apsipildavo. Nesunku įsivaizduoti 
nuotaikas, kai tą pačią dieną vienoje 
sodyboje pro duris nešami karstai, o 
kitoje su mažais vaikais ant rankų, 
palydima j geležinkelio stotj ir 
sodinama j vagoną tolimai kelionei 
šeima.

Neatnešė džiaugsmo ir kolektyvi
zacija, nors pirmieji metai, jkūrus 
“ Ventos” kolūkį vien tik Akmenaičių 
kaimo ribose, subrandino visai 
neblogą derlių, ir žmonėms buvo 
atseikėta net po 7 kg grūdų už 
darbadienį. Lietuvoje tai buvo retas 
atvejis. Bet tuo viskas ir baigėsi. Jau 
kitais metais ūkį prijungus prie 
buvusiojo “ Raudonosios aušros” 
kolūkio, prasidėjo ilgus metus trukusi 
apatija, abejingumas darbui, kaip 
pragyvenimo šaltiniui. Grūdai būdavo 
išgraibstomi tiesiog nuo kuliamosios, 
o  j sandėlį ne visada likdavo ką vežti. 
Tai buvo sunkus, beveik du 
dešimtmečius trukęs laikas tiems, 
kurie beveik veltui dieną dirbo kolūkyje, 
o  vakare - savo aruose, iš kurių ir

pragyveno, bei pusėtinas tiems, kurie 
visuomeniniame ūkyje beveik visai 
nedirbo, o  tik kombinavo sau. Buvo 
žmonių, kurie triūsė tiesiog iš įpratimo 
Kaip buvo galima ko nors tikėtis iŠ 
savo darbo, kai “ viršūnės" bruko 
visokias nesąmones, pradedant 
kukurūzais ir baigiant laukų tręšimu 
durpėmis. Prisimenu, kaip L  Brežnevo 
laikais didesniam pašarų kiekiui 
sukaupti buvo pradėtas šluotelių 
rišimo ir viksvų šienavimo vajus. Savo 
akimis mačiau, kaip pastarąsias 
kolūkiečiai pelkėse šienavo dalgiais, 
o melioratoriai traktorių vikšrais mindė 
peraugusius melioruojamo lauko 
dobilus. Politika lieka politika. Tada 
vadovavo pragmatikai.

Kaime gyvenimas tarytum sustojo. 
Žmonės, dar prieš karą persikėlę į 
vienkiemius, nesuspėjo iki galo įrengti 
savo trobų, nes pirmiausia statėsi 
tvartus, daržines, o, be to, ir laiko ne 
visada užtekdavo, nes reikėjo žemę 
dirbti. Na, o po to - karas, pokaris ir 
kolektyvizacija, atnešusi tik nežinią. 
Todėl, praėjus dvidešimčiai ir daugiau 
metų nuo to laiko, kai žmonės 
apsigyveno vienkiemiuose, antrieji 
trobų galai ir toliau liko neįrengti, 
stovėjo užkaltom is langinėmis. 
Skurdo ir laikinumo vaizdą teikė ir 
"apiplyšę” , kolektyvizacijos metais į 
kolūkį atiduoti ūkiniai žmonių pastatai. 
Atidavę veltui, vėliau juos žmonės už 
pinigus vėl įsigijo. Neįstengė, o ir ne 
visada galėjo tvarkyti savo trobesius 
valstiečiai ir vėlesniais, jau lyg ir 
geresniais laikais, nes prasidėjo nauja 
m asin io  žm on ių  kraustym o į 
gyvenvietes banga. Neapsieita ir be 
ekonominio bei moralinio žmonių 
spaud im o. N ebuvo skiriam a 
medžiagų griūvantiems trobesiams 
remontuoti, kaimo keliams tiesti, 
atsisakyta laukininkystės brigadų, kaip 
gam ybinių vienetų. Jaunesnieji 
žmonės, nebenorėdami klampoti 
kasdien į ūkio dirbtuves traktorių 
išmaltu keliu, po truputį ėmė keltis j 
gyvenvietę; kiti bėgo į miestus. Tik 
prasidėjus kaime melioracijos 
darbams ir įkainojus sodybas, ėmė 
judėti ir senesniojo amžiaus žmonės. 
Jie kraustėsi nauju, ištiesintu ir 
pažvyruotu keliu į tą pusę, kur kapinių 
viduryje dunksojo medinė, jau seniai 
apleista bažnytėlė, seniau varpais 
kvietusi amžinybei, savo pašonėje 
priglaudusi tėvus ir protėvius. Senieji 
kraustėsi neskubėdami, nuo Užlaukių 
kalno atsigręždami atgal, į dykyne 
virstantį kaimą, ir akimis bandydami 
surasti tą vietą, kur jis su savo 
ūlyčiomis buvo įsikūręs iki matininko 
atėjimo. Senasis topolis, kuriame buvo 
įke ltas gandra lizd is , nug riuvo  
iškeliaujant paskutiniesiems kaimo 
gyventojams. Griuvo be jokio vėjo ir 
niekieno nepajudintas, tarytum savo 
noru, kad nepasiliktų vienišas. 
Nebeatskrenda gandras ir į viduryje 
lauko augantį vienišą medį, kur buvo 
šis gandralizdis perkeltas...

I ATOKVĖPIUI
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KAIP IŠLIKTI GRAŽIAI 
IŠTISUS METUS?

Keletas prancūzų Ir amerikiečių 
kosm eto logų praktiškų patarim ų

Kad iš jūsų burnos sklistų gaivus, 
šviežias kvapas, visada turėkite po 
ranka šviežios arba sudžiovintos 
mėtos šakelę (jeigu jūs jai nealergiška. 
Beje, mėtų arbata nakčiai - puiki 
raminanti priemonė).

Nuo šalto vėjo arba nuo saulės 
oda aplink akis pasidaro sausa Prieš 
eidami į vonią ar dušą, patepkite 
sausą odą vitamino E aliejumi.

Veido oda sudirginta ir greit 
parausta? Rytais ir nakčiai suvilgykite 
veidą paprasčiausiu pienu, po to 
nuplaukite jį drungnu vandeniu.

Pusvalandį prieš pradėdami 
sportuoti suvalgykite obuolio, 
apelsino, bet kokio vaisiaus gabalėlį, 
- išskyrus bananą. (Beje, mums tai 
beveik negresia.) Vaisiai prieš

aerobiką ar bėgimą - puikus energijos 
šaltinis.

Geriausias būdas įsigyti raukšlių 
- ypač daug gerti kavos ir arbatos 
(nekalbant jau apie alkoholį ar 
rūkymą). Kad išvengtumėte raukšlių, 
taip pat ir nereikalingo svorio - išgerkite 
ne mažiau kaip... aštuonias stiklines 
vandens kasdien. Bijote, kad sutins 
veidas? Taip atsitinka tada, kai 
organizmas gauna mažai vandens- 
jis pradeda jį kaupti. Bet jeigu dėl 
kokių nors priežasčių akys vis dėlto 
užtino ir paraudo (pavyzdžiui, 
praėjusią naktį jūs mažai ar blogai 
miegojote) - pripilkite dubenį šalto 
vandens ir panardinkite į jį veidą 
atmerktomis akimis.

Jeigu jūs rimtai susirūpinote savo 
figūrą be pratimų neapsieisite. Tačiau 
reikia pasirinkti tokį fizinio aktyvumo

Supratim as apie nežemiškų 
civilizacijų (NC) egzistavimą atsirado 
dar žiloje senovėje. Tačiau NC 
paieškos problema iškilotik žengus 
pirmuosius žingsnius įgyvendinant 
mus supančios kosminės erdvės 
užkariavimą.

Šiais laikais NC ieškojimai tapo 
savarankiška kryptimi moksle, ir dėl 
to  jie privalo turėti savo prielaidų 
sistemą bei postulatus. Tokios aiškios 
sistemos kol kas neturime, tačiau 
analizuojant šiuolaikinius tyrimus, 
galima išskirti šiuos pagrindinius 
postulatus:

-v isos  civilizacijos vystosi pagal 
vieningą logiką;

- išvys ty tose  c iv ilizac ijose  
viešpatauja socialinis teisingumas;

- bet kokia civilizacija turi

NEŽINOMYBES 
LABIRINTAI

stebėjimai, tai įrodyta daugkartiniais 
bandymais su pačių įvairiausių 
biologinių rūšių atstovais.

Kaip tvirtina oficialioji statistika, 
? pasaulinių karų metais tose Europos 

Šalyse, kuriose buvo bent kiek 
palankesnės sąlygos, labai padidėdavo 
g im stam um as, kuris sta iga 
sumažėdavo, pasibaigus masiniam 
žmonių žuvimui. Be to, specialiai atlikti 
tyrimai parodė, jog šiuo metu 
pastebimas demografinis sprogimas 
Vidurinėje Azijoje yra ne kas kita, kaip 
žmonių žūties rezultatas Afganistano 
kare. Beje, dargi nežiūrint į pateiktus 
pavyzdžius, užtenka vienintelio 
žvilgsnio į pašauto žemėlapį, kad būtų 
galima įsitikinti - daug žmonių gimsta 
ten, kur daug jų ir žūsta. Dar vaizdingiau 
tuo galima būtų įsitikinti atliekant 
"globalinį eksperimentą” , kuris bent 
jau 5-10 metų sumažintų beprasmį 
žmonių žuvimą. Toks humaniškas 
ekspe rim en tas būtų  tik riaus ia i 
sveikintinas, nes jis  pagerintų 
demografinę padėtį tų šalių, kurios 
suinteresuotos riboti gimstamumą. 
Kartu toks eksperimentas įtikintų, jog 
mūsų civilizacijos laukia ateitis, kurioje 
viešpataus taiką socialinis teisingumas 
ir visų Žemės rutulio žmonių gerovė.

e ksp a n s ijo s  savybę, linkusi 
"kolonizuoti" aplinkinę erdvę.

Visi trys postulatai atspindi žemės 
viltis ir rūpesčius ryšium su mūsų 
c iv iliz a c ijo s  vystym osi
perspektyvom is . K okios tos 
perspektyvos? Norint jas įvertinti, 
n audo jam as ekstra po liac ijos  
metodas - esančių tendencijų ateičiai 
matematinis pratęsimas. Jis parodo, 
kad jeigu mūsų civilizacijai per 
artimiausius dešimtmečius pasiseks 
sėkm inga i įve ik ti g loba lines 
ekologines katastrofas, “ ozono 
skylių” , "šiltnamio efekto", AIDS ir 
kitas problemas, tai laikui bėgant, 
žmonės gyvens netik visoje Žemėje, 
bet ir mus supančioje kosminėje 
erdvėje. Jau dabar kuriam i 
autonominių kosminių gyvenviečių, 
skirtų 10000 žmonių, techniniai 
projektai, o kartu atliekami “ eskizinio 
projektavimo" tyrimai, siekiant sukurti 
m ilž in išką  “ gyvybės sferą ", 
apimančią visą mūsų Saulės sistemą 
Pagal pačius kuk liaus ius 
paskaičiavimus, Saulės sistemos 
“ kolonizacija”  truks apie 2500, o 
visos mūsų galaktikos - kelis milijonus 
metų.

Mokslininkų nuomone, nei mūsų, 
nei kaimyninėse galaktikose nėra 
išsivysčiusių civilizacijų, kitaip mes 
jau seniai būtume jas pastebėję - jos 
seniai būtų mus “ kolonizavusios".

Š ta i kok ios  perspektyvos 
pastebimos vystantis žemiškajai 
civilizacijai ir kokius įsivaizduojame 
išsivysčiusių NC parametrus. Kol 
kas turime tik vienintelį žinomo 
mokslininko Tomo Maltuso tvirtinimą 
apie fatališkai egzistuojančią žmonių 
savybę be galo progresuojančiai 
daugintis. Tačiau pažiūrėkime, ar 
tikrai pagrįstas šis tvirtinimas?

Ilgamečiai tyrinėjimai parodė, jog 
žūstantys gyvi padarai išspinduliuoja 
signalus, kurie labai skatina likusių 
gyvų giminaičių dauginimąsi. Šio 
reiškinio tikroviškumą lengva pagrįsti 
teoriškai, jį patvirtina gam tos

Taigi, turint galvoje visa, kas 
pasakyta apie mūsų civilizacijos 
vystymosi perspektyvas, galima 
padaryti išvadą, jog ateityje gyventojų 
skaičius Žemėje bus palaikomas "iš  
apačios" (pavyzdžiui, mirštančių 
žmonių signalų dirbtina generacija) 
toks (tikriausiai, mažiau vieno milijardo 
žmonių), kád žmonės galėtų gyventi, 
tu rė dam i m aksim alų kom fortą. 
Visuomenė bus kompaktiška ir jai 
nereikės užsiimti nei astroinžinerine 
veiklą nei kosmoso erdvės ekspansija 
Energetinis visuomenės pajėgumas 
bus  op tim a lus  ir  įva iria is  
spinduliavimais neterš nei Kosmoso, 
nei dargi Žemės biosferos. Bus atrasti 
ir pritaikyti kiti ryšių kanalai, pagal 
savo parametrus tobulesni už radijo 
ryšį.

Gilinantis į išsivysčiusių civilizacijų 
perspektyvas, matyt, galima tvirtinti, 
jog, atsižvelgiant į jų taikingumą, jos 
bus kom paktiškos. Taigi 
neužsiimdamos astroinžinerine veiklą 
jos galės taikiai sugyventi ne tik Saulės 
sistemos planetose, bet ir Žemėje. 
Jei taip, kodėl mūsų techninės 
priemonės neaptinka pokalbių tarp 
NSO? Turbūt dėl to, kad jie naudoja 
kitokias ryšio priemones. Taigi tenka 
sutikti, jog egzistuoja iš principo naujas, 
iki šiol nežinomas signalizacijos būdas. 
Tenka pažymėti, jog, kaip rodo tyrimai, 
šis būdas pagal savo galimybes 
pastebimai pralenkia radijo ryšį. (Jau 
nustatyta daugiau kaip 10 aptiktojo 
ryšių būdo parametrų.) Tyrimai 
patvirtina, jog NSO pilotai, matyt, 
naudojasi kaip tik šio ryšių būdo 
kanalais, dėl to  mūsų techninės 
priemonės negali jų aptikti. O kaip 
gerai būtų išmokti naudotis šiuo ryšių 
būdu! Tada ir kontaktai su NSO pilotais 
taptų kasdienybe. Kas žino, gal visa 
tai ne už kalnų, nes tokie tyrimai jau 
atliekam i ty rim ų  centre 
“ Biokibernetika" Jerevane.

Parengė
B ron ius K A SP ER A VIČ IU S

tipą, kuris labiausiai atitinka jūsų 
charakterį.

Jeigu norite pasiekti rezultatų - 
reikia kultivuoti tą  sporto rūšį, kur 
galima lenktyniauti: plaukimą bėgimą 
(bėgikų grupėje), žiemą - slides. O 
jeigu jūs kūrybiška asmenybė (t. y. 
visiškai nesportiška ir nekenčiate 
diskotekų muzikos), tai aerobika - 
ne jums. Atlikite pratimus namuose 
viena, pasirinkusi labiausiai jums 
patinkančius.

Jeigu jūs baikštus ir neryžtingas 
žmogus - tada vis dėlto geriau

užsirašykite j aerobikos sekciją. 
Garantuojame jums: v isos toje 
sekcijoje taip pat mažai panašios į tas 
nuostabias merginas, kurias matome 
per televizorių. O užsiėmimai vienoje 
grupėje su tokiomis pat kaip jūs padės 
jums išsivaduoti iš nepageidaujamų 
kompleksų.

Jeigu jūs, priešingai, degate noru 
bendrauti, tai naujiems draugams 
susirasti geresnio būdo kaip akroba
tinis rokenrolas šokių klasėje nėra.

Parengė  
Ju ze fą  ŽU K EV IČ IŪ TĖ

AUŠROS ALĖ I-A



TELEVIZIJOS PROGRAMA KOVO 18 • 2 6  D.
Šeštadienis, kovo 18 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Programa 

vaikams. 10.00 Šarka 10.30 TV 
artelė. 11.20 Mūsų kalba. 11.50 TV 
anonsas. 11.55 Sveika, Prancūzija
12.25 Kelias. 12.55 F. “ Degrasi 
gimnazija". 9 s. 13.25 Pasaulio 
sportas. 14.15 Užeikit, sveteliai.
14.55 Žardė mena vikingus. 15.25 
Country vakarėlis. 16.00 Krepšinis. 
"Lietkabelis” -"Lavera". 17.30 TV 
anonsas. 17.35 Sveikinimai. 18.35 
Žinios. 18.45 Jupiteris. 19.10 Likimai.
19.40 Muzikinis viešbutis. 20.30 
Panorama. 21.05 Po savo stogu.
21.45 F. "Motina ir sūnus” . 22.15 
TV anonsas. 22.20 F. "Sensacija".
23.10 Vakaro žinios. 23.25 Britų 
m uzik in ių  prem ijų jte ik im o 
ceremonija.

TELE 3
9.00 Animaciniai filmai. 10.30 

Vaidybinis filmas. 12.05 Vaidybinis 
filmas "Kobra". 1 d. 12.55 Muzika.
14.00 Didmiesčio metro. 14.30 
Paslaptingosios vietos. 15.00 
Geriausi Europoje. 15.30 Floydas 
Ispanijos žemėje. 16.00 VIVA Charts.
17.00 DEUTSCHE WELLE. 17.30 
Pats sau režisierius. 18.00 TV 
serialas "Džonas Rosas". 9 d. 18.30 
Muzika 19.00 Žinios (VESTI). 19.20 
Muzika. 19.30 TV seria las 
"M aištin inkas” . 29 d. 20.30 
Animacinis filmas. 21.00 Žinios.
21.15 Sporto naujienos. 21.20 
Muzika. 21.30 Vaidybinis filmas 
"Švelnusis policininkas". 23.00 
Žinios. 23.15 Vaidybinis filmas 
"Prancūziškas kankanas". 00.15 
Pabaiga.

Sekmadienis, kovo 19 d. 
LIETUVOS TV
8.55 Programa. 9.00 Liudykime 

Kristų. 9.30 Vokiečių menininkai.
10.00 Sveikata 10.40 Gestas. 11.00 
Atmintis. 11.30 F. vaikams "Šaltis".
5 s. "Mergaitė saloje” . 11.55 TV 
anonsas. 12.00 Krepšinio pasaulyje.
12.45 A ukštis  18/17. 13.30 
Animacinis f. 13.50 "Atžalyno" 
koncertas. 14.30 Azimutai. 15.00 
Sveikinimų koncertas. 16.00 F. 
"Neono raitelis". 23 & 16.50 Katalikų 
TV studija. 17.20 "Europos aikštė".
18.15 Laida apie NASCAR ir kitas 
autolenktynes. 18.45 TV anonsas.
18.50 Žinios. 18.55 Gyvybės žalias 
medis. .19.25 Būtovės slėpiniai 20.30 
Panorama 21.05 Pirmasis kanalas.
21.25 F. "Geležiniai vyrukai". 11 s. 
"Am erikietiška šventė” . 22.40 
Miražas. 23.10 Vakaro žinios. 23.25 
Jūra mums ošia.

TELE 3
9.00 Animaciniai filmai. 10.15 

Langas j cjamtą. 10.30 Vaidybinis 
filmas "Švelnusis policininkas".
12.00 TV serialas "Kobra". 2 d.
13.30 POP TV. 14.00 Svajonių 
vandenynas. 14.30 Paslaptingosios 
vietos. 15.00 Peržengus ribą. 16,00 
DEUTSCHE WELLE. 17.00 Laukiniai 
pietūs. Pavojingi kenkėjai. 17.30 
Įdomūs žmonės. 18.00 TV serialas 
"Westgate" III, 5 d. (T). 19.00 Žinios 
(VESTI). 19.20 Muzika 19.30 Gineso

šou, 27 d. 20.00 Pasaulio sportas.
20.30 Animacinis film as 21.00 
Žvelkime atidžiau. 21.30 Vaidybinis 
filmas "Sudie, policininke” . 23.00 
Pabaiga.

Pirmadienis, kovo 20 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.30 Pirmasis 

kanals. 17.05 Mūsų kalba. 17.35 Inf. 
videožurnalas “ Didžioji Britanija 
šiandien". 18.00 Žinios. v18.10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios.
19.05 Ekonomikos žurnalas "Nuo A 
iki Z". 19.20 01, 02, 03. 19.35 
Rinkimams artėjant. 20.30 Panorama.
21.05 F. 'Tegyvuoja kvailystės". 22.30 
Muzika ir mes. 23.20 Vakaro žinios.

TELE-3
7.30 Animacinis filmas. 8.30 TV 

serialas "Santa Barbara” . 9.30 TV 
serialas "M aištin inkas” . 10.30 
Vaidybinis filmas "Sudie, policininke". 
12. TO Anglų kalbos pamokėlė. 12.15 
Vaidybinis filmas "Potvynis". 13.50 
Muzika. 14.55 Anglų kalbos pamokėlė.
15.00 Kelionių skonis. 15.30 Davidas 
Jensenas keliauja per Kanadą. 16.00 
Laukiniai pietūs. 16.25 POP TV. 16.55 
Vaidybinis filmas "Tie, kurie moka 
gyvybe". 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". 20.30 Animacinis 
filmas. 20.55 Anglų kalbos pamokėlė.
21.00 Žinios. 21.15 Sporto naujienos.
21.20 Muzika 21.30 Vaidybinis filmas 
"Pretekstas sumaiščiai". 23.00 Žinios.
23.15 Muzika. 00.00 Pabaiga.

Antradienis, kovo 21 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.55 Sveika, 

Prancūzija 17.05 Muzika ir mes. 17.45 
Inf. videožurnalas "Japonų  
videotemos". 18.00 Žinios. 18.10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios.
19.05 Laida lenkų kalba 19.25 Nėra 
to blogo, kas neišeitų j gera. 19.35 
Rinkimams artėjant. 20.30 Panorama
21.05 F. "Laidotuvių procesija. 22.45 
Dailės žurnalas “Galerija". 23.30 
Vakaro žinios.

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 TV serialas "Santa Barbara".
9.30 TV serialas "Džonas Rosas".
10.00 Muzika 10.30 Vaidybinis filmas 
"Pretekstas sumaiščiai” . 12.00 Anglų 
kalbos pamokėlė. 12.05 Vaidybinis 
filmas "Tie, kurie moka gyvybe”. 13.40 
Muzika. 14.55 Anglų kalbos pamokėlė.
15.00 Kelionių skonis. 15.30 Keliautojų 
akimis. 16.00Pasaulio sportas. 16.30 
Žvelkime atidžiau. 17.00 Vaidybinis 
filmas "Liūtas Kristianas". 17.30 (Filmo 
pertraukoje) 100%. 18.30 Animacinis 
filmas. 18.55 Anglų kalbos pamokėlė.
19.00 Žinios (VESTI). 19.20 100%.
19.30 TV serialas "Santa Barbara” .
20.30 Animacinisfilmas. 20.55 Anglų 
kalbos pamokėlė. 21.00 Žinios. 21.15 
Sporto naujienos. 21.20 Muzika 21.30 
Vaidybinis filmas "Rastas negyvas".
23.00 Žinios. 23.15 Muzika. 00.15

Trečiadienis, kovo 22 d. 
LIETUVOS TV

7.30 Labas rytas. 8.35 Anglų k. 
programa vaikams. 17.05 Būtovės 
slėpiniai. 17.45 M. de Faljos II siuita iš 
baleto "Trikampė skrybėlė". 18.00 
Žinios. 18.10 Programa vaikams.
18.50 Žinios. 19.05 Krikščionio žodis.
19.15 Sveikata kasdien. 19.40 
Rinkimams artėjant. 20.30 Panorama.
21.05 Studijoje - kandidatai j Lietuvos 
R espub likos Se im ą 59-ojo je 
Kaišiadorių rinkimų apygardoje. 21.40 
F. "Vienos bėdos". 22.40 Vakaras 
Kauno muzikiniame teatre. 23.10 
Vakaro žinios. 23.25 Jazz session.

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 TV serialas "Santa Barbara".
9.30 Vaidybinis filmas "Westgate III".
10.30 Vaidybinis filmas "Rastas 
negyvas". 12.00 Anglų kalbos 
pamokėlė. 12.05 Vaidybinis filmas 
“ Liūtas Kristianas". 13.35 Muzika.
14.55 Anglų kalbos pamokėlė. 15.00 
Kelionių skonis. 15.30 Keliautojo 
akimis. 16.00 Deutsche Welle. 16.30 
Vaidybinis filmas "Šarados". 17.30 
(Filmo pertraukoje) 100%. 18.55 
Animacinisfilmas. 18.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 19.00 Žinios (VESTI). 19.20 
100%. 19.30 TV serialas "Santa 
Barbara". 20.30 Animacinis filmas.
20.55 Anglų kalbos pamokėlė. 21.00 
Žinios. 21.15 Sporto naujienos. 21.20 
TELE-3 informacija 21.30 TV serialas 
"Kobra". 3d. 22.20 Vaidybinis filmas 
"Juodoji tulpė". 00.00 Žinios. 00.15 
Pabaiga.

Ketvirtadienis, kovo 23 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.35 Viso 

geriausio. 17.05 Sodų kraitė. 17.25 
Muzikinis žurnalas "Terra musica".
18.00 Žinios. 18.10 Programa 
vaikam s. 18.50 . Ž in ios. 19.05 
Vyriausybė nutarė... 19.20 Jaunimo 
banga 20.00 Sporto programa futbolo 
mėgėjams. 20.30 Panorama. 21.05 
Rinkimams artėjant. 22.40 Europa 
šou. 23.10 Vakaro žinios. 23.25 
Amerikiečių serialas "Vaiduoklių 
teatras".

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 TV serialas "Santa Barbara".
9.30 Pats sau režisierius. 10.00 Muzika
10.30 Vaidybinis filmas "Juodoji 
tulpė". 1Z 10 Anglų kalbos pamokėlė.
12.15 Vaidybinis filmas “ Šarados".
14.10 Muzika. 14.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 15.00 Slidininkų pasaulyje.
15.30 Žingsniuojame po Europą 16.00 
Iš "Formulė I" istorijos. 16.30 Deutsche 
Welle. 17.00 Vaidybinis filmas 
"A b o rig e n a s” . 17.30 (F ilmo 
pertraukoje) 100%. 18.30 Animacinis 
filmas "Konanas ir jaunieji kariai". 1 
d. 18.55 Anglu kalbos pamokėlė. 19.00 
Žinios (VESTI). 19.20 100%. 19.30 
TV serialas "Santa Barbara". 20.30 
Animacinis filmas.v20.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 21.00 Žinios. 21.15 Sporto 
naujienos. 21.20 Karo žygis Europoje. 
Vaidybinis filmas "Saulėlydis". 23.00 
Žinios. 23.15 Muzika. 00.15 Pabaiga.

Penktadienis, kovo 24 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.35 Šeimos 

albumas. 9.00 F. "Lėlių slėnis". 17.10

BALTIJOS TV IR ŠIAULIŲ VT III. 18 - 24  D.
šeštad ien is, kovo 18 d.
8.30Sovijaus horoskopas. 8.35 

"Taip sukasi pasaulis". 9.30 
Prospektas. 9.50 "Lietuvos kronika". 
Nr. 3. 10.00 "Už kampo..." 10.30 
Vaikų savaitgalis. 11.30 Rutina 1215 
Rodo "Worldnet". 19.00 Sveikinimų 
koncertas. 20.00 NBA rungtynės.
21.00 Mana-Mana. 21.30 Rokijada.
22.00 Žaidimas "Šekit slieką". 22.30 
Šiaulių krašto Mis-95. Finalinis 
koncertas. 23.30 "Vakaro spindulio” 
programa.

Sekmadienis, kovo 19 d.
8.30 Sovijaus horoskopas. 8.35 

"Taip sukasi pasaulis". 9.30 
Žingsniai. Vienuoliškas gyvenimas.
10.00 Susitikimai. Poetas L  Degėsis.
10.30 "Ei, vaikučiai, surimtėkim".
11.30DeŠimt-geriausiujų, 12.30 Dok. 
f. “ Mokykla, mokykla...”  18.15 
Pasaulio naujienos. 18.30 Krepšinis. 
LKL čempionatas - Kauno “Žalgiris" 
- Kauno “ Atletas". Vaizdo Įrašas.
20.00 NBA apžvalga. 20.30 Visko 
po truputj... 21.00 Baltijos naujienos.
21.05 "Taip sukasi pasaulis” . 22.00 
LKL apžvalga. M. Paulauskui - 50.

P irm adienis, kovo 20 d.

7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 
"Taip sukasi pasaulis". 8.30 "Nakties 
riba ". 19.00 Krepšin is. 19.40 
Rinkimams artėjant. Studijoje - LDDP 
atstovai. 20.00 Juoda-balta. 20.30 
"Nakties riba". 21.00 Baltijos 
naujienos. 21.05 "Taip sukasi 
pasaulis". 22.00 Mozaika. Spaudos 
apžvalga. 22.30 F. "Juodabarzdis 
piratas".

Antradienis, kovo 21 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

"Taip sukasi pasaulis". 8.30 "Nakties 
riba". 19.00 Pirk, parduok, informuok.
19.10 Žinios. 19.30 Spaudos apžvalga
19.35 "Sodžius” . 20.00 "Prospektas".
20.20 Tautininkų žinios. 20.30 "Nakties 
riba". 21.00 Baltijos naujienos. 21.05 
"Taip sukasi pasaulis". 22.00 
Kartojama “ Pirk, parduok, informuok". 
Ž in ios. 22.30 Kelių p o lic ijo s  
informacija. 22.40 F. "Pelenė".

Trečiadienis, kovo 22 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

“Taip sukasi pasaulis". 8.30 "Nakties 
riba". 19,00 Pirk, parduok, informuok.
19.10 Žinios. 19.35 Rinkimams 
artėjant. Nepriklausomybės partija.
20.00 "Už kampo..." 20.30 "Nakties

riba” . 21.00 Baltijos TV. 21.05 "Taip 
sukasi pasaulis". 22.00 Kartojama 
"Pirk, parduok, informuok". Žinios.
22.30 F. "Pelenė” .

Ketvirtadienis, kovo 23 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

"Taip sukasi pasaulis". 8.30 "Nakties 
riba". 19.00 Pirk, parduok, informuok.
19.10 Žinios. 19.30 Spaudos apžvalga.
19.35 Rinkimams artėjant. Koalicija 
"Santara” . 20.00 NBA: žvilgsnis iš 
arčiau. 20.30 “ Nakties riba". 21.00 
Baltijos naujienos. 21.05 'Taip sukasi 
pasaulis". 22.00 Kartojama "Pirk, 
parduok, informuok". Žinios. 22.30 
Rodo "Argos” .

Penktadienis, kovo 24 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

"Taip sukasi pasaulis". 8.30 "Nakties 
riba ". 19.00 "P irk , parduok, 
informuok". 19.10 Žinios. 19.30 
Spaudos apžvalga. 19.35 Teatronas.
20.00 NBA: fantastika! 20.30 "Nakties 
riba” . 21.00 Baltijos naujienos. 21.05 
"Taip sukasi pasaulis". 22.00 
Kartojama “Pirk, parduok, informuok". 
Žinios. 22.30 Krepšinis. "Statyba" - 
"Sakalai". 0.10 Dešimt geriausiųjų.

Dok. f. “ Gurkšnis vandens". 17.20 
Baltijos šalių moterų lygos krepšinis. 
"Viktorija" (Kaunas) - "Arkadija" 
(Ryga). 18.00 Žinios. 18.10 Programa 
vaikams. 18.50 Žinios. 19.05 6 
kontinentai. 19.30 Reportažai iš 
reg iono. 19.50 S tilius. 20.30 
Panorama. 21.05 F. "Lėlių slėnis".
21.50 Laisvės alėja. 22.15 TV žaidimas 
"Sėkmės keliai". 23.10 Vakaro žinios.
23.25 F. "Karo mašina".

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 Meninis filmas "Santa Barbara” .
9.30 Gineso šou. 10.00 Muzika 10.30 
Vaidybinis filmas “Saulėlydis". 12.15 
Anglų kalbos pamokėlė. 12.20 
Vaidybinis filmas “Aborigenas". 13.20 
Muzika 14.55 Anglų kalbos pamokėlė.
15.00 Azijos greitkelis. 16.00 Patarimai 
slidininkams. 16.30 Muzika. 16.45 
Langas j gamtą. 17.00 Vaidybinis 
filmas "Aborigenas” . 17.30 (Filmo 
pertraukoje) 100%. 18.30 Animacinis 
filmas. 18.55 Anglų kalbos pamokėlė.
19.00 Žinios (VESTI). 19.20 100%.
19.30 TV serialas "Santa Barbara” .
20.30 Animacinis filmas. 20.55 Anglų 
kalbos pamokėlė. 21.00 Žinios. 21.15 
Sporto naujienos. 21.20 Muzika 21.30 
Vaidybinis filmas "Kobra". 22.20 
Vaidybinis filmas "Nemalonumų 
ieškotojai". 23.50 Žinios. 00.10 
Pabaiga.

šeštadienis, kovo 25 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Programa 

vaikams. 10.00 Šarka. 10.30 TV artelė.
11.20 Mūsų kalba. 12.10 Sveika, 
Prancūzija. 1240 F. vaikams "Degrasi 
gimnazija". 13.10 Pasaulio sportas.
13.55 Užeikit, sveteliai. 14.25 Jaunimo 
teatro  spektak lis  "P irosm an i, 
P iro sm an i..."16 .45  Sve ik in im ų 
pageidavimų koncertas. 17.50 Žinios.
18.00 Kino klubas. 18.30 Lietuvos 
krepšinis. “ Žalgiris" - "Statyba". 20.00 
Atgarsiai. 20.30 Panorama 21.05 PO 
savo stogu. 21.50 F. "Motina ir sūnus".
22.25 F. "Sensacija” . 23.15 Vakaro 
žinios. 23.30 Roko legendos.

TELE-3
9.00 Animaciniai filmai. 10.30 

Animacinis filmas "Voveriuko Mikio 
nuotykiai". 12.00 Vaidybinis filmas 
"K obra". 12.50 Muzika. 13.30

Sveikatos apsaugos reforma. 14.00 
Didmiesčio metro. 14.30 Piramidžių 
paslaptys. 15.30 Floydas Ispanijos 
žemėje. 16.00 Viva Charts. 17.00 
Deutsche Welle. 17.30 Pats sau 
režisierius. 18.00 TV serialas "Džonas 
Rosas". 18.30 Muzika. 19.00 Žinios 
(VESTI). 19.20 Lietioto. 19.30 TV 
serialas "M aištin inkas". 20.30 
Animacinisfilmas. 21.00Žnios. 21.15 
Sporto naujienos. 21.20 Muzika.
21.30 Vaidybinis filmas “ Karas su 
kiaulėmis” . 23.00 Žinios. 23.15 
Vaidybinis filmas "Mirties iliuzija". 
00.40 Pabaiga.

Sekmadienis, kovo 26 d. 
LIETUOVS TV
8.55 Programa. 9.00 Liudykime 

Kristų. 9.30 TV f. "Bornholmo kariai".
10.00 Svetimo skausmo nebūna.
11.00 Lietuviai svetur. 11.30 F. 
vaikams "Soltis". 12.00 Krepšinio 
pasaulyje. 12.45 Tas senas geras 
"Vakaro divertismentas” . 13.30 Jūra
13.55 Šoka vaikai. 14.30 Azimutai.
15.00 Sveikinimų koncertas. 16.00 
F. "Neono raitelis". 16.50 Katalikų 
TV studija . 17.20 Laida 
automėgėjams "Automanija". 18.00 
Žinios. 18.05 Gyvybės žaliaa medis.
18.35 Mūsų miesteliai. 19.20 
Pom pastiškas teatro d ienos 
minėjimas Keistuolių teatre. 20.30 
Panorama. 21.05 Pirmasis kanalas.
21.25 F. "Geležiniai vyrukai” . 22.40 
TeleLIFE. 23.15 Vakaro žinios.

TELE-3
9.00 Animaciniai filmai. 10.15 

Langas Į gamtą. 10.30 Vaidybinis 
filmas "Karas su kiaulėmis". 12.00 
TV serialas "Kobra". 12.50 Muzika.
13.30 POP TV. 14.00 Svajonių 
vandenynas. 14.30 Paslaptingosios 
vietos. 15.00 Grego Graingerio 
nuotykių kronika. 16.00 Deutsche 
Welle. 16.30 Iš "Formulė I”  istorijos.
17.00 Laukiniai pietūs. Laukinės 
gėlės. 17.30 Įdomūs žmonės. 18.00 
TV serialas "Westgate III". 19.00 
Žinios (VESTO. 19.20 Muzika. 19.30 
Gineso Sou. 20.00 Pasaulio sportas.
20.30 Animacinis filmas. 21.00 
Naujienos. Nuom onės. 21.30 
Vaidybinis filmas "Cinikas. Niekšas. 
Prievartautojas". 23.00 Tamsos 
citadelė. 23.40 Pabaiga.

TAIKINYS

Šeštad ien is, kovo 18 d.
TELE-3
23.15  val.
“ P rancūziškas kan kanas” .
Prancūzų režisieriaus Jeano 

Renoiro juosta pasakoja apie 
legendinio kabareto "Moulin 
Rouge" susikūrimą. J. Sabinas 
pu ik ia i va id in a  pagyvenus i 
impresarijų, aristokrato išvaizdos 
ir artisto sielos žmogų, perkėlusj 
temperamentingą prastuomenės 
šokj kankaną j ištaigingą kabareto 
sceną Taip pat vaidina F. Amoul, 
M. Feliks, E. Piaf.

1955 m.
LTV
14.15  val.
“ Užeikit, svete lia i".
Prie Merkio mano kaimas.

15 .2 5  val.
Country  vakarėlis.
Antrasis countri m uzikos 

atlikėjų suvažiavimas Vilniuje.
19 .40  val.
“ M uzik in is v iešbutis” .
G. P aškevič iaus nau jo  

kompaktinio disko pristatymas.
23 .2 5  val.
B ritų  m uzik in ių  prem ijų  

Įte ikim o cerem onija.
1995 m.
Baltijos TV
11 .3 0  val.
“ R utina”.
10 lie tuv iškų  v ide o k lip ų . 

In fo rm ac ija  ap ie  m ūsų 
popmuzikos atlikėjus, naujienos. 
V ienas naujas lie tuv iškas 
videoklipas.

1 .20  val.
“ F ilm a s  b a le ta s  “ A te  

apocallpsls” .
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