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KUR MAFIJOS 
ŠAKNYS?

Italijoje nužudyta ne tik žurnalistę, 
bet ir teisėję, ir prokurorę.

Nereikia jokių apklausų norint 
įsitikinti, kad žodis "mafija'' šiuo metu 
yra vienas iš dažniausiai vartojamų 
žodžių. Jis simbolizuoja nusikaltimų 
augimą, jų  naują kokybę. Pasigirsta 
raginimų visiems kilti j kovą su 
nusikaltėliais. Kai kas svajoja net apie 
nepaprastąją padėt], matyt, prisiminęs 
pokario metus, kada "stribai" bet 
kurio piliečio namuose galėjo naršyti 
kaip savo kiauroje kišenėje.

Bet, kaip rodo gyvenimas, atskirų 
nusikaltėlių gaudymas neduoda 
reikiamo efekto, jeigu nežinomos 
reiškinį sukėlusios priežastys, tų 
nusikaltimų atsiradimo šaknys.

Štai kairieji ir jiems prijaučiantys 
sako: kaltas Vagnorius!

Buvusio kairiųjų vado Lenino 
žodžiais tariant, tai vaikiška kairiųjų 
iiga primityviai aiškinti sudėtingo 
eiškinio priežastis.

Greitai bus dveji r 'e ta i, kai 
vadovauja kiti vadai, o nusikaltimų 
/is daugėja Ar egzistuoja mafija ir 
eketas Latvijoje, Estijoje, Rusijoje, 
enkijoje? Turimomis žiniomis - taip. 
et ten G Vagnorius nevadovavo! 

neteisus laikraščio "Respublika" 
urnalistas. sakydam as, kad 
lužudžius žurnalistą, Lietuva jau ne 

iropa Mes dar nepasiekėm e 
Europos lygio, nes Italijoje 

užudyta ne tik žurnalistų, bet ir 
eisėjų, ir prokurorų! Negražu 
kriesiems nus ika ltim o  s fe ros  
asams" Respublikos’ žurnalistams 

nežinoti Beje, Italijai G. Vagnorius 
iip pat nevadovavo.

Ar reketas ir mafija atsirado tik 
kurus nepriklausomybę ir prasidėjus 
f ivatizacijai? Gal to  nereikėjo daryti, 
2ip kai kas šiandieną bando 

I  noriems įteigti? O kas buvo iki to? 
^bandykime j praeitį pažiūrėti 

ndieninemis akimis Kas buvo tas 
vystytas socializmas ir valdančioji 

P rtija KPSS-LKP? Šiai partija i I klausė visas turtas, kurį ji atėmė iš 
P ečių, kitaip sakant, reketavo. Ji I tsiimdavo visą žmonių pagamintą I oduktą. Per tokias savo struktūras 

Щ d "aosplanas". "m irtinas" ir kitas 
Л  "ną turtą savo nuožiūra skirstydavo, 
I ūndavo. Kas likdavo, padalindavo 
I  monėms. Tai buvo panija- mafija! 
■ s partiečius galime vadinti I d ienin iu žodžiu - mafijoziai. Ji I -jo galinga prievartos aparatą, kuris 
ne tavo atsirasti konkurentams. 
B  gu nepaklusdavo ar nusikalsdavo B <s nors savas bosas, žinoma, jis 
B  >avo nubaustas. Pavyzdžiui, 
jvycdavo koks nors nelaimingas 
■ tik im a s  ar avarija neaiškiomis 
f l  nkybėmis (Mažerovo žuvimas): 
B  -'au nusikaltusius pasodindavo j 
B ’j'mą (Brežnevo žentas, Uzbe- 
■  зпо byla) ar išvarydavo i pensiją, 
f l  uo metu vargingai gyvenantys 

4  Ines stengėsi, kaip tada vadino, 
j L y  "« « K *  bosų turtą kas 
B T ‘ u* ančio tem pdavo dešrą,kas

mikroschemas. Tai galima

pavadinti sm ulkiu reketavimu 
Kadangi apsauga ir apskaita nebuvo 
reikiamai sutvarkyta, tai reketuotojams 
nereikėjo nieko sprogdinti, jmonių 
vadovai reketuotojų padaromus 
nuostolius padengdavo iš vartotojų 
ar tiekėjų kišenės, apsverdami ar 
pablogindami produkto kokybę.

Sugriuvus sovietinei sistemai, suiro 
struktūra, bet žmonės su savo 
senaisiais įpročiais liko. Nemažai jų 
norėtų tęsti ankstesnį gyvenimo būdą. 
Prieš metus, rinkimų dieną, autobusų 
stotelėje užkalbinau žmogų. Jis pa
sakė, kad balsavo už A. Brazauską, 
nes anuomet darbe buvo galima 
susikombinuoti, kitaip sakant, reke
tuoti. Tada žmogaus gyvenimas 
priklausė ne tik nuo partijos bosų 
nustatytos algos, bet ir nuo sugebė
jim o kuo daugiau prisireketuoti.

Pradėjus Lietuvoje vykdyti eko
nomikos reformą, valstybinis sektorius 
pradėjo mažėti, daugelio produktų 
gamyba, prekyba perėjo j privačias 
rankas Valstybinės įmonės ėmė mer
dėti. sumažėjo reketo pajamos. Tai 
sukėlė bosų ir eilinių pyktį. "Sugriovė 
suardė". - pasigirsdavo balsų.

Pradėjus kurtis ir klestėti privačiam 
verslui, reketininkai iš valstybinių 
struktūrų pasuko i privačias Subirus 
centralizuotai partijai - mafijai pradėjo 
kurtis atskiros grupuotės. Šiuo metu 
reketu užsiiminėja karta, jau gimusi ir 
užaugusi sovietiniais metais. Ji nuo 
pat savo gimimo dienos nematė ir 
nežino, kastai yra privati nuosavybė, 
kaip su ja turi būti elgiamasi. Apie 
privačią nuosavybę neturi reikiamo 
supratimo ir daugelis dabartinio Seimo 
narių, kurie priim a įstatymus, 
leidžiančius dalinti iš kitų atimtą, kitaip 
sakant, reketuota nuosavybę. Taigi 
nebūtų Lietuvoje šiandiena tiek daug 
reketo ir mafijos, jeigu nebūtų buvę 
išvystyto socializmo. Pažiūrėję j 
Europą galime pamatyti, kad tose 
valstybėse, kur remiamos socializmo 
idėjos, didesnis nusikalstamumas, 
gyvuoja mafija. Pavyzdys - anksčiau 
paminėta Italija, kurioje iki šio meto 
Vakarų Europoje komunistų ir 
socialistų partijos - didžiausios ir 
retsykiais jos buvo valdžioje. Tose 
valstybėse, kur gyventojai remia 
deš in iąs ias , konse rva tyv iąs ias 
partijas, mafijos veikla paralyžuota. 
Tai Anglija, Vokietija, Šveicarija. Tų 
partijų tikslas yra ginti, saugoti privačią 
nuosavybę, asm eninį žmogaus 
gyvenimą. Tų principų laikysis ir 
susikūrusi Lietuvoje Tėvynes Sąjunga 
(Lietuvos konservatoriai)

O dabar grįžkime prie prieš metus 
įvykusių rinkimų Aš labai gerai 
prisim enu Tautininkų Sąjungos 
pirm ininko R. Smetonos žodžius, 
pasakytus per LTV: "Lietuvos žmonės, 
jeigu NENORITE tvarkos, dorovės ir 
geiovės, nebalsuokite už mūsų 
partiją" Ir Lietuvos žmonės už jo 
partija nebalsavo.

Zigm as TU R A U SK A S

Š E Š T A D IE N Į G IN K Ū N Ų  
K A P IN Ė S E  S M Ė L IO
K A U B U R ĖLIA I S U PILTI DAR 
A N T  K E T U R IŲ  L IE T U V O S  
LA ISVĖS K O V O S  SĄ JŪ D ŽIO  
DALYVIŲ PALAIKŲ

K arsta i su  pa la ika is  b uvo  
p ašve n tin ti šv. P e tro  ir Povilo  
bažn yč io je . Po to, ty lia i g ro jan t 
o rkes tru i, n u n e š ti j G inkūnų  
k a p in e s ; k u r  ja u  ils ė jo s i

pažinimo asis
Kol kas nei prokuratūra, nei policija, 
nei pats E. Bičkauskas nereagavo j  
Lietuvos policijos vadovo pranešimą, 
kad Rygojė Lietuvos mafija nužudė 
Latvijos biznierių, besiverčiantį 
prekyba naftos produktais. Neva jis  
buvo skolingas Mažeikių “Naftai" 
keletą milijonų. Siūlo galai nusidriekė 
į  Mažeikius, o iš čia ir  j  Vyriausybę. 
Mat “Naftos ' generalinis direktorius
- dabar ir  Energetikos ministerijos 
viceministras - anot mažeikiečių, pats 
turtingiausias žmogus mieste. Ką gi, 
nafta visada buvo juodasis auksas. 
Čia ir susikerta įvairiausių mafijų 
interesai. Gal todėl jau  praėjo treji 
nepriklausomos valstybės metai, o 
apie terminalą vis dar tik kalbame ir 
kalbame. Tą painią raizgalynę galėtų 
ir  turėtų iššifruoti mūsų slaptosios 
tarnybos, kurių praktiškai iki šiol nėra. 
Uždaras ratas! O Mažeikiuose gyvena 
vienas turtingiausių žmonių Lietuvoje
- UAB “Romar" prezidentas p. 
M arcinkevičius, nup irkęs savo 
“ verslo" kolegoms šiauliečiams 
ištaigingiausius automobilius. Ir kas 
čia nuostabaus, je i ne t pats 
Prezidentas prašo Seimo, kad atleistų 
p. Marcinkevičiaus vadovaujamą UAB 
' ‘Romar" nuo mokesčių, - mat tas

žada užsiimti labdaringa veikla. 
Skandalas po skandalo vilnija pei 
Lietuvą. Keista V. Lingio mirtis, "antis’ 
apie sprogimą Vilniaus pašte... Ar 
bus kada nors atskleista tiesa? Vargu. 
Matyti, kad to nenori nei pats 
P rezidentas, n e i Seim as, n e i 
prokuratūra. Kol jie  tyrinės “Sąjūdžio" 
vadovybės ve ik lą , ieškodam i 
nusikaltimų, mafija galutinai įsitvirtins. 
Organizuotų nusikaltimų skaičius per 
devynis šių metų mėnesius smarkiai 
šoktelėjo. Tai tampa svarbiausia 
nūdienos problema. Kol kas valstybė 
pralaimi...

Išeivija nusivylusi Lietuvos valdžia. 
Ir ne i labai. Ypač Prezidentu A. 
Brazausku. Nors Prezidentas kalbas 
sako ir  neblogas, ypač Jungtinėse 
Tautose, tač iau  pas igenda m e  
konkrečių veiksmų. Vis pažadai, 

pažadai...

P rem jeras  A. Š ležev ičius
bara ū k in inku s  už nerea lius, 
kategoriškus reikalavimus:"... je igu  
būtų nustatytos tokios didelės pieno 
supirkimo kainos, tai sviestas kainuotų 
daugiau negu jo  pasaulinė kaina". 
Tačiau tokia lo g ika  žemdirbių 
neįtikina, esančių ant bankroto ribos 
dėl žemų supirkimo kainų. Premjeras 
g ina  m o n o p o lis tu s  - p ieno  
kom bina tus , k u rie  k raunasi 
p a sa k išku s  p e ln u s  žem d irb ių  
sąskaita. Kodėl taip? Kad jis  pats 
kažkada vadovavo pieno pramonei?

IŠ S e im o  žmogaus ir  piliečių  

teisių be i tautybių reikalų komiteto 
pirm ininko pareigų atsistatydino M. 
Stakvilevičius, pareiškęs, kad Lietuva 
■ "kažkokios neaiškios prerijos", ir  
belieka tik eilėraščius skaityti. Tai 
ja u  antras po G. Kirkilo LDDP narys, 
atsisakęs savo posto.

O p o zic ijo s  siūlym u Seimas 

svarsto du labai svarbius įstatymo 
projektus: dė l minimalaus gyvenimo 
lygio indeksavimo ir dė l gyventojų 
santaupų ir  akcijų vertės atstatymo.

než inom as partizanas. K a lbė jo  
m o n s in jo ra s  K. Jaka itis , buvę  
partizana i, Š iau lių  m ies to  m ero  
pavaduo to jas  K. Šavinis, svečiai, 
ku rie  a tvaž ia vo  iš Kuršėnų, 
R advilišk io , Panevėžio. Pa la ikų 
p e rla id o jim o  o rg a n iza to riu s  S. 
P ien ius n u o š ird ž ia i p a d ė ko jo  
v is iem s, p r is id ė ju s ie m s  p rie  š io  
k ilnaus da rbo .

O ką s lėpė  A leksandrijos  
žem ė - p lačiau  3 -a jam e m ūsų  
la ikraščio  pus lapyje...

“ A u šros a lė jo s” Inf.
Jaros lavo  P R O S C E V IČ IA U S  

nuotr.

Valdančioji partija pareiškė, kad čia 
padaryta nemažai klaidų. Ypač įvedant 
litus. Klaidos pripažįstamos, tačiau 
joms ištaisyti reikia didelių opozicijos 
pastangų...

Kaip ir  re ikė jo  laukti, a

E id in tas  pa tv irtin tas  JAV 
ambasadoriumi. St. Lozoraitis važiuos 
į  Romą. Iš centrinės rinkiminės 
kom is ijos  p irm in in k o  pa re igų  
atsistatydino p. V. Litvinas. Alga, 
pasirodo, pe r maža...

R u s ija  ru o š ia s i Dūm os 

rinkimams, kurie vyks gruodžio 
mėnesį. Susiformavo du galingi 
demokratiniai blokai: Rusijos - 
remiantys B. Jelciną (S. Kovaliovas, 
Šumeiko, Burbulis) bei Rusijos 
vienybės ir  santarvės blokas, 
atsisakantis šoko terapijos programos 
(Š achra jus, Č ernom yrdinas, 
Sobčiakas, Javlinskis). Iš susidariusių 
12 blokų, в remia B. Jelciną. Taigi 
neramiai lauksime gruodžio... Todėl 
labai svarbus mums visiems visų 
Lietuvos partijų (ir LDDP) kreipimasis 
d ė l L ie tu vos R e spub likos  
integravimosi į  NATO.

Tęsias i ka ras  G ruzijo je.
Z. Gamsachurdijos daliniai užėmė 
Samtredijos miestą. Ruošiasi pulti 
Kutais/. Ten atvyko E. Ševardnadzė. 
Šį mėnesį Z. Gamsachurdija ruošiasi 
pu lti patį Tbilisį. Nuo savitarpio kovų 
nusilpusi Gruzija taps lengvu grobiu.

Į  M askvą atvyko Armėnijos 
prezidentas Ter Petrosianas. Ten * 
irg i nelengva.

Čečėnijoje įvesta komendanto 

valanda. Prieš tai buvo susprogdintos 
22 transformatorinės.

A ts is ta ty d in o  Lietuvos  
vyskupų konferencijos pirmininkas 
kardinolas V. Sladkevičius. Naujuoju 
p irm in in k u  iš r in k ta s  Viln iaus  
arkivyskupas Audris Juozas Bačkis.

A lgim antas SĖJŪN AS



LIETUVOS SEIME
S eim o narys G ed im in as  Vagnorius a p ie  

"R e s p u b lik o s ” p are ikš tus  ka ltin im u s

Spaudos konferencijoje G. Vagnorius 
pareiškė užuojautą žuvusio žurnalisto 
V. Lingio šeimai ir artimiesiems. Jis 
pasakė, kad tai yra precedentas, labai 
pavojingas visuomenei, nes nusikals
tamumas atrodo pakylėtas j pačią 
aukščiausią politinę pakopą, ir tai 
turėtų būti pats rimčiausias perspėjimas 
Prezidentui, Vyriausybei, valdančiajai 
partijai, jog kovoti su nusikalstamumu 
reikia pradėti iš esmės. Paskelbtas 
karas reketininkams, deja, paliečia 
tik antraeiles, trečiaeiles struktūras.

G. Vagnorius apgailestavo, kad 
"Respublikos" žurnalistai net savo 
kolegos V. Lingio nužudymo aplinkybių, 
kontekste nesusilaikė nuo eilinio šmeižto. 
Žurnalistams išplatintas G. Vagnoriaus 
pareiškimas, kuriame sakoma, jog 
"Respublikos" spaudos konferencijoje

paskebta informaciją esą ekspremjeras 
G. Vagnorius sankcionavo Vidaus 
reikalų ministerijos ginklų pirkimo sandori 
su neaiškia užsienio firma, yra įžūlus 
melas. Vyriausybė ir jos vadovas gali 
skirti pinigus Krašto apsaugos ar Vidaus 
reikalų ministerijoms, bet nei ginklų, 
nei kitų prekių neperka ir jokių sandorių 
nesankcionuoja Tokie kaltinimai rodo 
nerimtą požiūrį į valstybę, nes, anot 
G. Vagnoriaus, “mes gerai prisimenam, 
kas buvo 1991 m., kada buvo 
nuginkluota Vidaus reikalų ministerija 
Tai gal juos reikėjo palikti su lazdomis, 
su padegamojo skysčio buteliais 
rankose saugoti valstybę? Taip, lėšos 
buvo skirtos, ir aš galiu tik apgailestauti, 
kad jų teisėsaugos institucijoms buvo 
skirta nepakankamai".

Rasa RASTAUSKIENĖ

‘Dabartinių valdžios vyrų politika - 
labai geras daiktas žmones nuo 

Žemės baidyti
Meškuitiečio Romo Janulio kieme 

dunksėjo grūdų valomoji. Dirbo visi, 
kas tik gyvas. Vyrai maišus tampė, o 
vaikai grūdus kibirais ir visai mažučiukais 
kibirėliais nešiojo. Iš toliau žiūrint, jie 
man tarsi darbščios skruzdėlytės atrodė. 
Klausiu Romo apie derlių.

- Ne mano jis. Giminaičio Stanislovo 
Bites, - tyliai atsako - Žmogus gyvena

DEL KGB PAVOJAUS 
IGNORAVIMO

Pasirengimo pučui siais metais 
Latvijoje svarbų vaidmenį suvaidino 
buvusieji Latvijos TSR KGB darbuotojai. 
Nenormali padėtis ir Lietuvoje 
Neatliekamas darbas siekiant išaiškinti 
KGB pareigūnų antivalstybinę veiklą 
Lietuvoje po 1990 m. kovo 11-osios, 
ypač pasirengiant pučui ir jo  metu.

Yra žinių, jog asmenims, įtariamiems 
šių nusikalstamų veiksmų dalyvavime, 
suteikta net Lietuvos pilietybė.

LDDP ir Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės kai kurie veiksmai kelia 
susirūpinimą ir pavojų valstybės 
saugumui. 1993 m. kovo 12 d. 
Vyriausybe panaikino draudimą ir leido 
dirbti buvusiems KGB pareigūnams 
saugos ir sekimo tarnybose Jonavos 
Azoto" valstybinės įmonės apsaugos 

tarnybos viršininku paskirtas iki pučo 
buvęs Jonavos KGB poskyrio viršininkas 
majoras V. Mažuolis. Šios tarrtybos 
pareigūnai ginkluojami.

Vyriausybė teikia naują pensijų 
įstatymo projektą reabilituojantį stribifc. 
Saugum o tarnyba naudojasi KGB 
pareigūnų patarimais.

Teismai remiasi KGB, esančios 
už įstatymo ribų, darbuotojų parodymais. 
Antai, nubaudžiamas neva už šmeižta

Anykščių sąjūdininkas S. Nefas. Netikima 
jo  pateiktais oficialiais KGB įstaigos 
dokumentais. Tikima etatinio KGB 
darbuotojo F Loginovo žodiniu 
paaiškinimu.

Nuo 1993 m. rugpjūčio 17 d 
Aukščiausiojo Teismo pirmininkas, 
ignoruodamas 61 Konstitucijos straipsni, 
nepaaiškina šio teismų veiksmo.

Prokuratūra išleidžia į Vokietiją 
susitvarkyt' savo komercinių reikalų 
A. Klimaitį, kuriam iškelta baudžiamoji 
byla už šnipinėjimą. Šioje byloje visiškai 
nevertinama KGB priedangos - 
komercinių firmų sukūrim as ir iki Šio 
laiko - veiklą susieta su politinių uždavinių 
vykdymu.

Atskirose valstybinėse įstaigose 
dirbantys buvę KGB darbuotojai savo 
nuostatomis ir ryšiais yra pavojingi 
Lietuvos valstybei. Yra žinių apie 
informacijos nutekėjimą ir vykdomą 
įtaką senaisiais kanalais.

Generalinis Prokuroras A  Paulaus
kas, Aukščiausiojo Teismo pirmininkas 
M. Lošys, Vidaus reikalų ministras R. 
Vaitekūnas, Saugumo tarnybos vadovas 
J. Jurgelis paminėtais savo veiksmais 
silpnina Lietuvos valstybės saugumą,
neužtikrina teisingumo.

Seimo nariai: B. Gajauskas, J. Listavičius, P. Miškinis, A. 
Endriukaitis, A. Briedienė, E. Kunevičienė, R. Hofertienė, I. 

Uždavinys, P. Tupikas, A. Vaišnoras, K. Skrebys.

mieste. Neseniai atgavo tėvų žemę. 
Nedaug jos, tik keturi hektarai... Neturėjo 
nei technikos, nei sėklos, bet štai - 
derlius. Užaugo! Galima verstis, tik 
reikia suktis. TačiaucMižiausia bėda 
užgriuvo dabar, rudenį, nes grūdų 
niekas nesuperka. Galima juos parduoti 
tik už juokingai mažą kainą - už toną 
tik po 200 litų! Apie pelną nėra ir 
kalbos. Kad tik nuostolių nebūtų. 
Dabartinių valdžios vyrų politika • 
labai geras daiktas žmones nuo žemės 
baidyti, - pasakė ir valstietiškai numojo 
ranka - Reikia streikuoti, kaip kitaip 
priversi valdininkus apie paprastą žmogų 
mąstyti.

- Reikia streikuoti! - tvirtai jsitikinęs

ir ūkininkas Kazlauskas.
- Blogai ne tik ūkininkams, bet ir 

bendrovėse likusiems žmonėms. Net 
ir gerą materialinę bazę turintys bus 
priversti bankrutuoti, nes labai brangūs 
žemės ūkio padargai, kuras. O 
produkcijos perdirbimo įmonės 
nesuperka, - porino meškuitietis Rutkus.

Julija Taujanskienė prisiminė dar 
prieškarines talkas. Tuomet technikos 
retas ūkininkas turėjo, todėl rudenį iš 
kiemo j kiemą grūdų valomoji 
važiuodavo. Padėdavo žmonės vieni 
kitiems, nes puikiai žinojo: jei pats 
niekam netalkinsi, tai ir talkos 
nesusilauksi.

Šiųmetinis ruduo visiems buvo 
beat nešantis džiaugsmo. Derlius 
užderėjo geras Patenkinti žmonės 
vežė jj i aruodus. Bet tarsi perkūnas 
iš giedro dangaus trenkė žinia, kad 
jų nelengvai užaugintas derlius niekam 
nereikalingas. Pasirodo, vienos žemės 
gėrybes perdirbančios organizacijos 
turi sukaupusios atsargas iš labdaringų 
pasaulio organizacijų. Kitos neturi 
pinigų už produkciją sumokėti iš karto. 
O skolon imti nenori, nes bijosi bankroto. 
Ką daryti? Problema - amžina? Jos 
esme - žemdirbiai nori gauti atlyginimą 
už savo triūsą ir nemažą, o žemės 
ūkio produkciją perdirbančios įmonės 
nori supirkti kuo pigiau ir mokėti tik 
tuomet, kai užsidirbs pinigų, pardavusios 
gaminius. Todėl truputėlj ir liūdna, ir 
juokinga Todėl problemą būtina spręsti. 
Kas tą turi padaryti7 Mūsų valdžios 
vyrai!

Žemdirbiai ruošiasi streikuoti, nes 
kito kelio jie nemato. Ar bus pasakytas 
griežtas ne" toms Vyriausybės 
struktūroms, kurios privalo tuo rūpintis7 
Pagyvensime, pamatysime.

Algirdas KULIKAUSKAS

naujienų Šiupinys
Vienas Iš spalio maišto Maskvoje 

vadovų Albertas Makašovas  
kaltinamas nusižengęs Rusijos 
bau džiam ojo  kod ekso  79-1 
straipsniui -  organizavęs masines 
riaušes. Straipsnyje numatyta 
bausmė - laisvės atėmimas iki 15 
metų. Makašovą tardo Generalinės 
prokuratūros tardytojai. Anot jų, 
kaltinimas gali būti pakeistas arba 
papildytas. Kitiems - Chas

bulatovui, Ruckojui, Baranikovui, 
Dunajevul Ir Ačalovui - kaltinimai 
bus pateikti vėliau.

S p alio  try lik tą ją  V iln iaus  
Santariškių ligoninėje po staigaus 
Širdies veiklos sutrikimo mirė buvęs 
vidaus reikalų ministras P. Valiukas. 
Spalio 23-ąją jam būtų suėję 44 
metai. P. Valiukui pirmam po 
nepriklausomybės paskelbimo 
buvo suteiktas generolo laipsnis.

Dėl Seimo komitetų patarėjų ir padėjėjų 
atleidimo bei naujų skyrimo politiniais 

motyvais.
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo 

1993 m. liepos 12 d. nutarimą Nr. 16 
"Dėl kvalifikacinių reikalavimų Seimo 
komitetų ir komisijų patarėjams bei 
padėjėjams j Seimo komitetų patarėjų 
pareigas turėtų būti priimami aukš
čiausios kategorijos specialistai su 
aukštuoju išsilavinimu, turintys autoritetą 
tarp savo srities specialistų, parašę 
mokslinių straipsnių, monografijų, suge
bantys analizuoti įstatymų projektus, 
atlikti dokumentų ekspertizę, kurti 
projektus, galintys susikalbėti viena 
Vakarų Europos šalių kalba; taip pat 
sakoma, kad ta  - ne politinės pareigos 

Deja šiandieninio Seimo kasdienybė
je elgiamasi visiškai priešingai. Prisiden
giant minėtu nutawmu ir tariama lėšų 
stoka eilė Seimo komitetų patarėjų, 
kurie buvo priimti j darbą anksčiau ir 
kvalifikuotai dalyvavo ruošiant Lietuvos 
nepriklausomybę ir reformas įtvirtina
nčius įstatymus, šiandien yra atleidžiami, 
net nepasiūlant dalyvauti naujame 
konkurse. Lyg pasityčiojant jiems 
siūloma dirbti tik tiekėjais ar pagalbiniais

darbininkais, o j jų vietą skiriami savieji, 
dažniausia neturintys jokios kompeten
cijos įstatymų ruošime, bet užtai turintys 
didelę patirtį buvusios LKP, LTSR AT 
ar dabartinės LDDP struktūrų darbe. 
Šiuos teiginius pakankamai gerai iliust
ruoja net ir vieno komiteto, pvz, agrarinio, 
politiniai "žaidimai" su patarėjais.

Atleidžiamas patarėjas K. Krivka, 
turintis LŽŪA ekonomikos ir W U  mate
matikos specialybių diplomus, 13 metų 
gamybinio darbo patirtį ir šiuo metu 
ruošiantis mokslinį darbą Agrarinės 
ekonomikos instituto daktarantūroje. 
Jam š. m. spalio 1 d. Seimo aparato 
vadovybės raštu siūloma dirbti ūkio 
skyriuje materialinio aprūpinim o ir 
padangų grupėje arba pagalbiniu 
darbininku.

Iš to  paties komiteto atleidžiamas 
patarėjas Valensas Čeginskas, vienas 
iš geriausių žinomų žemėtvarkos 
specialistų, turintis apie 40 metų darbo 
patirtj, daugybės žemėlapių, Lietuvos 
Respublikos atlaso autorius. Tačiau 
dėl brolio, kuris buvo radijo "Laisvoji

Europa" vyriausiuoju redaktoriumi, 
buvo nepatikimas LKP ir nuo 1973 
m. kaip specialistas izoliuotas Ar tik 
ne dėl tų pačių priežasčių nepatikimas 
valdančiajai partijai ir dabar?

O kas gi priimti dabar j šių patarėjų 
vietą ir kaip priimti? Gal buvo konkursas, 
tartasi su šio komiteto Seimo nariais?

Kiek teko sužinoti, su šio komiteto 
Tėvynės Santaros Seimo nariais nebuvo 
nei tartasi, nei klausta, kaip ir daugeliu 
kitų klausimų.

Todėl prašau gerbiamą Seimo 
pirmininką pasirūpinti, kad Seime nebūtu 
susidorojama irtyöojamasi iš darbuotojų 
politiniais motyvais bei būtų laikomasi 
Jūsų paties pasirašytų nutarimų, taip 
pat pateikti Seimo nariams visų Seime 
dirbančių komitetų ir komisijų patarėjų 
bei padėjėjų sąrašus, nurodant, kada 
priimti, koks išsilavinimas, kuo dirbo 
anksčiau bei buvusią ar esamą partinę 
priklausomybę.

Leonas MILČIUS  
Seimo narys

Spalio 13-osios naktį policija 
pradėjo operaciją “Voratinklis”. 
Dirbo greitojo reagavimo būrys 
“Aras”, kriminalinės policijos vyrai. 
Reidai atlikti Vilniuje, Kaune, 
Šiauliuose, Panevėžyje, Klaipėdoje, 
Marijampolėje, Utenoje ir Alytuje, 
šiuose miestuose padaryta apie 
150 kratų, rasta šaunamųjų ginklų, 
neperšaunamų liemenių ir kitokios 
kovinės įrangos.

Spalio aštuonioliktąją sukako 
100 metų, kai gimė žymus lietuvių 
tapytojas Adomas Galdikas. Mirė 
jis 1969 metais.

Spalio 19-ąją, antradienį, Šiaulių 
pedagogin io  institu to  401 
auditorijoje 17 valandą {vyks 
"Žiemgalos" klubo steigiamasis 
susirinkimas.

Seule ruošiamasi išleisti pirmąją 
šalyje humoristinę knygą apie šalies 
prezidentą Kim En Samą. Patrauklią 
knygą parašė jaunas humoristas, 
surinkęs daugiau negu 200 
anekdotų apie dabartin) prezidentą. 
Šios knygos laukia netik  paprasti 
žmonės, bet ir, pasak Seulo radijo 
žurnalisto, pats herojus. Matyt, jis 
turi humoro jausmą, padedantį jam 
valdyti šalj. O kas išdrįs parašyti 
tokią knygą apie mūsų dabartinį 
Prezidentą A. Brazauską?

\4
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R ep lika
Pradedamas kalbėti Jūsų švelnioms 

bei išpuoselėtoms ausims ir imliems protams 
drįstu tikėtis, kad grubumo ir atvirume 
pagalba sugebėsiu bent jau suintriguot 
Jus.

Taigi demokratiškumas. Jau vien Ši 
sąvoka yra tokia plati ir visa apimanti, 
kad Jūs, gerbiamieji, patys to nejausdami 
jau esate suintriguoti. Žmogus, gimęs 
laisvas, negalėdamas pabėgti nuo savęs 
visada yra linkęs į save patį: todėl ir Jūs 
ir aš, išgirdę žodį "demokratiškumas 
99 atvejais iš šimto nusiteikiame priešiškai 
o jei prie šito pridesime dar tai, kad bet 
koks bendravimas yra suprantamas kaip 
intelektų kova, bus visiškai aiškus Jūsų 
pasipiktinimas, kad kažkas drįsta imtir 
aiškinti demokratiškumą. Tą, kaip daugeli 
gak/ojate, šventovių šventovę, kuri priklauso 
tik Jums dar ir todėl, kad tai sąlygoja 
visas Jūsų laisves. Pamanykit, kalbe 
apie demokratiškumą, o dar irmene. Ka 
toks? Atsakymas tokiais atvejais nedelsia 
Chamas ir kvailys? Ačiū. Demokratiškum 
aš suprantu pagal iš pirmo žvilgsni 
paprastutę schemą: gyventi taip. kad 
nemaišytum kitam. Netrukdyti kitam. Dei 
deja... Čia ir kaip tik čia ryškėja riba tarp 
žmogaus ir gyvulio, kovos u i būvį tikro v  
Savojo aš" įtvirtinimas, neatitikdama 
tų ribų. kurias visuomene yra jam nubrežu 
visada su ja konfliktuoja, nes "ne visas 
žmogus žmoguje', kaip sakė Pauli Vale 
Prasmių apvertimo kiiyba, tegul ir pesiremi • 
Ničės nihilizmo dvasia, tera tik pirm • is 
demokratiškumo lukštas, pas mus vadinam s 
aristokratiškumu, kurio pagrindinė koncepci a, 
anot Miltinio, yra "ne gravituoti su šūdu 
o visomis jėgomis stengtis išsaugoti vidinę 
intymą. Tai sunkus ir galingas kirtis, bet 
vis dėlto ne mirtinas. "Kiek jau regėjome 
egzotiškų mergelių, išnyrančių iš jūros 
gilumų, išeinančių iš girių prie gelež mio 
kelio, apstulbinančių miestą natūralume 
šie A. Mikutos žodžiai gali būti tęstini, 
paminint konkrečius daugelio žmonių vardus 
Pastanga, pakibusi ore, - ne daugiu 
Egzistencijos pratęsimas (kitaip sakam, | 
kūryba), deja, savyje turi irtai. Neigimas 
• pabaigos pradžia. Žmogui iš viso nera 
duota galios nubrėžti ribą arba paaišk ir 
bet ką. Žmonės yra žmonės, ir jokie dėsniai 
čia netinka. Prisimenu tokius Gėtės žodži us 
"Ir taip į savo "aš" jie įsikibę, kad vien 
save telaiko visata". Su karteliu ir sarkazmu 
didysis poetas konstatuoja mūsų 
netolerantiškumą, nemokėjimą arba 
nenorėjimą gravituoti. Vidinio 
išaukštinimas trukdo matyti, u ž f ik s u o t i tą 
kūrybinį momentą, kada ašara jau spindi, j 
bet dar nekrenta. Meno kūrinį visada 
vertinu dar ir taip: girdėjau kaip vienas 
fechtavimo treneris mokė savo auklėtini, 
kad anas špagą laikytų kaip paukšti 
nesuspaustų, bet ir nepaleistų iš rankos. 
Taip ir mene, • kad būtų ir nebūtų tavojo 
"aš". B. Pasternakas keliose eilutese ketuns 
kartus mini save. betgi jo čia nėra 

Gul zatich. ja vyšel na podmostki 
Prislanias k dvernomu kasiaku,
Ja lovliu v daliokom otgoloske.
Čto slučilos no mojom veku 
Sakysite, čia jis pataikė j amžiaus 

ritmą. Sutinku, bet tai dar nėra viskas 
Gudrybė ta  kad norint tapti reikia iš pradžių 
būti. Nė vienas, įkišęs galvą j skruzdėlyną 
nesupras skruzdės. Tik pavirtęs į ją patampęs 
nartu šapus, galėsi pasakyti: b ■ . • 
esu mažesnis už dulkę, betgi Dievas nutiesė 
i mano tiltą. Jis gravituoja su manim 
Oponentui galiu atsakyti tik taip ką tu 
žinai apie Dievo kančią? Ką žinau apiej? 
aš, mos visi? Taigi. Peršasi papratę 
išvada: demokratiškumas mene yraJ81- 
ko niekas negales ikigalo paaiškinti Kas 
neišvengiamai susiję su kūryba, skausmu 
tolerancija, vidinesąžme ir visu pasauliu- 

Todėl, gerbiamieji, tai nujausdami t 
ir rūpinkitės, o aš būsiu patenkintas, 3 
priminiau Jums, ką ir be manęs SsU 
žinojote. -

Gediminas GENY* 
Šiaulių literatų klubo 

“ Verdenė” nary

AUSROS ALĖJA



ŽIEDAS ANT PIRŠTO - KAD NEBUVO 
LAIKYTI KALĖJIME

Dar pernai Aleksandrijos pušynėlyje 
buvo iškąsti ir  perla idoti partizano 
palaikai. Šiaulių m iesto rezistentų ir  
kitų asmenų, nužudytų okupacinio  
režimo metu, pala ikų perkėlim o ir 
Įamžinimo kom isija turėjo žinių, jo g  
'ten jų  yra ir  daugiau. Todėl šią vasarą 
nuspręsta surengti sistemingas palaikų 
paieškas.

Kasinėjimus apsunkino tai, kad  
tiesiant Aleksandrijoje mototrasą labai

pasikeitė pušyno reljefas. Todėl 
liudininkams sunku tiksliai atsim inti 
vietas, kur jie  yra matę iš žemes 
kyšančią ranką ar koją. Vietos gyventojai 
pasakoja, kad, tiesiant mototrasą, 
vaikai žaisdavo žmonių kaulais.

Šiemet Aleksandrijoje iškastas 810 
kv. m  plotas. Buvo surasti keturių 
vyrų palaikai, užkasti dviejose vietose. 
Kad radome pirmuosius du, turime 
būti dėkingi liudininkui S Gurčmui,

'Iš n a ktie s  a tv e žd a v o  p a la ik u s  ir b e t k a ip  su m esd avo  
i nuo karo likusias tran šėjas”, -  pris im inė Aleksandrijoje  
gyvenantis P o v ilas  B arzd ž iu s .

kuris nepaprastai tiksliai nurodė vietą. 
Tai duobė, kur Aleksandrijos plytinei 
kažkada buvo kastas molis. Tie, kurie 
atveždavo čia lavonus, nesivargindavo 
kasdami duobes. Dviejų žmonių 
griaučiai rasti daubos šlaite, sukritę 
vienas greta kito. Matyt, jie buvo tiesiog 
nustumti nuo šlaito viršaus žemyn, o 
po to užberta žemių, plytų, šiukšlių. 
Kasant p irm ieji kaulai pasirodė tuoj 
po  velėna, 15-20 cm  gylyje. Vieno 
žmogaus griaučiams trūko kairės kojos 
šeivikaulio ir kulnakaulio, kito - visų 
dešinės pėdos kaulų.

Vilniuje atlikta osteologinė ekspertizė 
nustatė, kad vienas iš šioje vietoje 
rastų žmonių - maždaug 35 metų 
amžiaus vyras, kitas turėjo apie 38 
metus ir buvo 177 cm  ūgio. Pirmojo 
kaulai nebuvo sužaloti, o antrojo kaukolės 
lūžiai galėjo būti ir  šūvio pasekmė. 
Be to, prie antrųjų griaučių rastos 
keturios kulkos - viena stubure, dvi 
krūtinės ląstos dešinėje pusėje ir 
viena p rie ' dešinio jo blauzdikaulio. 
Lietuvos teismo ekspertizės institute 
nustatyta, kad tai 1930 m. pavyzdžio 
šovinių kulkos, tinkančios TSRS 
pagamintiems pistoletams TT arba 
automatams PPD, PPŠ, PPS.

Keturiasdešimt penkeri metai po 
žeme - ir iš žmogaus liko tik kaulai, 
sagos, kulkos. Antrasis vyras ant piršto 
turėjo masyvų sidabrini žiedą, o ten, 
kur turėtų būti kišenė, rastas aliumininis 
medalikėlis.

Antroji pora palaikų aptikta duobėje, 
kur karo metais slėpdavo mašinas. 
Jie rasti taip pat labai negiliai, sumesti 
tiesiog vienas ant kito. Ekspertizės 
duomenimis, tai visi vyrai. Vienam 
galėtų būti maždaug 31 metai, kitam  
- 38. Abu jie smulkaus kūno sudėjimo, 
nedidelio ūgio (168 cm ir  165 cm). 
Gulinčių ant viršaus palaikų kaukolė

buvo sužalota, smogus buku daiktu 
ir  šūviu iš  nugaros, o dubens kaulų 
lūžimo priežastis galėjo būti sprogimas. 
Kito vyro kaukolė suskaldyta dviem  
šūvijais j  veidą.

Šių palaikų įkapės - vien plastmasinės 
sagos ir saujelė siūlų, likusių iš drabužių. 
Palaikų padėtis bei ekspertizės išvados 
įrodo, kad tai buvo smurto aukos. 
Rusiškos kulkos ir liudininkų pasakojimai 
leidžia teigti, kad čia NKVD darbas. 
Pernai perla idoto mirusiojo įkapės - 
uniforminės apykaklės detalė, atsegtas 
diržas, vinys k išenėje - įgalino daryti 
prielaidą/kad tai - partizanas. Šiemet 
rastos sagos, audinių liekanos rodo/ 
kad nužudytieji buvo apsirengę civilms 
drabužiais; žiedas ant piršto - kad 
nebuvo la ikyti kalėjime. Nežinia, kuo 
tie žmonės nusikalto tarybinei valdžiai. 
Gal buvo ryšininkai, ga l tik pasakė 
netinkamą žodį apie valdžia, o gal ir 
atsitiktinai tapo genocido auka. Vieno 
mirusiojo kišenėje rastas šovinys leidžia 
daryti prielaidą, kad tai galėjo būti 
partizanai.

Yra daugybė vietų, ku r mes, nieko 
nežinodami, mindome žmonių kaulus. 
Aleksandrijoje tikriausiai dar ne visi 
palaikai iškasti, tik niekas tiksliai negali 
pasakyti, kur jie  yra. M inėta komisija 
nutarė, kad, je i atsirastų naujos 
informacijos apie palaidojimų vietas, 
tyrinėjimai būtų pratęsti. Šiaulių rajono 
prokuratūra yra iškė lusi bylą dėl šių 
nusikaltimų, nors rasti kaltuosius maža 
vilties. .

Iškasdami žmonių kaulus iš žemės 
mes elgiamės blogai. Bet gal tai ir 
mažesnė iš dviejų blogybių: arba 
neleisti palaikams ramiai gulėti, arba 
palikti juos nepagarbiai sumestus 
po sprindžio storumo žemės, plytgalių, 
šiukšlių sluoksniu. Belieka tikėtis, 
kad Ginkūnų kapinėse, ku r m irusieji

Č ia  g u lė jo  s u m e s ti  
sušaudytieji a r užm uštieji.
praėjusį šeštadienį perlaidoti, daugiau 
niekas niekada jų  nebejudins.

A u d ro n e SA PA ITE  
‘ A u š ro s ’ m uzie jaus  

arch e o lo g ijo s  skyriaus  
darbuoto ja  

Ja ro s la vo  PROSCEVIČIAUS  
nuo traukos

nežinomybės
labirintuose

NEKVIESTŲ SVEČIŲ 
DAUGĖJA...

1990 metų kovo 7 d. Nalčiko rajone 
/y ko eilinis paslaptingas atsitikimas. 
' j  kaip jis buvo aprašytas “ Izvestijų" 
aikraščio puslapiuose. N a lčiko 
erodromo skridimų vadovas E 
ramisovas ir d isp e če ris  M 
Ulevičius papasakojo laikraščio 
orespondentui A Kazichanovui:

■ Dešimtą valandą keturiasdešimt 
inučių radaro ekrane atsirado 
atpažįstamo objekto žymė. Jis 

cio 160-200 kilometrų per valandą 
eičiu nedideliame aukštyje ir atrodė 
įnašus i malūnsparnį. Apklausmėjus 
•'''lyninius dispečerius, paaiškėjo, 

P9 jokių malūnsparnių šiame rajone 
ebuvo. -• 1 

Po kurio laiko iš kaimyninio 
prodromo paprastam mokomajam 
įrydžiui pakilo malūnsparnis “ Mi

lė dispečerių gavęs azimutą ir 
kimo vietą, šis malūnsparnis pasuke 
tačiau kai iki taikinio liko 6 kilometrai, 

h  dingo iš ekranų maždaug dvide- 
[^ciai sekundžių. O ryšys per radiją 

malūnsparniu nenutrūko. Kai 
•nsparnis vėl pasirodė ekranuose, 

lkinys jau skriejo lygiagrečiai su 
po kurio laiko objektas pakeitė 

:rsa ir pasuko tiesiai malūnsparnio 
r Dastarasis tučtuojau pasisuko ir 
7 ° ! bazę.
|Kr,i ėmė leistis radaro
anuose matėsi, jog NSO tebes
t a  ratu Nartkalo miesto (Nalčiko 
ydovas) rajone. Paskiau objektas
’ 'ketai dingo.

skilusio malūnsparnio šturmanas 
° 0rtičiukas ir da lin io  vado

pava d u o to ja s  Z. M usa jevas 
papasakojo:

- Taikinį aptikome iš karto, nors 
žemėje' buvo daugybė natūralių 
šviesos signalų. Objektas žėrėjo 
ryšk iau , kažkok iu  g yvs id a b rio  
blizgesiu. Pamatęs malūnsparnį, 
objektas pakilo į jo aukštį (800 metrų) 
ir pasuko šalin. Tačiau po kelių 
akimirkų jis apsisuko ir pasileido į 
malūnsparnio pusę pašėlusiu greičiu 
pats kaskart didėdamas. Mes 
pradėjome maždaug 90 laipsnių 
posūkį, - pasakė N Bortičiukas. - 
Objektas veidrodiškai kartojo mūsų 
manevrą. Leisdamiesi mes matėme, 
jog NSO sustojo ir, pakybojęs ore, 
grįžo į savo išeities poziciją''. Ir dar 
Galbūt man ir pasirodė, tačiau ant 
rutulio apvalkalo aiškiai išsiskyrė 
koncentriniai ratai - maždaug keturi 
p e n k i'.

Z. Musajevas pasakė: Objektas... 
pasileido malūnsparnio link, aiškiai 
ruošdamasis taranuoti, vis didėdamas 
savo išmatavimais. Jo skersmuo buvo 
maždaug trijų metrų Jis buvo rutulio 
form os Stipriai švietė; greičiausia 
nuo saulės, kurios spinduliai sklido 
m alūnsparniui iš užpakalio ir iš 
dešinės.

Tenka pastebėti, jog panašūs 
aprašymai oastaraisiais metais vis 
dažnėja Matyt, nekviestų svečių 
kaskart daugiau atvyksta

P arengė
B ron ju s  K A S P E R A V IČ IU S

ČIAPAJEVAS - GYVAS?
K eisti d a lyka i dedasi 
R usijo je , tiks lia u , jos  
spaudoje. Skaitėm. jog 
Gagarinas ne žuvo, o 
buvo  p a ta lp in ta s
p s ic h ia tr in ė n , kad  
Brežnevas visai ne miręs; 
o nesen iai p as ig irdo  
versija, kad pilietinio karo 
ir anekdotų herojus V. 
Čiapajevas ne paskendo  
Uralo upėje, o...

“ Praėjus ketveriems metams po 
pilietinio karo į valsčiaus, esančio 
neto li Lb iščensko , vykdom ąjį 
komitetą užėjo mužikėlis. Užkalbino 
pirmininką, prisistatė Čiapajevu ir 
paprašė nedelsiant nuvežti jį į 
Uralską Žvilgtelė jusi kabinetan 
da rb u o to ja  bem at pastebė jo  
lankytojo panašumą j neseniai 
išėjusios D Furmanovo knygos 
iliustraciją.

(Beje, knygoje aprašyta būtent 
taip: Plaukė dviese, jau buvo prie 
pat kranto, - ir tuo metu plėšri kulka 
pataikė Čiapajevui į galvą. Kai 
palydovas, nušliaužęs j viksvas, 
atsisuko, už jo neko  nebuvo. Čiapa
jevas nuskendo Uralo bangose \ 
Vadinasi, negyvo jo niekas nematė!)

“ Prisikėlęs Čiapajevas', lydimas 
milicininko, buvo nuvežtasį Uralską.
0  vietiniai gyventojai susidomėję 
klausėsi seno kazoko Melentjevo 
pasako jim o, ka ip  rytą po 
Lbiščensko mūšio jis su dukteria 
statė tink lus  Urale ir aptiko 
krūm uose suže is tą jį vienais 
apatiniais. Šis p a s iv a lo  Ivanu

Chruščiovinio atšuii r ю  laikotarpiu
1 TSKP laiškų skyrių atėjo laiškas nuo 
Vasilijaus Ivanovičiaus Ivanovo. 
Taip buvo užrašyta ant voko, bet 
parašas po laišku buvo kitoks: 
Čiapajevas. Iš skyriaus paskambino 
į Łubianką ir paprašė apsaugoti CK 
nuo panašių laiškų, atitraukiančių

nuo rimtų darbų. Priemonių imtasi, ir 
daugiau laiškai nepasirodė. Bet 
1966 metais [M askvą prasiskverbė 
dar vienas Čiapajevo pasirašytas 
laiškas, adresuotas artėjančiam 
TSKP XXIII suvažiavimui.

Laiškas pateko vedėjui, kuris 
savo  in ic ia tyva  nusp rendė 
" iš m a z g y t i”  a tė jus į s ignalą . 
G eneralin io štabo Akadem ijos 
darbuotojas, Čiapajevo divizijoje 
vadovavęs pulkui, buvo įsitikinęs, 
kad la išką parašė Čiapajevas. 
Grafologas taip pat patvirtino, kad 
Č iapa jevo  užrašai, la ikom i 
archyvuose, ir laiškas parašyti tą 
pačia ranka. į Uralską slapta išvyko 
buvę čiapajeviečiai: Chlebnikovas ir 
Beliakovas. Keletą dienų jiems 
nesisekė patekti į psichiatrinę 
.ligoninę, bet pagaliau sulaukta 
leidimo. Juos pasitiko 79-erių metų 
senelis (atrodęs gana žvaliai), kuris 
iškart atpažino lankytojus ir leidosi Į 
pokalbį su jais. Vasilijus Ivanovičius 
p ris im in ė  žm oną, g im ines ir 
įvaikintuosius, vyresnįjį brolį, pateikė 
smulkmenų iš jų gyvenimo.

Bet kodėl gi ištisus ketverius 
metus, kai visi laikė Čiapajevą 
žuvusiu, jis neapsiskelbė? Į tai 
Vasilijus Ivanovičius atsakė taip. 
Atsidūręs tarp vietinių gyventojų, toli 
gražu nesim patizavusių raudo
niesiems (jam prisipažinus esant 
divizijos vadu, be abejonės, jie būtų 
su juo susidoroję), Čiapajevas buvo 
priverstas likti užkuriu Melentjevo 
troboje. Kai pasidarė truputį ramiau, 
atsirado kitos priežastys, tarp kurių - 
šlapiuojantis plaučių uždegimas.

Pagaliau jam pavyko pasiekti 
valsčiaus vykdomąjį, iš jo nuvykti į 
Uralską, o iš ten, iš Uralsko milicijos 
skyriaus, jau čia, į psichiatrinę.

Nesutikdamas su tokia lemtim 
V a s iliju s  Iva n o v ič iu s  v isas 
instancijas užvertė laiškais, bet po 
kurio laiko jam buvo paaiškinta, kad 
už tokią veiklą jis paprasčiausiai gali 
būti sušaudytas. Divizijos vadas 
nutilo iki liberaliu Chruščiovo laiku.

Po daugelio peripetijų TSKP 
Centro komitete susimylėjo ir net 
pakvietė atpažinimui profesorių 
Gerasimovą, antropologą, atkūrusį 
pagal skeletą Ivano Rūsčiojo 
portretą. Gerasimovas išvyko į 
Uralską su asistentu ir žinomu 
psichoterapeutu. Grįžęs iš ten jis 
p ranešė, kad “ ura liškasis 
subjektas" yra “ tikras”  Čiapajevas. 
Bet jo  pas iųs tas  raštiškas 
patvirtin im as užsimetė, žvitrųjį 
sektoriaus vedėją pervedė į kitą 
darbą, ir visiems prisakyta užmiršti 
apie Ivanovą-Čiapajevą: tokio
klausimo nėra ir negali būti.

Šia istorija tikėti net ir labai 
gerbiant patikimus žmones trukdo 
keletas aplinkybių.

La iko ta rp is , Vasilijaus
Ivanov ič iaus  pra le istas
"pogrindyje’1, vis tik per daug ilgas. 

Beje, vieną iš slėpimosi priežasčių 
jis  nutylėjo. G reitas bausti už 
m enkas karines nesėkm es ir 
Libščensko mūšyje netekęs štabo 
(kas galėjo baigtis visišku raudonųjų 
su triu šk in im u  stepė je), iš likęs 
Čiapajevas turėjo pagrindą bijoti ne 
tik kazokų, bet ir saviškių Vis tik 
ketveri metai - per didelis laiko > 
tarpas...

Net jei bus įrodyta, kad tai, kas 
aukščiau išdėstyta - legenda, tai 
reikia pripažinti, kad jai herojus 
parinktas labai.vykusiai: iš valstiečių 
kilęs divizijos vadas, “ vaikščiojęs po 
Uralą'', žuvęs upėje kaip ir Jermakas 
ir pasirodęs kaip ir Pugačiovas, 
praėjus ketveriems metams po savo 
oficialios mirties".

Mūsų kom entaras. J is  galėtų 
būti ilgas. G alėtų būti ir trum pas, 
pvz.: savo b ro lį mes atpažintum e 
be g ra fo lo g o  ir  a n tro p o lo g o  
pagalbų. Bet mes tu rim e daugybę 
savo g a lvosūk ių .T odė l s tra ipsn į 
spausdinam e tik  dėl įdom um o...

Parengė  
Žilvinas SKAČKAUSKAS

AUŠROS ALĖJA



naudingi 
patarimai

*  Televizorių statykite prie sienos 
taip, kad nuo lango į ekranu nekristi 
šviesa. Atstumas iki žiūrovo tur 
būti lygus ekrano įstrižainei, 
padaugintai iš septynių.

*  Kad langų stiklai nerasotų, 
išmuiluokite juos, o paskui gerai 
nutrinkite švaria sausa šluoste.

* Jeigu ant langų stiklo liko 
riebalų dėmių, tai perpjaukite svogūną 
ir patrinkite riebaluotas dėmes. Jos 
išnyks.

*  Nesiurbkite visą laiką kilimų 
dulkių siurbliu, nes sugadinsite pūką, 
išsitrauks jo siūleliai Geriau dulkinkite 
kilimus lauke.

* Išvalytas kilimas labiau blizgės, 
jei, jį išvalę, kelis kartus perbrauksite 
kempine, suvilgyta etilo spirite.

* Pliušu aptrauktų baldų 
nesiurbkrte dulkių siurbliu, nevalykite 
kietu šepečiu. Valykite sausa šluoste 
paplaukiui arba švaria kempine. 
Ant apmušalų atsiradusias riebalų 
dėmes valykite benzinu.

*  Jei poliruotų baldų paviršiuje 
atsirado kompoto, sulčių ar vyno 
dėmių, jas galite nuvalyti atšalusiais 
kavos tirščiais.

* Jei rašalu aptiško šviesūs baldai, 
tai dėmes plaukite šiltu alumi. Kai 
išdžius, nutrinkite vilnone šluoste, 
patepta šviesiu vašku.

* Elektros lemputė neprivirs prie 
lizdo, jei, ją įsukdami, lizdo sriegius 
patrinsite minkšto pieštuko grafitu.

*  Izoliacinę juostą pakeis 
polietileninės plėvelės juostelė. 
A pvyniokite  la idą ju o ste le , 
pakaitinkite ją  degtuku ir išlydyta 
mase užglaistykite sujungimus.

* Kad nesusidarytų žalsvas 
sluoksnis ant gėlių vazos sienelių, 
į dugną įdėkite, aišku, jei dar turite, 
seną rusišką penkiakapeikę monetą.

*  Kriaukles ar vonios emalis 
pradės žvilgėti, o rūdžių dėmės 
išnyks, jei jas patrinsite citrinos 
gabalėliu.

*  Nuo lašančio iš čiaupo vandens 
voniose ar kriauklėse atsiranda
gelsvų dėmių. Jos išnyks, jei patrinsite 
šluoste, sumirkyta karštame acte,
kuriame ištirpinta šiek tiek druskos.

* Jeigu virtuvėje iš kriauklės 
juntamas nemalonus kvapas, tai j 
ją įpilkite stipraus borakso tirpalo. 
Kvapas išnyks.

* Iš odos siūtus drabužius 
retkarčiais patrinkite glicerinu, ypač 
apykakles ir rankogalius. Jie vėl 
įgaus blizgesį.

*  Tiek tamsius, tiek šviesius batus 
naudinga retsykiais ištrinti šviežia 
apelsino žievele. Kai išdžiūsta, 
nublizginkite flaneline skiaute.

*  Ilgai dėvėtus batus atnaujinsite 
terpentinu, jiašinę Į jį 3-4 lašus 
pieno. Ištrynę juos, nuvalykite batų 
tepalu ir nublizginkite.

*  Jeigu nukrito naujų batų raištelių 
metaliniai antgaliai, tai raištelių galus 
pavilgykite nagų laku. Išdžiūvę jie 
lengvai lįs į skylutes.

*  Jeigu norite išvalyti susitepusias 
zomšines pirštines, tai užsimaukite 
jas ant rankos ir nuplaukite drungnu 
muiluotu vandeniu.

* Nešvarias odines pirštines 
lengvai išvalysite pienu, kuriame 
ištirpintas žiupsnelis geriamos sodos.

*  Tamsios odos rankinukas 
blizgės, jei jį nuvalysite vatos 
tamponu, sudrėkintu citrinos sultimis.

*  Odinio rankinuko dėmes 
išvalysite įtrynusios jį mišiniu, 
susidedančiu iŠ acto ir vandens 
(lygiomis dalimis).

•Auksinisžiedas arba auskarai 
labiau blizgės, kai juos palaikysite 
pasaldintame vandenyje.

*  Jeigu skėtis pradėjo leisti 
vandenį, tai išskleistą jį ištrinkite 
šluoste, suvilgyta spiritu. Išdžiūvęs 
skėtis vėl tiks naudoti.

*  Dirbtinio šilko drabužius 
nepurškite vandeniu, nes liks dėmės.

*  Velvetinį drabužį lyginkite drėgną 
iš išvirkščiosios puses. Geriau jį 
lygintiant minkšto patiesalo. Tada 
plaukeliai pakils, velvetas atrodys 
kaip naujas.

Šiuosyk tiek.

P R A N A S

DĖMESIO!
SVEČIUOSIS ŽYMŪS LIETUVOS 

ŽURNALISTAI
Jei ne naują darbo dieną, tai ben t vakaro po ils į pradedame, atsiversdami 

mėgstamą laikraštį, žurnalą. M ūsų kasdienybė kaip niekada p ilna  įvykių, 
idėjų, problemų, ir žurnalistas dažnai tampa animiausiu patarėju, supratingrausiu 

bičiuliu. Tačiau klausimų visada daugiau nei atsakymų. Treč iad ien į, 
sp a lio  2 0  d ien ą , 18 val., K T U  Š iau lių  p o lite c h n ik o s  

faku lte to  (V iln iaus g. 141) a m fite a tr in ė je  a u d ito rijo je
turėsime gražią galim ybę iš  arti pabendrauti su žymiais Lietuvos žurnalistais

■ "Lietuvos a id o "  vyr. re d a k to riu m i S. S tom a, L ietuvos  
ž u rn a lis tų  d r a u g ijo s  p r im in in k e  R. G r in iū te -  
G rinberg iene, “Valstiečių  la ik rašč io” vyr. redakto riu m i 
J. Š voba, “V e id o "  žu rn a lo  vyr. re d a k to riu m i V. 
Vasiliausku, “A m ž ia u s ” vyr. re d a k to riu m i A. G ailium i.
Klausimų-atsakymų apie viską vakare dalyvaus ir  žinomas juristas, 
Nepriklausomybės akto signataras L. Sabutis. Be to, aptarsime, ką skaito
šiauliečiai.

KRIKSCIONYS-DEMOKRATAI
RADVILIŠKYJE

Lietuvos krikščionių-demokratų partijos Radviliškio rajono skyriuje 
yra Šeduvos, Baisogalos ir  Grinkiškio kuopos, turinčios per 100 
narių. Radviliškio kuopa noriai dalyvauja išvykose bei renginiuose. 
Rugsėjo 13-ą viešėjo Pasandravyje, poeto Maironio gimtinėje, aplankė 
Šiluvos Švč. Mergelę Mariją. Tą dabar darys kiekvieno mėnesio 13d 
Rugsėjo 30 d. apžiūrėjo Vilniaus žymesnes vietas bei šventoves. 
Spalio 3 d. susitiko su Lietuvos Santaros, LKDP nariu, Lietuvos Seimo 
nariu J. Beinortu. LKDP Radviliškio skyrius mano, kad dar ne visi 
žmonės žino apie tokią partiją, jos veiklą leidžiamą laikraštį".Apžvalga". 
Todėl skyriaus vardu kviečiame rajono gyventojus įsijungti į  krikščionių- 
demokratų eiles bet kurioje kuopoje. Pageidaujančius stoti prašo m e  
kre ip tis  tel. 52342 į  Savicką R adviliškyje  ir te l. 56274 j  V. 
R a čkau s k ien ę  Š e d u vo je .

LKDP R advilišk io  skyriaus valdyba

naujienų šiupinys
S ekm ad ien j, ap ie  p ietus, 

M ickevičiaus gatvėjetiese namu du 
15-16 metų trum pai kirptais plaukais 
jaunuoliai iš pensininkės Irenos 
Budinienės rankų išplėšė juodos 
spalvos rankinę, kurio je buvo 
pensininko, pilietybės pažymėjimai, 
mėnesinis bilietas važiuoti autobusu, 
ruda piniginė ir pakelis sviesto 
Materialinė žala sudaro apie 30 litų. 
Gaila, kad yra tokių, kurie dėl paprastos 
rankinės, sviesto pakelio pasiruošę 
užpulti, primušti.,.

rastas 20-21 m etų amžiaus Edvardo 
Filipovičiaus lavonas su pjautinėmis 
žaizdomis abiejų rankų aikūnių ir riešų 
srityse, (tariama, kad jaunuolis pats 
nusižudė Po valandos ta ip pat 
Gegužiugatvėje, kitame name, savo 
buto vonios kambaryje, rastas 
pasikorusio  Š arkausko G intaro 
lavonas. Smurto žymių taip pat nebuvo 
rasta, o plačiau įvykius tiria Šiaulių 
miesto prokuratūra

Sekmadienj, apie 3 valandą po 
pietų, Gegužių gatvėje savo bute

Penktadienį, apie pusę aštuonių 
ryto, atėjęs pas Juozą Kilinską, kur 
p aša rvo ta  Ju lija n a  K ilinska itė , 
giminaitis rado ją apipiltą baltos 
spalvos milteliais. Kažin, artai tyčinis 
nusikaltimas, bet jeigu taip, tai žmonių 
žiaurumui nėra ribų!

• -  t .. i . -  -

PARDUO D U
Einoraičiuose, Šiaulių rajone, dviejų galų 

namą ir dviejų galų ūkinį pastatą. Namas su 
patogumais. Kaina - 88000 litų.

Teirautis telefonu 76764.

DĖMESIO!
Je ig u  Ju m s b ra n g i sveikata, 
sp a lio  devyn io lik tą ją , 19 val., dvylik tos ios v id urinės  

m o ky klo s  s a lė je  įvyks su sitik im as su K savera  
V aištariene .

Už (ėjimą reikės mokėti.
Šiaulių sveikatos klubas

TELEVIZIJOS PROGRAMA
Antradienis, X.19
LIETUVOS TELEVIZIJA
8.00 Panorama. 8.30 Deutsche Welle 

žinios 9.00 TF 1 žinios. 9.25 ‘ Rojaus 
paplūdimys". TV serialas. 15 serija. 9.50 
Bonjour la France. 18.00 Žinios. 18.10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios. 19.00 
Bi Bi Si žinios. 19.30 ‘Vėl tu?" Amerikiečių 
TV serialas-komedija. 11 serija. 20.00 Alles 
Gute. 20.15 Valstybė ir pilietis. 21.00 
Panorama. 21.30 Lietuvos TV 1. "Mano 
Irena". 22.15 "Miesto angelas". Kanados 
TV serialas. 8 serija. 23.05 Griežia Vilniaus 
kvartetas. 23.15 Vakaro žinios. 23.30 Jazz 
session.

TELE-3
7.00 CNN naujienos. 7.30 Anglų kalbos 

pamokėlės. 7.33 Muzika. 8.00 Animaciniai
filmai: rytinė komanda. 9.30 Aerobika. 
10 00 Dokumentiniai filmai. 11.10 Filmas 
Kvanktelėję". 12.30 Anglų kalbos 

pamokėlės. 12.33 Pertrauka. 15.00 Anglų 
kolbos pamokėlės. 15.03 Animaciniai 
filmai. 16.30 Muzika. 17.00 Discovery 
kanalo programa. 18.30 Panevėžio TV 
programa. 19.00 Naujausios žinios. 19.20 
Anglų kalbos pamokėles 19.25 Filmas 
"Santa Barbara". 20.15 Muzika. 20.30 
Jdomūs žmonės. 21.00 CNN naujienos,
21.30 Anglų kalbos pamokėlės. 21.33 
Dokumentinis f. 22.00 Filmas. 23.30 Anglų 
kalbos pamokėlės. 23.33 Muzika.

OSTANKINO TV'
8.00 Naujienos. 8.20 Koncertas. 8.40 

Meninis f. "Tiesiog Marija" 9.30 Dainuoja 
M. Mincajcvas. 10.15 TV meninis f. 
"Gyvenimo smulkmenos". 20 serija. 10.50 
Spaudos ekspresas. 11.00 Naujienos.
11.20 įvartis. 11.50 TV meninis f. "Kančių 
ke lia i". 11 serija. 13.00 "Mano 
proprosenelis - Puškinas". Meninio- 
publicistinio f. premjera. 14.00 Naujienos.
14.20 Programa. 14.25 Veikla. 14.35 
Konversija ir rinka 1510 Bloknotas. 15.15 
"Byla". 15.25 Animacinis f. "Tedžio 
Rakspino nuotykiai", 15.50 "Gintarėlis- 
93". Programų vaikams ir jaunimui 
festivalis 16.1 Ö Nauji vardai. 16.50 
Technodromas 17.00 Naujienos. 17.20 
Programa. 17.25 "Savi ir svetimi". TV 
apybraiža. 17.50 Dokumentai ir likimai.
18.00 Apie orus. 18.05 Meninisf. "Tiesiog 
Marija" 18.55 Tema. 19.40 Labanakt, 
vaikučiai. 19.55 Reklama 20.00 Naujienos.
20.35 Programa.20.40 Meninisf. "Tegul 
miršta žvėris". 22.35 Daina-93. Pertraukoje 
- naujienos 0.05 Pasaulio šachmatų 
pirmenybėse, 0.20 Spaudos ekspresas.

Trečiadienis. X.20 
LIETUVOS TELEVIZIJA
8.00 Panorama. 8.30 Deutsche Welle 

žinios. 9.00 TF 1 žinios. 9.25 Family Album.
9.55 Vokiečių TV detektyvinis serialas 
"Senis" - “ Kūdikis iš geležinkelio stoties".
18.00 Žinios. 18.10 Programa vaikams.
18.30 Europos rankinio čempionatas. 
19.40 Animacinis f. 19.55 Atmintis. 20.25 
Nuomonių studija. 21.00 Panorama. 21.30 
Krantas. 22.30 Filmas “Sustok, akimirksni 
žavus". 23.20 Vakaro žinios. 23.35 Roko 
žvaigždės. 

ftL E -3
7.00 CNN naujienos. 7.30 Anglu kalbos 

‘ ”  “ 3 Mu ”  .........................pamokėlės. 7.33 Mu2ika. 8.00 Animaciniai 
filmai. 9.30 Aerobika. 10.00 Dokumentiniai 
filmai. 11.05 Filmas "Santa Barbara". 11.55 
Anglų kalbos pamokėlės. 12.00 Pertrauka.
15.00 Anglų kalbos pamokėlės. 15.03 
Animaciniai filmai. 16.30 Muzika. 17.00 
Discovery kanalo programa. 18.00 
Krepšinio pamokėlės 18.15 Langas į 
gamta. 18.30 Jurbarko TV programa. 19.00 
Naujausios žinios. 19.20 Anglų kalbos 
pamokėlės, 19.25 Filmas "Santa Barbara". 
20 15 Finansiniai pagrindai. 21.00 CNN 
naujienos. 21.30 Anglų kalbos pamokėlės 
21.33 Dokumentinis filmas. 22.Q0Filmas. 
23 30 Anglų kalbos pamokėles. 23.33 
Muzika.

OSTANKINO TV
8.00 Naujienos 8.20 "Šarka". 8.40 

Meninis f. "Tiesiog Manja'. 9.30 Prekybos 
tiltas 10.00 Žmogus ir įstatymas. 10.30 
Pažiūrėk, paklausyk. 10.50 Spaudos 
ekspresas. 11.00 Naujienos. 11.20 TV 
meninisf. "Kančių keliai". 12serija. 12.35 
TV meninis f. "Anos Firling keliai". 1 
serija 14.00Naujienos. 14.20 Programa. 
14.25 TV įvairenybes. 15.10 Bloknotas. 
15.15 Animacinis f. "Tedžio Rakspino 
nuotykiai”. 15.40 "Pasakojimai apie 
medžioklę" TV dok. f. 16 00 "Gintarėlis- 
93". 16.20 Klubas 700. 16.50
Technodromas. 17.00 Naujienos. 17.20 
Programa. 17.25 Eteryje TvR kompanija 
"Mir". "Sveiki, tai aš " 17.50 Dokumentai 
ir likimai. 18.00 Apie orus 18.05 Menisni 
f. “Tiesiog Marija" 19.00 "Už Kremliaus 
sienos". 19.40 Labanakt, vaikučiai. 19.55 
Reklama 20.00 Naujienos. 20.35
Programa 20.40 Miniatiūra. 20.55
Futbolas. 23.00 Naujienos. 23.20
Programa. 23.25 Kinas iki pareikalavimo.
23.55 Ekstra-NSO 0.25 MTV 1.25 Spaudos 
ekspresas.

Ketvirtadienis, X.21 
LIETUVOS TELEVIZIJA
8.00 Panorama 8.30 Deutsche Welle 

žinios. 9.00 TF 1 žinios. 9.25 Laida apie 
biznj. 18,00 Žinio5. 18.10 Programa

vaikams. 18.30 Laida moksleiviams. 18.5 
Žinios. 19.00 Bi BI Si žinios. 19.30 "V 
tu?" Amerikiečių TV serialas-komediji 
12 serija. 20.00 Katalikų TV studija. 20.3 
‘22". Sporto programa futbolo mėgėjam
21.00 Panorama 21.30 Grįžulo Ratai.22 2 
"Pasiutęs biznis". Anglų satyrinis trileri 
1 serija. 23.15 Vakaro žinios. 23.30 Aukšte 
18/17.

TELE-3
7.00 CNN žinios. 7.30 Anglų kalbo 

pamokėlės. 7.33 Muzika. 8.00 Animating 
filmai. 9.30 Aerobika. 10.00 Dokumentini, 
filmai. 11.05 Filmas “Santa Barbara". 11.5 
Anglų kalbos pamokėlės. 12.00 Pertrauki
15.00 Anglų kalbos pamokėlės. 15.0: 
Animaciniai filmai. 16.30 Muzika. 17.0 
Discovery kanalo programa. 18.0< 
Dokumentinis filmas. 18.30 Paneveži' 
TV programa. 19.20 Anglų kalbo: 
pamokėlės. 19.25 Filmas "Santa Barbara 
20.15TELE-3 informacija. 20.30 Europo: 
sporto naujienos. 21.00 CNN naujienos
21.30 Anglų kalbos pamokėlės. 21.3: 
911. 22.00 Filmas. 23.30 Anglų kalbo: 
pamokėlės. 23.33 Muzika.

OSTANKINO TV
8.00 Naujienos.8.20Meninisf. Tiesioc 

Marija". 9.10 Futbolas, 10.05 “ ...Ik 
šešiolikos ir vyresniems". 10.50 Spaudo: 
ekspresas. 11.00 Naujienos. 11.20 T\ 
meninisf. "Kančiųkeliai" 13serija. 12.3! 
TV meninis f. "Anos Firling keliai". : 
serija. 13.50 Animacinis f. 14.00 Naujienos
14.20 Programa. 14.25 TV įvairenybės 
15.10 Adamo Smito pinigų pasaulis. 15.4C 
Bloknotas. 15.45 Animacinis f. “Tedži 
Rakspino nuotykiai" 16.10 Džemas. 16.4C 
". ..Iki 16-os ir vyresniems" Pertraukoje
17.00 Naujienos. Programa. 17.55 Ap 
orus. 18.00 Meninis f. “ Tiesiog 
Marija". 18.50 Rusiškos kronikos. 19.4Ű 
Labanakt, vaikučiai. 19.55 Reklama 20.00 
Naujienos. 20.35 Programa. 20.40 Lot: 
"Milijonas". 21.15 Meninis 1 "Dienco 
žvaigždes". 23.00 Naujienos. 23.2: • 
Programa. 23.25 Pasaulio šachmatų 
pirmenybėse. 23.40 Rokenrolo TV. 0.2i 
Spaudos ekspresas.

PALYDOVINĖ IR ŠVT PROGRAM/
Antradienis, X.19
18.30 MTV. 19.00 Žinios. 19.20Sodžiu:

19.35 Siauliu pedagoginiam institutu 
45 metai. 20.05 Pedagoginio instrtu'c 
kolektyvu koncertas. 20.25 Pirk, párduc i 
informuok 20.35 Filmas "Skrydis virš 
gegutės lizdo". 22.45 Kartojama žinm 
laida ir “Pirk, parduok, informuok". 23.15
2.00 Palydovinė programa

Trečiadienis. X.20
18.30 MTV. 19.00 Pirk, parduok, 

informuok. 19.10 Tango TV programa 
įdomumo dėlei. 19.20 Išdykę ledai. 19 5C 
Niuansai. 20.10 Tangomanija. 20 50 
Teleparduotuvė "Utpoliinter". 21.00 Filmas 
"Paskutinis smūgis". 22.40 Kartojama 
“Pirk. parduok, informuok". 22.50-2 00 
Palydovinė programa.

Ketvirtadienis, X.21
18.30 MTV. 19.00 Žinios. 19 20 

“ Papokšlis irkiti... ’ III d. 19.40Linksmas 
sportas. 19.55 Pirk, parduok, informuo 
20.05 Komedija "Jis mano draugė". 21 40 
Kartojama žinių laida ir "Pirk, parduok, 
informuok". 22.15 Baltijos TV programa. 
Top auto - 93. 22.30 Kablys. Lietuvos 
krepšinio apžvalga. 22.45 Bali os 
naujienos. 23.00TV žaidimas "Bermudų 
trikampis” .

KABELINĖS TV PROGRAMA
Antradienis, X.19
20.00 Men. f, "Neteisėtas įsiveržimus 

21.50 Men. f. “ Šešėline policija". 23.' 
Men. f. "Požemio vaiduoklių prakeikimas

Trečiadienis, X.20
20.00 Men. f. “ Banditas iš kalnų 

planetos".21.20 Men. f. "Bronkso kariai' 
1 d .22.55Men. f. "Baimes gniaužtuose'

Ketvirtadienis, X.21
20.00 Men, f. "Komanda" 21.30Men. 

f. "Bronkso kariai" 2 d. 23.00 Men 
“Siaubūnas".

SAT 1
An1radienls,X.19
19.00 Regioninė programa. 19 30| 

"Gudrios moterys". JAV serialas. 20.00 
Žinios. 20.18 Sporto naujienos. 2030 
"Laimės ratas ". Didysis sou, kuriame 
galima laimėti. 21.15 Liaudies muzikos 
auksinis hitparadas, 22.10 N usikaltim ų 
tyrimas. Kriminalistikos žurnalas 23 ОС 
U. Mejeris: “Nesutinku!" 24.00 T* 
veidrodis" Reportažai

Trečiadienis, Х.20
19.00 Regioninė programa. 19.30 j 

"Gudrios motorys". JAV serialas 2000 
Žinios. 20.18 Sporto naujienos 2030 
“ Laimės ratas” . Didysis šou, kuriame 
galima laimėti. 21.15 "Banker Hilo kadeta 
JAV nuotykių f. 1981 m. 23.40 ‘ Firepower 
D. Britanijos nuotykiui. 1979 m. Pagrindu1! 
vaidmenį atlieka S. Loren.

Ketvirtadienis, X.21
19.00 Regionine programa. ■- _

“ Gudrios moterys". JAV serialas 20ДО1 
Žinios. 20.18 Sporto naujienos 20j ■ 
“ Laimės ratas". Didysis sou. kuriai ł  
galima laimėti. 21.15 "Volfo P0,l<ll I

19.30

nuovada". Vokietijos kriminalinis sena^i
-------------  3 su M. Sreinemakc ■22.15 Tiesiogine laida s - .... -  - _
24.00 "Prarastas kontinentas". D. Brita i |  
mokslinės fantastikos f 1967 m
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