
Š IA U L IŲ  M IE S T O  IR  K R A Š T O  S A V A IT R A ST IS
Tėvynės Sąjungos (Lietuvus Konservatorių) 
kandidatai į Seimą Šiaulių mieste ir rajone

BIRUTĖ VISOKAVIČIENĖ
BIO G R A FIJA

Birutė Visokavičienė, penkiasdešimties metų amžiaus mokslininkė ir pedagogė, dirba do
cente Vilniaus Universitete, dėsto valstybinj ekonomikos reguliavimą ir investicijų ekonomiką, 
tyrinėja bankininkystę bei pinigų politiką ir rašo apie tai.

Kilusi iš Grinkiškio (Radviliškio raj.), kartu su mama buvo tremtyje Komijoj, kur Intos la
geryje kalėjo tėvas, j  politiką B. Visokavičienė jsitraukė 1990 metais, tapusi Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos nare. Nuo 1994 m. vadovauja Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) 
Lietuvos vidaus politikos problemų komitetui.

Ištekėjusi. Vyras - bankininkas. Vaikai suaugę: dukra - gydytoja, sūnus - ekonomistas.
Kai prieš mėnesj vedė ir tėvų namus paliko sūnus (prieš septynerius metus šeimą sukūrė 

dukra), mamai reikėjo nuspręsti, kam dabar paskirti nuo būtinų buities darbų atlikusj laiką: ar 
naujam mokslo darbui, ar visuomeninei veiklai, ar politikai. Iš viso to ji pasirinko politiką, 
tikėdama, kad žmonės Lietuvoje galėtų gyventi geriau.

“Mes galime gyventi geriau. Ir gyvensime, kai sukursime savo patikimą valstybę, kuri leis 
dirbti ir užsidirbti, jeigu reikia - įsivežti iš svetur prekių, o jei reikia - parduoti savas; nelupdama 
paskutinio kailio, skatins, o ne žlugdys darbščius žmones. Tik tada mes galėsime deramai 
išlaikyti pensininkus ir kitus, kurie patys užsidirbti negali", - sako Birutė Visokavičienė.

(r DAR KITUR LIETUVOJE ATRASI MERA. KURIS...
Antanas VĖJINIS
Vincą Girnių pažjstu jau daugiau kaip ketvertą metų. Jei kas dar prisimena, tai jis prieš 

ketverius metus buvo kandidatu Šiaulių rajone j Seimą. Tada teko man apie jj rašyti šiek 
tiek spaudoje, pasidomėti įvairiomis jo gyvenimo pusėmis. Taip jau susiklostė aplinkybės, 
kad jis vėl tapo mano rašinio objektu.

Atvirai pasakius, tiesiog buvo jdomu po ketverių metų pamatyti šio žmogaus šeimą, 
ūkį, stebėti, kiek jis pasikeitė per šiuos metus, nes iš mero pavaduotojo pernai išrinktas 
meru. Kaip gyveno “alytnamyje", taip ir gyvena. Tiesa, kieme padaugėjo pastatų, bet ne 
prestižinių, o  grūdams, bulvėms laikyti, kitiems ūkio reikalams.

O pats Vincas liko toks pat ūkininkas, koks ir buvo. Su nuoširdžiu pasitenkinimu parodė 
kiek prikulta grūdų, nukasta bulvių, papasakojo ateities planus. Nedžiugina dabartinis 
kandidato vardas, nes taip daug planų neįgyvendinta, darbų neatlikta.

Bet kur dingsi žmogus, kada bendram inčiai ir bendražygiai nemato tinkamesnio 
žmogaus, nei jis. Ir jie  teisūs, argi dar kitur Lietuvoje atrasi merą, kuris ir iš tvarto mėšlą 
meta, ir jo vadovaujamas rajonas yra vienas ekonomiškai stipriausių Šiaulių apskrityje. 
Apie tai neseniai prasitarė vienas iš aukštų apskrities vadovų.

Šiuo metu į vieno Seimo nario kėdę rajone pretenduoja net 15 kandidatų. Ketveri metai 
žmogaus atminčiai nemažas laikotarpis, todėl daug kas užmirštama. Aš norėčiau priminti 
dar keletą metų tolėliau. Tada rajonas savo deputatu išsirinko a. a. Jokūbą Minkevičių. 
Mažai kas jį po to matė, nes ne vietinis buvo. J pirmąjį Seimą išsirinkome Mindaugą Stakvi
levičių. Ir šis rajonui nebuvo savas. Dabar į “saviškius" aktyviai pretenduoja vienas jaunas 
kaunietis. Negi vėl susigundysime?

Agituoti nieko nenoriu ir nesiruošiu. Yra toks posakis: “Jūsų teisė rinktis".

AUSROS ALĖJA



LIETUVOS ŽMONĖS 
GALI GYVENTI GERIAU
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Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konserva
torių) kandidatės j Seimą Šiaulių miesto 
Saulės rinkiminėje apygardoje Birutės Te
odoros Visokavičienės rinkim inis interviu 
“Aušros alėjai” .

Kokiais sumetimais balotiravotės kandi
date j LR Seimo narius?

Supratau, kad mano pareiga padėti kur
ti Lietuvos valstybę. Noriu savo patirtį ir 
ž in ias, sukaup tas  m okslo  d arbu ose  ir 
žinomas tik specialistams, pritaikyti šių di
enų realybei. Lietuvos žmonės gali gyventi 
geriau. Jie yra to verti. Jie turi teisę gyventi 
geriau, o va ls tybė  turi būti patik im a ir 
s u d a ry ti tam  s ą lyg a s : d irb a n tie m s  - 
užsidirbti padorų gyvenimą, o  pensininka
ms - gauti, ką jau yra uždirbę.

Kokiais sumetimais balotiravotės Šiauli
uose?

Šiaulių problemas žinau. Manau, mies
tui, kaip dideliam pramonės centrui, pra
monės miestui ir būsimai Laisvajai ekonom
inei zonai, reikia valstybinio požiūrio, strate
ginės ekonominės politikos. Manau, kad, 
kuriant įstatymus, valstybinio reguliavimo 
priemonėmis, galima skatinti investicijas, 
darbo vietų kūrimą, atgaivinti pramonę, ver
slą.

Ar neatrodo, kad ekonomika jau įgavo 
pernelyg  iškreiptas, groteskines formas, 
tampa nebepataisoma?

Viskas pataisoma, bet valdžia nevykdė 
savo fun kc ijų . S akė: “K uriam a  rinko s  
ekonomika”. O  vykdė sovietinį centralizuotą

planavimą. Valstybės vaidmuo yra kitas: 
vakarietiška bankininkystė, klasikinė pinigų 
politika, sava biudžeto politika. Visa tai - 
valstybės funkcijos. Jas vykdydama, valdžia 
gali įgyvendinti šalies vystymo strategiją 
taip, kad žmonės galėtų dirbti ir uždirbti, kad 
būtų  p akankam a i d arbo  v ie tų ; p riva lo  
užtikrinti finansų patikimumą, žmonių turto 
apsaugą - kad nenuvertė tų  turtas, kad 
nenuvertėtų pinigai.

Kokia Jūsų rinkimų į Seimą prognozė?
Tikiuosi, kad apie 50 proc. turėtų sudaryti 

dešiniųjų koalicija: Tėvynės Sąjungos ir Li
etuvos krikščionių demokratų partija . O gal 
ir daugiau?

Kas geriau - neįveikiama dauguma ar 
jėgų pusiausvyra (ne darbo lengvumo, o  jo 
vaisingumo prasme)?

Dauguma, jeigu ji gerose rankose, veikia 
pagal Konstituciją, kaip mes, turi galimybę 
padaryti šaliai daug. Pats blogiausias daly
kas būtų, jeigu satelitinės kairiųjų partijos, 
papildančios LDDP, išblaškytų rinkėjų bal
sus ir susidarytų neveiksminga Seimo struk
tūra, kuri negalės priimti nei gerų, nei blogų 
įstatymų, suformuoti vyriausybės. Kas tada 
valdys šalį? Todėl labai svarbu, kad rinkėjai 
suprastų, jog  Lietuvoje yra kairė ir dešinė. 
B a lsuo da m i už T ė vyn ė s  S ą jun gą  ir 
Krikščionių demokratų partiją, žmonės bal
suoja už dešiniuosius, balsuodami už satel
itines partijas ir socialdemokratus, balsuo
ja už kairiuosius. Nėra ką atimti ir nėra ką 
dalinti, reikia sudaryti sąlygas uždirbti, suku

rti - dirbti, gaminti...
Ar esate pasiruošusi dirbti ne su savo 

komanda?
Turime programą, kurią norėtume įgyv

endinti. Ji būtų naudinga visiems Lietuvos 
žmonėms. Ji pakeltų valstybę. Tačiau kaip 
tai padaryti, neturint daugumos, kada kair
iųjų pusė blokuotų įstatymus? O jeigu neį
manoma įgyvendinti programos, tai kam 
tada toks Seimas? Šie rinkimai labai a tsa k jl 
ingi ir lemtingi, nes gresia ekonominės n e ^  
priklausomybės praradimas.

Apibūdinkite savo požiūrį į konservatorių 
kandidatus Šiauliuose.

Manau, kad jie  sudaro gerą komandą. 
Tai žm onės, a ts to vau ja n tys  tam  tik ra s  
sferas, ir tai yra gerai. Kultūrą, užsienio ry
šius išmano Emanuelis Zingeris, Algiman
tas Sėjūnas turi parlam entaro ir vietinės 
valdžios darbo patirtį. Tai dori, sąžiningi 
žmonės.

A pibūdinkite  savo  p ož iū rį į  varžovus 
Saulės rinkiminėje apygardoje.

N e e tiška  b ū tų  ju o s  v e rt in ti.  T e J P V  
sprendžia rinkėjai. Jų valia, jie  turi atsirinki, 
kas ir kaip suks valstybės vairą. Tai ir yra 
galimybė kiekvienam pareikšti savo valią ir 
pasirinkti.

Labai svarbu atskirti valstybės v a ld y m u i-  
reikalingus Žmones nuo vietinės valdžios. 
Kartais š iaulietis gali būti daug naudinges
nis savo mieste. Mes už tai, kad miestai 
turėtų savo šeimininką, savo biudžetą, tam 
tikrą laisvę ir atsakomybę.

Šiaulių likimas priklauso nuo Lietuvos liki
mo.

Kalbėjosi Leonija MALAKAUSKIENĖ

Buvusi Aukščiausiosios tarybos deputa
tė , N eprik lausom ybės akto  s ig na ta rė , 
Meškuičių palaikomojo gydymo ir slaugos 
ligoninės vyr. gydytoja Miglutė Gerdaitytė 
mielai sutiko pasikalbėti apie  artėjančius  
rinkimus į Seimą, apie rajono savivaldybės 
ir rajono mero, kandidato į Seimo narius, 
darbą.

GERBIAMIEJI ŠIAULIEČIAI 
IR MIESTO SIEČIAU

Jeigu Jūs noille Išsiaiškinti rūgimus 
klausimus arta susinami su 

TAvynės Sąjungos 
(Llutnas kousemlerig) 

rinkimų programa, maloniai kviečiame 
užeiti | ĮŠILKI būstinę ■ rinkimu šlabą 

Aušros alėla №. S* 
arta paskambinti telefonu 

Nr. 42 44 66 
darbo dienomis nuo 1* val. Iki 19 val., 
šeštadieniais nuo 10 Iki 15 val.

Jeigu Jums rūpi šeimos Ir valstybčs gerovė, 
užsukite pas mus. Ir mes Jums padėsime. 

Laukiame kiekvieno šiauliečio! 
Linkime tvirtybes Ir tikėllmo Lietuvos 

sėkmei 
TSIUO ŠlauUg miesto skyriai

“GYDYTOJAI TURI GYDYTI, O 
NE KATILINES PRIŽIŪRĖTI”

- Kokia Jūsų nuomonė apie rajono saviv
aldybę?

- Kaip jau žinote, rajone eksperimento 
tvarka vyksta sveikatos apsaugos reforma. 
Rajono valdžia šiuo  atžvilgiu gana gerano
riška. Atskyrus pirminę sveikatos apsaugos 
priež iū rą  nuo antrinės, žym iai pagerėjo  
pirminės sveikatos priežiūros finansavimas. 
Neseniai teko lankytis Jonavos rajone. Ten 
felčeriniai punktai ir bendros praktikos gy
dytojų kabinetai gyvena tik iš labdaros.

Rajono savivaldybė6 mero iniciatyva6 
Meškuičių ligoninei, o ir viso rajono sveika
tos apsaugai padeda ir papildom ai. Su 
savivaldybės pagalba neseniai įsigijome  
spintas, stalus, kėdes, šaldytuvą. Už saviv
aldybės skirtas lėšas įsigijome elektrokar- 
diografą, rinkinius nosiai, akims apžiūrėti, 
š į  rudenį rajone mestos visos jėgos vaikų 
dantų sanacijai. Kiekvienam rajono stoma
to log u i p risk irta  po 600 va ikų. Jau yra 
nupirkti plombų rinkiniai.

D ide lio  sav iva ldybės geranoriškum o 
dėka padėti ligoniams atidaryti bendros 
praktikos gydytojų kabinetai Ginkūnuose, 
Briduose, Kairiuose, Aukštelkėje.

- Kokia Jūsų nuomonė apie rajono
- Jeigu ne mero sprendimas ligonirlSv 

katilinę perduoti savivaldybei, ant ligoninės 
durų jau spyna kabėtų. Na, o  dabar ligon
inė sėkmingai praėjo akreditaciją ir dirbs 
toliau. Kaip išsireiškė pats meras prieš per
duodamas katilinę savivaldybei, gydytojai 
turi ligonius gydyti, o ne katilines prižiūrėti.

- Už ką balsuosite ateinančiuose rinkimu
ose?

- Būdama A ukšč iau s io jo je  Taryboje, 
d irbau  centro  fra k c ijo je , tač iau  šiuose  
rink im uose  b a lsuos iu  už  konserva torių  
Girnių. Tik gaila, kad rajonas neteks rūpest
ingo mero. O kad V. Girnius bus išrinktas, 
aš neabejoju.

- Jūs, kaip  buvusi Aukščiausiosios Tary
bos deputatė, Nepriklausomybės akto sig
natarė, kokius skirtumus pastebite tarp  se 
nosios Aukščiausiosios Tarybos ir dabartinio 
Seimo?

- Aukščiausiojoje Taryboje buvo daugiau 
intelekto. Daugiau buvo galvojama balsuo
jant. To norėtųsi ir iš naujojo Seimo.

£B altram ie jus Venckus

AUSROS ALĖJA



1996 10 12

TĖV YNĖS S Ą JU N G A  TURI ŽM O N IŲ  IR DAR DIDESNIAM  KANDIDATŲ SĄRAŠUI
Jonas Genys, vienmandatinėje rinkimų j 

Seimą apygardoje nesibalotiruoja, nėra jo 
atskiro asmeninio plakato, jis mažiau ben
drauja su rinkėjais, bet sutiko atsakyti i 
keletą rinkiminių "Aušros alėjos” klausimų. 
M|Kokią prognozuojate busimojo Seimo 
šudėtj?

Manau, kad d idž iau s ia  fra k c ija  bus 
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių); 
galbūt nemaža ir krikščionių demokratų 
partijos. Kiekvienam mąstančiam žmogui 
turėtų rūpėti ne asmeninės sim patijos ir 
antipatijos, o viso krašto likimas. Vargu ar 
galima patikėti valstybės vairą partijoms, 
kurios nėra parodžiusios, ka ip  jos gali d irb

ti. Asmeninio žavesio ar gražių kalbų ir 
pažadų motyvas gal ir galėtų turėti reikš
mės, renkantis draugą, laisvalaikio partnerį 
ar dar ką nors, - o čia reikėtų jausti atsako
mybę už šalies gyvenimą, ir tokie motyvai 
negali būti svarbiausi.

Koks darbas parlamente būtų vaisinges
nis, kūrybingesnis, naudingesnis Lietuvai - 
ar esant dešiniųjų ir kairiųjų jėgų pusiaus
vyrai, ar vienos jėgos persvarai?

Produktyviausias darbas yra, kada aišku, 
kas turi daugumą ir kas yra atsakingas už 
priim tus sprendimus. O pozicijos balsas 
turėtų būti girdimas, ir ta i turėtų saugoti nuo 
neapgalvotų jėgos sprendimų. Jeigu nėra 
aiškios daugumos, tada dingsta ir atsako
mybė. Pavyzdys galėtų būti visas Aukščiau
siosios Tarybos darbas: sprendimai kom
promisiniai, daliniai - ir niekas neatsakingas.

Ar dėl sujauktos ekonomikos, nusikal
stamų struktūrų ir korupcijos įsigalėjimo Li
etuvos vidaus ir tarptautinė padėtis neatro
do beviltiška?

Viskas pralošta niekada nebūna (nebent 
tik  bev iltiška i sergančiam  ar beviltiškai 
degradavusiam atskiram žmogui). Valsty
bė, tauta turi atrasti jėgų per ilgesnį ar 
trum pesnį la iką  išsikapstyti iš bet kokių 
vargų. Mūsų krašto ir daugelio kitų kraštų 
istorijoje yra buvę žymiai beviltiškesnių situ
acijų, karų, suiručių. Pirmojo tautinio atgimi
mo priešaušryje pats lietuvybės buvimo 
klausimas iš viso buvo neaiškus. Vis dėlto 
tai buvo įveikta. Dabartinė situacija nėra 
blogesnė.

Po karo Vokietijoje buvo skaičiuojama, 
kad vokietis (pilietis) porą batų galės įsigyti 
kartą per trejus metus, kad tik kas devintas

žmogus galės būti palaidotas karste. Mor
alinis fašizmo palikimas buvo nė kiek ne 
lengvesnis, negu dabar sovietinio mentalite
to liekanos. Bet Vokietija sugebėjo atrasti 
jėgų ir dabar yra klestinti ir demokratiška 
valstybė.

Kaip vertinate TS(LK) kandidatų į Seimą 
komandą Šiauliuose?

Komanda gana visapusiška, trejetas, 
dirbdamas kartu, galėtų aprėpti įvairius mi
es to  g yven im o  a spe k tus . B iru tė  V i- 
sokavičienė yra ekonomikos, finansų spe
cia listė; Emanuelis Zingeris turi didelį tarp
tautinio bendradarbiavimo patyrimą; A lg i
mantas Sėjūnas yra įgijęs nemažą patirtį 
kuriant LEZ ir įsigilinęs į daugelį skaudžių 
ne tik miesto, bet ir jo  gyventojų asmeniškų 
problemų.

Kaip  jauč ia tės , būdam as konserva
to r ių  są rašo  109-uoju num eriu?

Jeigu įstatymas leidžia sudaryti 120 kan
didatų sąrašą, tai mūsų partija  turi tiek 
žmonių, ir toks sąrašas sudarytas kolek
tyviniu sprendimu, atsižvelgiant į  žmonių 
reikalingumą ir patirtį. 109-oji vieta mane 
visiškai tenkina. Jeigu bus tokia rinkėjų va
lia, kad pateksiu į Seimą, manau, sugebė
siu ten nebūti tuščia vieta ir tikrai prisidėsiu 
prie visų komandos draugų pastangų.

A r esate  pas iryžęs d irb ti o poz ic ijo je?
O! Turiu patirtį! Praėjusios kadencijos 

miesto Taryboje iš šešiasdešimties buvome 
pęnkiolika. Opozicijoje dirbti yra lengviau ir 
savotiškai įdomu. Galima vertinti pozicijos 
gerus darbus ir klaidas, taip pat ir savo veiki
mo efektyvumą, sugebėjimą įtikinti ir opo
nentus. Kartais būdavo balsuojama ir už 
mūsų siūlymus.

IftLIEČIAI RENKASI KANDIDATUS
Leonija MALAKAUSKIENĖ

\
- Ką beišrinktume, stebuklų nelaukim. 

Šiek tiek geresnio gyvenimo galime tikėtis 
tik tuo atveju, jei balsuosime už tuos, kurie 
išdrįs pakelti kardą prieš korupciją, - kvies
damas į rinkiminę diskusiją, kalbėjo Aukš- 
tabalio mokyklos direktorius miesto Tarybos 
deputatas Petras Ivoškus.

Spalio 2 d. čia įvyko pirmieji du rinkimų 
susitikimai su Saulės apygardos kandidatais 

LR Seimą.
Miesto Tarybos deputatė aktorė Olita 

Dautartaitė, jau daugiau kaip metai šioje 
mokykloje dirbanti pedagoginį darbą, į  sus
itikimo dalyvius netikėtai kreipėsi rinktiniais 
poezijos posmais apie esminį žmogiškumo 
bruožą - dvasinį tarpusavio ryšį. Po to su 
meile pristatė mokytojams viešnias - kolegę, 
miesto Tarybos Kultūros ir švietimo komitete 
Valentiną Šimkuvienę ir iš Kauno kilusią 
Mėgėjiškų dramos būrelio užsiėmimų jaun
ystės dienomis draugę Birutę Visokavičienę.

Abi kandidatės į Seimą vylėsi esančios

savoje  ap linko je . Valentina Šimkuvie'nė 
(LDDP) yra ŠPI filosofijos ir istorijos kat
edros docentė, Rusų kultūros centro direk
torė, o Birutė Visokavičienė - VU profesorė, 
ekonomikos mokslų daktarė.

Mokyklos direktoriui pasiūlius diskusiją 
pradėti abėcėlės tvarka, pirmasis žodis teko 
p. Šimkuvienei. Ji papasakojo, kad yra bu
vusi kom jaunuolė, TSKP, LKP narė, o į 
LDDP įstojusi visai neseniai, nes kurį laiką 
buvo nepartinė. Ir į savivaldybę buvo išrinkta 
kaip nepartinė, Rusų kultūros centrui pasiū
lius, o LDDP priėmus į savo sąrašą.

V. Šimkuvienė kalbėjo, kad yra gerokai 
nusivylusi savo darbu miesto Taryboje, kur 
neretai tenka spręsti, jos nuomone, nepa
kankamai rimtus, neesminius klausimus. Ji 
nemato didelių skirtumų partijų rinkiminėse 
programose. Nė vienoje nežadama griauti, 
niokoti, kelti kainas... Pasigenda prieš sep
tynerius metus buvusios Sąjūdžio vienybės, 
mano, kad nebuvo nei jo skelbtos šviesos, 
nei doros, o kartais ir proto trūko. Būdama 
amžina optimistė, tikisi, kad geresnio gyven

imo sulauks vaikai, anūkai, bet negreitai... 
Jos nuomone, privatizavimas buvo per stai
gus: kas suprato, kas nesuprato, kas nesus
pėjo... Žemės reforma turėjusi būti vykdo
ma atsargiau. LDDP kandidatė vertina tei
sybę, dorą, aukštą bendravimo lygį, žada 
būti korektiška, bet mano, kad kiekvienas 
turi teisę laikytis savo nuomonės. Kritiškai 
vertindama Seimo ir Šiaulių miesto tarybos 
veiklą, ji abejoja, ar visada naudinga ryški 
daugumos persvara, o situaciją, kai per 
rinkimus yra 10-12 pretendentų į vieną vietą, 
laiko tikra nesąmone.

Birutę Visokavičienę TS(LK) pasikvietė 
vadovauti savo partijos Vidaus politikos 
komitetui. Ji pajuto, kad turi pareigą eiti dirbti 
valstybės darbą, atidėdama į šalį mėgstamą 
m okslinę ir pedagoginę veiklą, svajonę 
parašyti knygą apie savo tėvus ir apie tai, 
kaip mes kūrėme laisvę. Kandidatė sakė, 
kad geras gyvenimas yra sunkus ir reika
lauja pasiaukojimo. O TS taip ir daro: triū
sia nuo ryto iki vakaro. Žada visi, o reikia 
paklausti: “Kaip padarysite? Ką darote? Ką 
jau padarėte?”

Kandidatės nuomone, trūksta  žodžių

nukelta į 4 p.
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PILIEČIAI RENKASI KANDIDATUS
atkelta iš 3 p.

apsakyti, kokia bloga Lietuvos ekonominė 
padėtis dabar, kaip neteisingai elgiamasi su 
mūsų pinigais, su bankais. Anot jos, taip 
pasauly nebūna ir negali būti. Šalis neturi 
gyvenimo plano!

Konservatoriai žino, ką ir kaip reikia dary
ti. Tai num ato jų  ilga la ikės programos. 
Valdžia turi būti padori, protinga, atsakin
ga, o mes valstybei - geri, sąžiningi ir dar
bštūs.

B. Visokavičienė pabrėžė, kad konser
vatorių sąraše nėra tokių, kurie susitepė 
rankas, apsivogė ar buvo jvelti į  kombinaci
jas. “Prezidentui privalomi bruožai - mor
alė, sąžinė, kompetencija, drąsa. Premjeras 
priva lo  vykdyti moralią, kom petetingą, 
drąsią politiką. O Seimas - tai daug daug 
tokių premjerų ir prezidentų”, - vaizdingai 
piešė ateities viziją konservatorių kandidatė 
prieš mokytojų akis.

Tai buvo dieną. O vakare jvyko susitiki
mas su visuomene, j mokyklos valgyklą 
susirinko kelios dešimtys žmonių, tarp jų 
nemažai tokių, kurie patys savo akimis yra 
matę, kas, kada ir kaip griovė Lietuvos

žemės ūkį. Jiems B. Visokavičienė papasa
kojo, kad Vašingtone yra kalbama: "Štai 3,7 
milijono išsilavinusių, intelektualių, darbščių 
žmonių tauta! Priimkime juos”. Ir klausė:

- Argi mes patys negalime sutvarkyti 
savo gyvenimo? Turime istorinę galimybę 
pasirinkti konservatorių siūlomą kitą valsty
bės ekonominę politiką.

š io  susitikimo dalyviai buvo ypač ak
tyvūs. i klausimus, kaip reikėjo vykdyti 
žemės reformą, ką daryti su nieko negam
inančiomis pramonės įmonėmis, kuo skiri
asi konservatoriai nuo komunistų ir kt. Jie 
reikalavo atsakymų ne tik iš abiejų moterų, 
bet ir iš jų draugiją papildžiusio trečiojo kan
didato] Seimą Žilvino Razmino, kuris prisis
tatė esąs iš pelenų pakylančios jėgos, iš 
pogrindžio išeinančio Lietuvių nacionalistų 
sąjūdžio atstovas. Žadėjo versti poniutes 
nuo bačkų: ‘ Partijų Lietuvoje neturi būti!” 
Žadėjo įvesti Lietuvoje lietuvišką tvarką: 
"Pastatykit mane su dideliu pistoletu šalia 
bet kurio ministro - dirbs ir kairysis, ir dešiny
sis". J į labai palaikęs Mindaugas Murza 
teigė, kad viena kandidatė yra nusikaltėlių, 
vagių partijos atstrovė, o kita partija leido 
komunistams į valdžią ateiti, o  dabar vaidi

na, kad yra opozicija. Jo nuomone, abi 
ponios atstovauja praeičiai, o vienintelis 
vertas kandidatas - Ž ilvinas Razminas. 
Pastarasis ragino jau dabar rinkti dalgius ir 
šakes savo iš s ir in k ta i va ldž ia i ve rsti, 
žadėdamas” 'M es padarysime tvarką, yra 
p akankam a i p ro tin g ų  ir p as iruo šu s ių  
žmonių!”  Jis sakė esąs patrauktas atsako
mybėn ne už Kryžkalnio palydovės susprog
dinimą, ne už kažkieno pakištą granatą, ^  
dėl politinių įsitikinimų: minėjo kitų politinių' 
kalinių nepriklausomoje Lietuvoje pavard
es.

š į susitikimą organizavo TS(LK) Saulės 
skyrius, tad natūralu, kad žmonės labiausi
ai domėjosi šios partijos rinkimų programa 
ir jos kandidate. Ekonominiai konservatorių 
žadamos Lietuvos sėkmės argumentai ne 
visiems buvo lengvai suprantami. Rodos, 
liko nepatenkintas pilietis, troškęs sužinoti, 
kokie būtų “nepririšto" prie dolerio lito trū
kumai. B. Visokavičienė sakė, kad Centri
nis bankas turėtų ne vieną būdą lito kurso 
svyravimui reguliuoti, tik  reikia a tk u r t i^ *  
funkcijas.

Piliečių aktyvumas - tai didžiausias šių 
diskusijų privalumas, padėjęs atsiskleisti 
kandidatų programoms ir asmenybėms ir 
visą diskusiją kreipęs vaisinga, ku ltūringa^- 
linkme.

NEBEPADARYKIME KLAIDOS!
Juozas SABALIAUSKAS

Po ketverių neokomunistų valdymo metų 
istorija vėl tikrins, ko esame verti: ar ir to
liau skurdą ir vargą bristi (juk 80 proc. Li
etuvos piliečių galo su galu nesuduria), ar 
ryžtintgai pasukti nauju keliu, kuris mus nu
tolintų nuo e ldėdėpistų  nom enkla tū ros 
varžtų, kad iš tikrųjų pasijustume esą verti 
laisvės ir demokratijos.

Profesorius Vytautas Landsbergis savo 
kalbą, pasakytą 1990 m. rugpjūčio 28 d. 
Oslo konferencijoje "Neapykantos anatom
ija", užbaigė tokiu sakiniu: “Prisikėlimas turi 
savo kančią , kuri turi būti iškentėta". Ir iš- 
kentė jom e. Jškentėjom e apraudodam i 
Televizijos bokšto, Medininkų, Parlamento

gynėjų netektį. Iškentėjome ir tuos ketveri
us metus badmiriaudami, grobstydami lab
daros a ts iųstus skudurė lius; daugelis, 
užmiršę savigarbą, rausėsi šiukšlių dėžėse.

Ir štai dabar, rinkdami naująjį Seimą, mes 
privalome būti kitokie, nebesusivilioti naujų 
partijų partijėlių iki Šleikštulio pasaldintomis 
kalbomis, o prie valdžios vairo pastatyti 
sveikąsias dešiniąsias (su Tėvynės Sąjun
ga priešakyje) jėgas.

1988-aisiais, pirmąjį Sąjūdžio pavasarį, 
Uchtos kalinys poetas Gintautas Iešman
tas rašė:

Ko vertas gyvenimas, laisvės neturint?
Dabar arba niekad! Mūs ginklas - tiesa.
Liepsnotom krūtinėm sustokim į būrį.
Kova - žygio takas, o  meilė - šviesa.

Ir seną, ir silpną palaimins jaunystė.
Ir vėtroj vien protas, vien siekis patars. 
Ant vėliavų, šlamančių drąsą ir ryžtą, 
Težėri: Dabar arba niekad!
Dabarl

Tardami “dabar!” mes ėjome parnešti Li
etuvos žemei laisvę. Tardami “dabar!" mes 
privalome šiandien (nepalikdami kitam kar
tui!) nuo iškovotos laisvės nuvalyti valdanči
osios partijos apnašas.

■Pagrindinė mūsų jėga yra dvasios jėga, 
ir jos mes dabar turime nepaprastai daug”. 
Šie opozicijos lyderio Vytauto Landsberajp 
žodžiai, ištarti devyniasdešimt pirmųjų s ite  ) 
šio 16 d. Aukščiausiosios Tarybos posėdyje; 
su nauja jėga skamba ir šiandien. Tą dva
sios jėgą  padem onstruok im e rinkdam i , 
naują, t. y. savą Seimą, kad jis  mūru stovėtų 
už tautą, jos vaikų ir vaikaičių ateitį. Nebe
padarykime klaidos.

APSISPRĘSTI NĖRA LENGVA, BET REIKIA

Feliksas BIRBILAS

Ką rinksime? Kokį Seimą norėtumėme 
matyti po rinkimų?

Įdomu buvo pasiskaityti Šilalės “Artoją". 
Čia įvairių profesijų žmonės savitai pasisa
ko: pensininkas nuo Kaltinėnų: “Bijau, kad 
ir vėl nebūtume apgauti". Dvi pedagogės 
labai kritiškai kalba apie Seimą, netobulus 
įstatymus, nualintus žmones, išpuikusius 
valdininkus, nuolatines varžybas dėl kėdžių 
ir nori Seime matyti dorus, sąžiningus, sau 
turtų ir ypatingos naudos netrokštančius 
žmones. Viena iš jų sako: 'Ž inau tik viena: 
už komunistus tikrai nebalsuosiu". Šilalietis

teisininkas siūlo balsuoti ne už partijas, bet 
už Lietuvai ypač nusipelniusius asmenis. 
Rietavo žemės ūkio mokyklos moksleivis, 
ir tas atskiria grūdus nuo pelų. Jis norėtų 
matyti geresnę, sąžiningesnę valdžią, negu 
yra dabar. O pardavėja Seimo nariams pri
mena, kad prieš rinkimus jie  labai daug 
žadėjo, o  davė mažai. Savęs, tiesa, nenu- 
s iskriaudė: vėl įte is ino partinių mokyklų 
diplomus.

Aš su savo bendraminčiais pritariu šila
liškiams: už LDDP melagingus, apgaulin
gus pažadus, jos švelnųjį sovietizmą tikrai 
nebalsuosime. Atsimenu sovietinius rinki
mus, kada žmogus buvai lyg robotas, ir tavo

balsavimas neturėjo jokios reikšmės. Buvo 
viena partija, viena Maskvos "piramidė": 
nesvarbu, iš kur tas kandidatas, - ar nuo 
Maskvos, Uralo, a r Astrachanės, - visi buvo 
geri komunistų  partijos nariai. Š iandien  
turime pasirinkimo laisvę - partijų apie tris 
dešimtis, tačiau žmonėms sunku pasirink
ti, nelengva apsispręsti, už ką balsuoti. Kai 
kas mąsto: o gal ir visai nebalsuoti?

Gyvename jaunoje valstybėje, vadovau
jamės netobulais įstatymais, todėl neturime 
pasirinkimo praktikos bei patirties. Dauge
lis kritikuoja partijas, atskirus politinius veikė
jus, net ir pačią Lietuvą, nors visi gerai 
žinome, kad ne Lietuva kuria žmones, bet 
žmonės Lietuvą.

nukelta į 7 p.
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TELEVIZIJOS PROGRAMA VISAI SAVAITEI 
SPALIO 14 I). - SPALIO 20  » .

BALTIJOS TV

PIRMADIENIS, 10.14
a.30-17.50 BBC programa (PAL sistema) 
(p>.50 Programa 18.00 Amerikiečių serialas 
“Taip sukasi pasaulis" (770) 19.00 JAV de
te k ty v in is  s e r ia la s  "B e rko  d ė s n is ” 3 
dalis."Kas nužudė Niką Hezardą?” 19.55 
Hum oro la id a  “ M ask i š o u ” . “K aukės  
slaptame objekte” 20.30 Italų serialas “Man- 
uela” (281 ) (rusų k.) 21.00 Vaidybinis filmas 
“Saulei le idžiantis” iš ciklo “ Inspektorius 
Morsas” pagal Colin Dexter romaną. De
tektyvas. Anglija. R ež.Peter Hammond 
Vaidina: John Thaw, Kevin Whately, Anna 
Calder Marshall, Derek Fowlds, Robert 
Lang (Pastaba:21.00-22.00 viln iečia i 38 
kanalu galės matyti TV serialą “Taip sukasi 
rf- aulis” (770) 22.55 Anglų TV detektyvi- 

/'seria las “Dempsis ir Meikpis”. 8 dalis- 
”Dieve, padėk Harietai” 24.00-8.30 CNN 
programa (PAL sistema)

ANTRADIENIS, 10.15
jV  30-17.50 BBC programa (PAL sistema)
17.50 Programa 18.00 Amerikiečių serialas 
“Taip sukasi pasaulis” (771 ) 19.00 Anglų TV 
detektyvinis seria las “Karštos ga lvos” 9 
dalis. "Pamesti pėdsakai” 20.00 JAV TV ko
medinis serialas “Viskas iš pradžių”. 8 da
lis- “Kraujo ryšys” 20.30 Italų serialas “Man- 
uela” (282) (rusų k.) 21.00 "P a ž in tis ” . 
(Krikščionių demokratų partijos laida) (Pas
t a b a i . 00-22.00 vilniečiai 38 kanalu galės 
matyti TV serialą “Taip sukasi pasaulis" 
(771) 21.30 Vaidybinis filmas “Asmeniniai 
nusikaltimai” (2 dalis) (“Delitti Privati") De
tektyvas. Italija, 1992 Rež. Sergio Martino 
V aid ina: Edw ige  Fenech , G ud run  
Landgrebe, Annie Girardot, Maja Maranow, 
Lorenzo Flaherty 23.05 JAV detektyvinis

Ûlas “Berko dėsnis”. 3  dalis-"Kas nužudė 
Hezardą?" 24.00-8.30 CNN programa 
(PAL sistema)

ĮtREČIADIENIS, 10.16
8.30-17.50 BBC programa (PAL sistema)
17.50 Programa 18.00 Amerikiečių serialas 
‘Taip sukasi pasaulis”  (772) 19.00 Anglų TV 
detektyvinis serialas “Dempsis ir Meikpis” . 
9 dalis “Žiūrint pro pirštus" 20.00 Humoro 
laida “Maski šou"."Kaukės Vokietijoje" 20.30 
Italų serialas “M anuela” (283) (rusų k.)
21.00 P orsche . P asa u lio  če m p ion a to  
apžvalga. Portugalija (Pastaba:21.00-22.00 
vilniečiai 38 kanalu galės matyti TV serialą 
‘Taip sukasi pasaulis” (772) 21.20 Futbo
las. UEFA Čem pionų lygos rungtynės. 
“ATLETICO de M A D R ID ” (M adridas) - 
“BORUSSIA DORTMUND” (Dortmundas) 
Tiesioginė rungtynių transliacija iš Madrido
23.20 NBA: Žvilgsnis iš arčiau! 23.40 UEFA 
Čempionų Lygos 3-osios rungtynių dienos 
apžvalga 0.30-8.30 CNN programa (PAL 
sistema)

tETVIRTADIENIS, 10.17
30-17.50 BBC programa (PAL sistema)

17.50 Programa 18.00 Baltijos TV doku
mentinis filmas “Vilties prezidentas” -1  da
lis. Autorius V.V.Landsbergis.1996 19.00 
Anglų TV detektyvinis serialas “Dempsis ir 
Meikpis”. 10 dalis-”Kurkite taiką, o  ne kari
aukite” 20.00 NBA: Žvilgsnis iš arčiau! 20.30 
Italų seria las “Manuela” (284) (rusų k.)
21.00 Valanda su Raimundu Rajecku (Pas
taba: 21.00-22.00 vilniečiai 38 kanalu galės 
matyti Baltijos TV dokumentinio filmo “Vilt
ies prezidentas" 1 -ąją dalj) 22.00 JAV ko
medinis serialas “Viskas iš pradžių" 8 dalis 
“Kraujo ryšys” 22.30 Anglų TV detektyvinis 
serialas “Dempsis ir Meikpis” 9 dalis “Žiūrint 
pro pirštus” 23.20 Erotinis šou. Striptizo tele
gramos (1) 24.00-8.30 CNN programa (PAL 
sistema)

P EN KTA D IE N IS .10 .18
8.30-17.50 BBC programa (PAL sistema)
17.50 Programa 18.00 Baltijos TV doku
mentinis filmas “Vilties prezidentas” - 2 da
lis. Autorius V.V.Landsbergis. 1996 19.00 
Valanda su Raimundu Rajecku 20.00 Hu
moro laida “Maski šou”. “Kaukės Vokieti
jo je ” 20.30 Italų serialas “Manuela” (285) 
(rusų k.) 21.00 Krepšinis. 1996-ųjų metų 
NBA Europos Turas “INDIANA PACERS” - 
“SEATTLE SUPER SO NICS” T iesioginė 
rungtynių transliacija iš Vokietijos (Pastaba: 
21.00-22.00 vilniečiai 38 kanalu galės matyti 
Baltijos TV dokumentinio filmo “Vilties prez
identas” 2-ąją dalj) 23.30 Erotinis šou. Strip
tizo  telegramos (2) 0.05-8.30 CNN progra
ma (PAL sistem a) ŠEŠTADIENIS,10.19
8.30-16.20 BBC programa (PAL sistema)
16.20 Programa 16.30 Sveikatos kaina. 
Visuomenės sveikatos centras (2) 17.00 
Ekorykštė. A r js iie is im e Trojos arklj. (2)
17.30 Vaikų savaitgalis. Animacinių filmų 
programa 18.00 Amerikiečių serialas Ta ip  
sukasi pasaulis” (773) 19.00 Baltijos TV 
dokum entin is film as “Baladė apie Dau
mantą” . 1995 20.30 Čempionų pasaulis 
“Burlentės A lmanarre” 21.00 Baltijos TV 
dokumentinis filmas. "Vilties prezidentas” 
(Pastaba: 21.00-22.00 vilniečiai 38 kanalu 
galės matyti TV serialą T a ip  sukasi pasau
lis” (773) 22.35 Humoro laida “Maski šou”. 
“ Kaukės slaptam e ob jekte” 23.10 Jazz. 
Užupio naktinis bliuzas. Kauno Bigbendas 
ir  A rina 0.10-8.30 CNN program a (PAL 
sistema)

S E K M A D IE N IS ,10.20
8.30-16.20 BBC programa (PAL sistema)
16.20 P rogram a 16.30 R e lig ijos laida. 
Žingsniai 17.00 Jazz. Saksofonų kvartetas
17.30 Vaikų savaitgalis. Animacinių filmų 
programa 18.00 Amerikiečių serialas Ta ip  
sukasi p asa u lis ” (774) 19.00 M otociklų 
žiedinių lenktynių pasaulio čempionatas. 
Ispanijos etapas 20.00 Humoro laida “Maski 
šou”. “Kaukės ligoninėje” 21.00 Anglų de
tektyvinis serialas “Nesugalvotos istorijos": 
“ Ilsėkis ramybėje". “Mergina ne visada gali 
turėti viską” (Pastaba: 21.00-22.00 vilnieči
a i 38 kanalu galės matyti TV serialą Ta ip  
sukasi pasaulis” (774) 22.00 Vaidybinis fil

mas. “Lova, kurioje tu miegi” (“The Bed You 
Sleep In”) Drama. JAV, 1993 Rež. Jon Jost. 
Vaidina: Tom Blair, Ellen McLaughlin, Kath
ryn Sannella 0.05-8.30 CNN programa (PAL 
sistema)

LNK TV

S pa lio  14, p irm adien is
7 .2 5  P rogram a  7 .3 0  Ryto  ra tas  9 .00 
Teleparduotuvė 9.05 “Be namų negerai” , 
671, 672 s.. 15.50 Programa 15.55 “Kriti
kas" 4 s. JAV animacinė komedija (kart.)
16.20 “...prieštarauk!” . Diskusijų šou (kart.)
17.20 Taip.Ne". TV žaidimas (kart.) 18.10 
“Vėjas g luosniuose". Animacija vaikam s
18.35 “Be namų negerai", 671,672 s. 19.25 
Teleparduotuvė 19.30 “Kruvinasis sekma
dien is”. Krim inalinė kronika (kart.) 20.00 
Žinios 20.20 Benny Hillo šou 20.50 Teleka- 
zino 21.00 “Mamos, žmonos ir meilužės”, 
5 s. Lenkų serialas, 1995m. 22.00 Tango- 
manija 22.25 X klanas 23.00 Žinios 23.15 
“Byvis ir tešlagalvis”, 14 s. Animacinė ko
medija

S pa lio  15, antrad ien is
7 .2 5  P rogram a  7 .3 0  R yto  ra tas  9 .00  
Teleparduotuvė 9.05 “Be namų negerai", 
673, 674 s. 15.50 Programa 15.55 “Byvis ir 
Tešlaga lv is”, 17 s. Animacinė komedija 
(kart.) 16.20 Holivudo žinios (kart.). 16.50 
“Pasimatymas”. TV žaidimas (kart.) 17.20 
Audrius G iržadas pristato (kart.) 18.10 “Vė
jas gluosniuose”. Animacija vaikams 18.35 
“Be namų negera i” , 673, 674 s. 19.25 
Teleparduotuvė 19.30 Pragiedruliai 20.00 
Žinios 20.20 Benny Hillo šou 20.50 Teleka- 
zino 21.00 “...prieštarauk!”. Diskusijų šou
22.00  “L ietuvos ryto te lev iz ija ” : tem inė 
pokalbių laida 22.30 Abipus sienos 23.00 
Žinios 23.15 “Byvis ir Tešlagalvis” , 18 s. 
Animacinė komedija

S pa lio  16, treč iad ien is
7 .2 5  P rogram a  7 .3 0  R yto  ra tas  9 .00  
Teleparduotuvė 9.05 “Be namų negerai”, 
675, 676 s. 15.50 Programa 15.55 “Byvis ir 
Tešlaga lv is” , 18 s. Anim acinė komedija 
(kart.) 16.20 Holivudo žinios (kart.) 16.50 
“Šou bulvaras". Humoro laida (kart.) 17.20 
“Dar ne vakaras”. TV žaidimas (kart.) 18.10 
“Vėjas g luosniuose”. Animacija vaikam s
18.35 “Be namų negerai”, 675,676 s. 19.25 
Teleparduotuvė 19.30 2x8 20.00 Ž in ios
20.20 “Pasimatymas”. TV žaidimas 20.50 
Telekazino 21.00 “Audrius Giržadas prista
to: Osterio uždavinynas-šiuolaikiška moky
mo p rie m o n ė ” . P oka lb ių  šou  22 .0 0  
“Žmogžudysčių skyrius”.3/5 s;  JAV polici
nis serialas, 1995 m. 23.00 Žinios 23.15 
“Byvis ir Tešlagalvis”, 19 s. Animacinė ko
medija

S pa lio  17 d ., ke tv irtad ien is
7 .2 5  P ro g ram a  7 .3 0  R yto  ra tas  9 .00  
Teleparduotuvė 9.05" Be namų negerai” , 
677, 678 s. 15.50 Programa 15.55 “Byvis ir
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Tešlagalvis", 19 s. Animacinė komedija 
(kart.) 16.20 Tangomanija (kart.) 16.45 Vis
kas! (kart.) 17.05 “Žodžių  m ūšis” . TV 
žaidim as (kart.) 17.40 S veikatos ABC. 
Bronchinės astmos mokykla (kart.) 18.10 
“Vėjas g luosniuose”. Animacija vaikams 
18.35 “Be namų negerai...” , 677, 678 s.
19.25  Te lepa rduo tuvė  19.30 "K ito k ia  
nuomonė". LSDP laida 20.00 Žinios 20.20 
“Šou bulvaras”. Humoro laida 20.50 Tele- 
kazino 21.00 “Dar ne vakaras". TV žaidimas 
22.00” Kalėjimo viršininkė". Anglų serialas,
1995m. 23.00 Žinios 23.15 “Byvis ir Tešla
galvis”, 20 s. Animacinė komedija

Spalio 18 d., penktadienis
7.25 Program a 7 .30  Ryto  ra tas  9 .00 
Teleparduotuvė 15.50 Programa 9.05 “Be 
namų negerai", 679, 680 s. 15.40 "Byvis ir 
Tešlagalvis” , 20 s. Animacinė komedija 
(kart.) 16.05 Tarybinės kron ikos (kart.)
16.55 2x8 (kart.) 17.25 VRS kamera (kart.)
17.55 LKL čempionatas. “Žalg iris” (Kau
nas)- “Neptūnas" (Klaipėda). T iesioginė 
transliacija iš Kauno 19.45 Teleparduotuvė 
19.50 Telekazino 20.00 Žinios 20.20 Dvi
račio šou 20.50 Telekazino 21.00  “Taip. Ne”. 
TV žaidimas 22.00 "Gražuolė ir pabaisa”, 5 
s. JAV serialas. Vaidina Linda Hamilton, 
Ronas Perlmanas 23.00 Žinios 23.15 Vis
kas! 23.35 “Venera". Prancūzų erotinis 
žurnalas 0.00 Roko legendos. “Tears For 
Fears- Going To California"

Spa lio  19., šeštad ien is
8.55 Programa 9.00 Ryto ratas 10.30 Gero 
a pe tito ! 11.00 K etu ri ra ta i 11.30 
lš”Discovery” kolekcijos “Grobuonys”-"Dra
konų aušra" “Archeologija”-”Mirtis prie An- 
titemo” 12.50 X klanas (kart.) 13.20 Tary
binės kronikos 14.10 2x8 (kart.) 14.40 Šou 
bulvaras (kart.) 15.15 Kibir Tele Vibir "Sim- 
ba -liūtas karalius,9 s.” “Pingvinai keršyto
jai, 9 s.” 16.30 “Flintstounai". Animacinė 
kom edija 17.00 “Adam sų še im ynė lė ” - 
"Scenos pažiba Itas". Humoro seria las
17.30 “Beverly Hills” , 3/9s. JAV serialas
18.30 "Keturi tankistai ir Šuo", 5 s. Lenkų 
serialas,19.30 Holivudo žinios 20.00 Žinios
20.20 “Žodžių mūšis”. TV žaidimas 21.00 
“ Bobas Robertsas" (Bob Roberts) JAV 
va id .f., 1992 m. R ež.T im as 
Robbinsas.Vaid.Timas Robbinsas, Ray 
Wise, Gore Vidalas ir kt. 22.50 “Honkon
gas prie Senos" (Hong-Kong sur Seine). 
P rancūzų n uo tyk ių  tr ile r is , 1989  m. 
Rež.Herve Palud.Vaid. Johny Hallyday ir kt. 
0.15 “Aistros”. Prancūzų erotinis žurnalas

Spalio  20 d., sekm adien is
8.55 Programa 9.00 "Pasimatymas”. TV 
žaidimas (kart.) 9.30 “Audrius Giržadas pris
tato”. Pokalbių šou (kart.) 10.30 VRS kam
era 11.00 Sveikatos ABC. Peršalimo ligos.
11.30 Nacionalinės geografijos draugija pris
tato: "Žmonijos paslaptys" 12.30 Išlikimas: 
“Žmogaus sukurtas drugelis” 13.00 “ Euro
pos scena”. TV žurnalas 13.30 Tangomanija 
(kart.) 13.55 “Juoda balta". Užsienio roko 
apžvalga 14.25 Viskas! (kart.) 14.45 Vie
nam gale kablys 15.15 Kibir Tele Vibir “Sim- 
ba- liūtas karalius", 10 s. “Pingvinai keršy
tojai ", 10 s. 16.30 “Flintstounai” . Animacinė 
komedija 17.00 “Adamsų šeimynėlė”- “Pir
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moji Pūgžlio meilė”. Humoro serialas 17.30 
"Beverly Hills”, 3/10 JAV serialas 18.30 “Šer- 
loko  H olm so n u o ty k ia i” - “Šokan tys 
žmogeliukai". Anglų serialas 19.30 Holivu
do ž in io s  20.00 Ž in io s  20.20  “ E ln io 
medžioklė “(Chasing The Dear). Istorinė 
drama D.Britanija, 1994 m. Rež.Grahamas 
Holloway. Vaid. Brianas B lessed,lainas 
Cuthbertsonas ir kt. 22.00 Telekazino 22.10 
Savaitės horoskopas 22.15 “Teleloto Šou”. 
TV žaidimas 22.45 “Kruvinasis sekmadien
is”. Kriminalinė kronika 23.15 “Kritikas", 5 
s. JAV animacinė komedija

LIETUVOS TV

PIRMADIENIS, 10 14
07.00 “Labas rytas”. 08.00 Renkame Lietu
vos Respublikos Seimą. Kalbės 48-osios 
Biržų-KupiŠkio rinkimų apygardos kandi
datai. 09.10 Renkame Lietuvos Respubli
kos Seimą. Kalbės 46-osios Pakruojo-Jo- 
niškio rinkimų apygardos kandidatai. 10.20
16.55 Renkame Lietuvos Respublikos Se
imą. Kalbės 66-osios Kauno kaimiškosios 
rinkimų apygardos kandidatai. 17.55 Pro
grama. 18.00 Žinios. 18.10 Žinios (rusų k.).
18.20 Baltarusių programa. 18.30 Progra
m a va ikam s . * P ro fe so ria us  Knysfio 
palėpėje. * Animacinis f. 18.50 Renkame 
Lietuvos Respublikos Seimą. Studijoje Li
etuvos valstiečių ir Tautos pažangos partijų 
atstovai. 19.25 TV anonsas. 19.30 Renka
me Lietuvos Respublikos Seimą. Studijoje 
Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) 
ir Lietuvos liberalų sąjungos atstovai. 20.05 
“01... 02... 03..." 20.20 Reklama. 20.30  
Panorama. 20.55 Reklama. 21.05 Sporto 
studija. 21.15 Lietuvos kino studijos vaidy
binis film as “Mano mažytė žmona”. Rež. 
R.Banionis. 22.30 Renkame Lietuvos Res
publikos Seimą. Studijoje Lietuvos moterų 
partijos atstovai. 23.05 TV anonsas. 23.10 
Vakaro žinios. 23.25 Renkame Lietuvos 
Respublikos Seimą. Studijoje Tėvynės są
jungos (Lietuvos konservatorių) ir Lietuvos 
socialistų partijos atstovai. 00.00 (Pabaiga)

AN TRADIENIS, 10 15
07.00 “Labas rytas”. 08.00 Renkame Lietu
vos Respublikos Seimą. Kalbės 68-osios 
Vilkaviškio rinkimų apygardos kandidatai.
09.00 Renkame Lietuvos Respublikos Se
imą. Kalbės 9-osios Lazdynų rinkimų apy
gardos kandidatai. 10.30 16.50 Renkame 
Lietuvos Respublikos Seimą. Kalbės 15- 
osios Kalniečių rinkimų apygardos kandi
datai. 17.55 Programa, 18.00 Žinios. 18.10 
Žinios (rusų k.). 18.20 TV anonsas. 18.25 
Europos klubinių krepšinio komandų taurė. 
“Žalgiris”-UKJ SUBA. Tiesioginė transliaci
ja  iš Kauno sporto halės. Pertraukoje - an
imacinis f. 20.00 Tavo  laikas". 20.20 Rek
lama. 20.30 Panorama. 20.55 Reklama. 
21.05 Sporto studija ir lo terija  “ Perlas” . 
21.10 Renkame Lietuvos Respublikos Se
imą. Studijoje Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) ir Krikščionių demokratų są
jungos atstovai. 21.45 Renkame Lietuvos 
Respub likos Seimą. S tud ijo je  L ietuvos 
dem okratų  partijos ir L ietuvių tautininkų 
sąjungos koalicijos bei Lietuvos centro są
jungos atstovai. 22.20 Renkame Lietuvos 
Respublikos Seimą. Studijoje Lietuvos len
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kų rinkimų akcijos ir Lietuvos ūkio partijos 
atstovai. 22.55 TV anonsas. 23.00 Vakaro 
žinios. 23.15 Renkame Lietuvos Respubli
kos Seimą. Studijoje Lietuvos demokratinės 
darbo partijos bei Lietuvos politinių kalinių 
ir tremtinių sąjungos atstovai. 23.50 (Pa
baiga)

TREČIADIENIS. 10 16
07.00 "Labas rytas". 08.00 Renkame Lietu
vos Respublikos Seimą. Kalbės 32-os ios^ 
Šilutės rinkimų apygardos kandidatai. 09.10 
Renkame Lietuvos Respublikos Seimą. 
Kalbės 34-osios Tauragės rinkimų apygar
dos kandidatai. 10.20 16.25 Renkame Li
etuvos Respublikos Seimą. Kalbės 7-osios 
Justiniškių rinkimų apygardos kandidatai.
17.55 Programa. 18.00 Žinios. 18.10 Žinios 
(rusų k.). 18.20 Programa vaikams. Katino 
Gogencolerio sapnai ir kelionės. 18.50 Ren
kame Lietuvos Respublikos Seimą. Studi
joje Lietuvos lenkų rinkimų akcijos ir Lietu
vos rusų sąjungos atstovai. 19.25 TV an
onsas. 19.30 Renkame Lietuvos Respubli
kos Seimą. S tud ijo je  L ie tuvos soc iaJ^, 
demokratų ir Lietuvos krikščionių demokrafį, 
partijų atstovai. 20.05 Laida moksleiviams 
“Gimnazistai”. 20.20 Reklama. 20.30 Pan
orama. 20.55 Reklama. 21.05 Sporto studija 
ir lo te r ija  “P e rlas". 21.15  D a inuo ja  
G.Tautkus. 21.30 “Nakviša”. 22.30 Renka- v i i  
me Lietuvos Respublikos Seimą. Studijoje 
Lietuvos valstiečių ir Lietuvos liaudies partijų 
atstovai. 23.05 TV anonsas. 23.10 Vakaro 
žinios. 23.25 Renkame Lietuvos Respubli
kos S eim ą. S tu d ijo je  L ie tuvos  s o c ia l
demokratų ir Lietuvos krikščionių demokratų 
partijų atstovai. 00.00 Lietuvos futbolas. 
“Kareda”-”Ekranas”. II kėlinio vaizdo įrašas. 
00.50 (Pabaiga)

KETVIRTADIENIS, 10 17
07.00 “Labas rytas". 08.00 Renkame Lietu
vos Respublikos Seimą. Kalbės 26-osios 
Nevėžio rinkim ų apygardos kandidatai.
09.20 Renkame Lietuvos Respublikos Se
imą. Kalbės 41 -osios Kelmės rinkimų apy
gardos kandidatai. 10.30 16.25 Renkarr.iT) 
Lietuvos Respublikos Seimą. Kalbės 4 į~ - 
osios Kėdainių rinkimų apygardos kandi
datai. 17.55 Programa. 18.00 Žinios. 18.10 
Žinios (rusų k.). 18.20 Programa vaikams. 
Džimio Hensono gyvūnų spektaklis. 18.50 
Renkame L ietuvos Respublikos Seimą. 
S tud ijo je  L ietuvių  nacionalinės partijos 
“Jaunoji Lietuva” ir Lietuvos rusų sąjungos 
atstovai. 19.25 TV anonsas. 19.30 Renka
me Lietuvos Respublikos Seimą. Studijoje 
Lietuvos valstiečių partijos ir Lietuvos tau
tinių mažumų aljanso atstovai. 20.05 TV 
žaidimas “M ilijonierius". 20.20 Reklama.
20.30 Panorama. 20.55 Reklama. 21.05 
Sporto studija ir loterija “Perlas”. 21.10 “9 
amatai". 21.50 TV žaidimas “Sėkmės keli
ai". 22.35 Renkame Lietuvos Respublikos 
Seimą. Studijoje Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos ir Lietuvos gyvenimo logi
kos partijos atstovai. 23.10 TV anonsas.
23.15 Vakaro žinios. 23.30 Renkame Lietu
vos Respublikos Seimą. Studijoje Lietuvos 
laisvės ir Lietuvos rusų sąjungų atstovai. 
00.05 “22". Sporto programa futbolo mėgė
jams. 00.25 (Pabaiga) v
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APSISPRĘSTI NĖRA LENGVA, BET REIKIA

atkelta iš 4 p.

Dabar reikėtų prisiminti ne tik tuos, kurie 
pirmieji prabilo apie Nepriklausomybės būti
numą, apie okupantų padarytą žalą mūsų 
krašto žmonėms, jų kalbai ir papročiams.

Ęfrisi matė ir patyrė okupantų brutalumą, bet, 
ir paskelbus Nepriklausomybę, atsirado tok
ių, kurie siūlė eiti prie suvereniteto mažais 
žingsneliais, ir tokių, kurie ryžosi per kraują 
susigrąžinti tarybų valdžią.

Seimo pirm ininku tapęs Č. Juršėnas 
muzikavo, o p. A. Šleževičius stabilizavo. 
Vieni šoko ir dainavo, kiti verkė ir dejavo.

Šiandien tie patys “muzikantai ir šokė
jai", kurie rūpinosi tik savo partijos reikal

ais, nekreipdami dėmesio j opozicijos reika
lavimus ir patarimus, ir vėl nori būti išrinkti. 
Matėme, kiek jiems rūpėjo Lietuvos, tam
pančios vargšų ir elgetų šalimi, reikalai ir 
kaip jie  visa krūtine gynė nusikaltėlius A. 
Šleževičių ir R. Vaitekūną. Negi be reikalo 
rinkosi prie Seimo rūmų jvairių profesijų 
žmonės: ir apgauti rinėjai, ir studentai, ir 
labai nualinti žmonės?

A rtė jan t rinkim am s, a ts irado naujas 
LDDP a g ita to rius  ir p ro pa ga n d is ta s  - 
agrarininkas M. Pronckus, ir ne vienas, o 
su p. Albertynu. Kyla klausimas: kur jie buvo 
anksčiau? Dabar, prieš rinkimus, jie sako, 
kad Pasvalio bendrovės gauna geresnius 
derlius negu Šilalės ūkininkai. Bet ar p.

Pronckus žino, kad pasvaliečių žemė žymiai 
geresnė, negu žem aičių? Liūdna, kad 
žmogus su aukštuoju mokslu nenusimano 
apie žemės ūkio sistemą, pyksta ant G. 
Vagnoriaus, kam sugriovė kolūkius. G. 
Vagnorius su V. Landsbergiu fermų negrio
vė, bendrovių narių bėgti iš darbo nevertė. 
Kur buvo sąžiningi bendrovių vadovai, jos 
ir šiandien tebeegzistuoja. Matyt, Pronck
us ir jo  kompanija agituoja ne už bendroves, 
bet už LDDP išlikimą Seime ir Vyriausybėje.

Iš kur pažinsi komunistą? Komunistus 
m es p až js ta m e  iš m elo , apg au lė s  ir 
nesąžin ingum o: v idury d ienos apvogė 
žm ones, su darn ia  “m uzika ” su griovė  
bankus, melu juodina opoziciją ir jos va
dovus. Kas myli savo Tėvynę ir brangina 
jos Nepriklausomybę, tas jokiu būdu negali 
balsuoti prieš dešiniuosius.

PROGRAMOS
Jau pats laikas partijoms išsakyti tautai pri
em ones, ku rio m is  ko vos  su v isom is  
negerovėmis, taip pat ir būdus, kuriais ket
ina u ž tik rin ti tau tos , la b iau s ia i ka im o 
žmonių, ekonominio gyvenimo pažangą.

Šiam reikalui partijos skelbia savo pro
gramas. Programos turi būti būdingos kiek
vienai partijai, kad balsuotojai lengvai galėtų 
suprasti, kuo viena partija skiriasi nuo ki
tos. Tik tenka labai abejoti, ar patys geriau
si šių dienų mūsų politologai gebėtų sukurti 
net 30 skirtingų politinių programų ir išryšk
inti balsuotojams skirtingus šių programų 
bruožus.

Prieš save turiu  6 mūsų svarb iausių  
partijų programas. Valstiečių partijos pro
grama išdėstyta net per 31 puslapį. Tad ji 
y ra  daugiau panaši j  s tud ijin į ve ikalą. 
Nedaug ats ilieka  ir Tėvynės sąjungos, 
Demokratų ir Tautininkų programos. Norint 
nors apgraibomis susipažinti su visomis 
programomis, reikia sugaišti maždaug vi
enos savaitės vakarus. Sunku patikėti, kad 
net mūsų miesto intelektualai pašvęstų tiek 
laiko propgramų studijoms. O  ką jau bekal- 
b ė ti ap ie  ka im o žm ones. G re itom is  
peržvelgus visas šias programas, susidaro 
vaizdas, kad iš esmės jos visos labai panaš
ios. Reikia tikrai labai akylos akies, kad 
pastebėtų kokius esminius skirtumus. O, be 
to, p rogram ose  yra  la ba i daug 
tuščiažodžiavimo, patoso ir beprasmių pa
reiškimų.

Visose programose pakartotinai minima 
demokratija, asmens laisvė, valstybinė ne
priklausomybė ir pan., bet juk visi šie daly
kai yra įrašyti mūsų konstitucijoje, kuri ta 
pati visoms partijoms ir jos reikalavimai yra 
visiems privalomi. Tad kam juos dar minėti 
p rogram ose? N ebent kuri nors partija  
norėtų pakeisti Konstituciją. Tada ji savo 
programoje ir turėtų išsakyti tuos pakeiti
mus. Be to, visose programose yra jau la
bai dažnai vartojam i žodžia i: “turi būti” , 
“stengsis", “sieks” ir pan.

nukelta j 10 p.

RINKIMAI, PARTIJOS IR «JŲ
f ‘ Jonas DAUGĖLA

Ilgus penkis dešimtmečius mūsų tauta 
ilgėjosi tos dienos, kada visi piliečiai galės, 

k nevaržomai susirinkę j rinkimines būstines 
► Vl.isvais balsavimais pareikšti savo politinę 

valią. Ir pagaliau ši ilgai laukta diena atėjo. 
1992 m. spalio 25 d. jvyko pirmieji Seimo 
rinkimai. Juose dalyvavo 75,25% balsavi
mo teisę turinčiųjų. Šis balsuotojų skaičius 
negali prilygti ano meto tautos pakiliai nuo
taikai, kai 1920 m. S te ig iam ojo Seimo 
rinkimuose dalyvavo 96% mūsų piliečių. Be 
to, dar galime apgailestauti, kad 1992 m. 
Seimo rinkimuose prie valdžios vairo buvo 
vėl sugrąžinti komunistai.

Po metų, 1993-aisiais, jvyko prezidento 
rinkimai. Rinkimuose varžėsi ne partijos, bet 
tik du visiems rinkėjams gerai žinomi kan
didatai. Tad ir susidomėjimas rinkimais buvo

Ctesnis. Balsavo 78,6%. Tačiau 1995 m. 
^valdybių rinkimai vėl buvo partijomis.

d rinkėjų skaičius krito net iki 46,9%. Nors 
Kaišiadorių rajone dėl Seimo atstovo viet- 

kos varžėsi asmenys, bet vis dėlto rinkimu
o s e  dalyvavo vos 46,9% balsuotojų. Atro

do, kad šis tautos abejingumas politikai 
vyrauja ir šiandien.

Lietuvą valdo LDDP. Jos valdymo metais 
valdžios korupcija, valdininkų kyšininkavi
mas ir planingas valdiško turto grobstymas 
pasiekė aukščiausią lygj. P. Žumbakis tv ir
tina: “Mažai kas galėtų ginčytis, kad buvusi 
komunistų partija nemoka tvarkyti krašto 
ūkio, nesupranta demokratijos principų ir 
veda valstybę j  vienos partijos monopoli” 
(“L.A.”, Nr. 254).

Tad a trodo , kad š ia nd ie n  L ie tu vos  
žmonės labai gerai supranta, už ką nereikia 
balsuoti. Tačiau tie patys žm onės su s i
maišo, kai turi apsispręsti, už ką reikia atid
uoti savo balsą. Spėliojama, kad dėl to 
nežinojimo būsimuose rinkimuose balsuo
tojų skaičius gali net nesiekti 50%.

Tiek pirmojo Seimo, tiek savivaldybių 
P^nkimuose varžėsi daugiau nei 30 partijų. 

Tiesa, kai kurios jų  rinkėjams pristatė jung

tinius kandidatų sąrašus, kurie buvo visai 
klaidingai “koalicijų” vardu vadinami. Bet ir 
tuo atveju dar liko 16 politinių junginių. Atro
do, kad balsuotojams buvo tikrai pakanka
mas pasirinkimas. Tik labai gaila, kad šioje 
partijų ir jų  junginių maišalynėje rinkėjams 
buvo sunku susigaudyti, kurios partijos ver
tos jų pasitikėjimo. Jungtiniai sąrašai ne tik 
nepatraukė didesnio balsuotojų skaičiaus, 
bet daugel] jų  atbaidė. Galbūt šiuo partijų 
gausumu ir galima pateisinti mūsų tautos 
abejingumą demokratiniams rinkimams.

Stebint mūsų partijų pasiruošimą Seimo 
rinkimams, nėra pagrindo manyti, kad tų 
partijų vadai ir vadukai būtų pasimokę iš 
praeities klaidų. Nėra pagrindo tikėtis, kad 
šj kartą mūsų politinių organizacijų skaičius 
sum ažėtų . P rieš inga i, a trodo , kad šis 
skaičius dar gali net gerokai padidėti.

LDDP, p a ju tu s i sa vo  p opu lia rum o  
mažėjimą, skabiai pasigamino kelis satel
itus. Jie veiks kaip atskiri vienetai. Pagrind
inės dešiniųjų jėgos sutarė bendradarbiau
ti tik po rinkimų Seime, o rinkimuose daly
vaus atskirai. Be to, dar šiomis dienomis K. 
B ob e lis  js te ig ė  d a r n au ją  K rikšč io n ių  
demokratų sąjungą. Žinoima, ši sąjunga 
nieko nelaimės. Ji tik nusrėbs dešiniesiems 
kelis tūkstančius balsų. Tie balsai nueis nie
kais ir tuo pačiu bus pasitarnauta LDDP. 
Pirmuose Seimo rinkim uose šiuo būdu 
nenaudingai dingo net 15% balsų ir LDDP 
laimėjo daugumą.

Tačiau balsuotojams daugiausia neaiš
kumų ir abejonių kelia centro partijų maiša
tis. Šių centro politinių junginių programos 
veik visai nesiskiria. Jeigu nors demokratų 
ir tautininkų partijoms būtų pavykę susijungti 
su Centro sąjunga, būtų sudarytas kiek 
stipresnis politinio vidurio junginys. Toks 
junginys, be abejo, patrauktų j balsavimo 
būstines daugelį žmonių, kurie šiuo metu 
nėra pasiryžę balsuoti. Be to, toks stipres
nis Centro partijų junginys galėtų vaidinti 
le m ia m ą  va idm en į S e im e, su da ra n t 
dešiniųjų jėgų koalicinę vyriausybę.

Lietuvoje jau prasidėjo rinkimų įkarštis.

AUSROS ALĖJA
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Kovo 11 -osios Akto signataro, Šiaulių mi
esto mero pavaduotojo, TS(LK) kandidato 
j LR Seimą Šiaulių Saulės rinkiminėje apy
gardoje ALGIMANTO SĖJŪNO interviu 
“Aušros alėjai”

Turite nelengvą darbo Aukščiausiojoje 
Taryboje patirtj. Turite svarbų vicemero 
postą Šiauliuose. Be to, esate nepaprastai 
svarbaus darbų baro vadovas - Zoknių 
plėtros komiteto pirmininkas Šiaulių saviv
aldybėje. Kodėl balotiravotės kandidatu j 
Seimą?

Labai geras kiaušiams. Iš tiesų mąsčiau, 
ar verta eiti j Seimą ir ką aš ten veikčiau.

Turiu keletą veiklos sričių. Mėgstu užbaigti 
pradėtus darbus - tiesiog toks mano būdas. 
Matyt, toks ir likimas, kad vis iškyla sunkūs 
uždaviniai. Viena iš rimčiausių problemų 
buvo Šiaulių geriamojo vandens komybė, 
ypač bloga pietiniame rajone. Ėmiausi šio 
darbo, ir jau kuris laikas š iauliečia i gali 
džiaugtis žymiai geresniu vandeniu.

Dabar vėl - Zokniai su jų sudėtingom 
problemom. Aiškėja jų kontūrai ir atsiranda 
galimybių jas spręsti. Esu jsitikinęs, kad tai 
ne Šiaulių, o Lietuvos problema, ir jai spręsti 
reikės sutelktų savivaldybės, Vyriausybės 
ir  Seim o pas ta ng ų , ir  b ū te n t č ia  bus 
sprendžiamas Zoknių likimas. Reikia labai 
aiškaus supratimo, užsispyrimo ir noro tęs
ti šj neužbaigtą darbą. Be Seimo ir Vyri
ausybės paramos Zokniai nepakils. Įver
tinau savo jė ga s  ir  supratau, ką ga liu  
padaryti. Manau, kad esu reikalingas Se
ime. Ir Šiauliams, ir Lietuvai.

K ažkada esu u žkab in ęs  m a fijos  
klausimą. Per metus jgijau patirties ir su
pratau, kas tai yra. Teko nagrinėti ir gilintis 
į vienos UAB direktoriaus p. Buivio tragiš
kos žūties aplinkybes (buvo nušautas Ši
auliuose), teko nagrinėti tą visą priežasčių 
ir pasekmių grandinę, apie tuos dalykus 
kalbėjau, - ir visai atvirai, - per TV, ir jau 
tada pavyko tą  grandinę bent iŠ dalies nu
traukti. Iš ministerijos postų buvo atleisti 
atsakingi korumpuoti nelegalioje veikloje 
dalyvavę pareigūnai (Ašenbergas ir kt.). 
Manau, kad ir šioje srityje turiu galimybių 
pasidarbuoti.

Ar nebijote, kad, Jums išvykus j Vilnių, 
Zoknių plėtra pakryps kita, ne Lietuvos, o 
privačios naudos linkme?

Zokniai yra ir liks mano veiklos pagrind
inis klausimas ir pagrindinis rūpestis. Esu 
jsitikinęs, kad šis projektas (sąžiningai, at
sakingai, protingai prie jo dirbant) turi didelę 
ateitį. Tik dabar ryškios pastangos jj sus
iaurinti, priversti tarnauti grupuočių interes
ams. Tai yra dabartinės Vyriausybės ir da
bartinio Seimo politika! Reikia išmanančio 
žmogaus. Tokią patirt] turiu ir einu j šj dar
bą tik iš pareigos supratimo, žinodamas,

kad bus labai sunku: reikės jtikinti tiek sa
vus, tiek svetimus.

Kokios tikitės Seimo sudėties?
Sudėtinga prognozuoti. Labai norėčiau, 

kad žmonės šj kartą neapsiriktų, nes pa
sirinkimas labai mažas. Dauguma partijų yra 
labai silpnos. Labai norėčiau, kad daugumą 
turėtų krikščionys demokratai ir konserva
toriai. Tada, viliuosi, gyvenimas prašviesėtų. 
Kitaip ateitis gali būti labai labai miglota.

Kokiame Seime  darbas Lietuvai būtų 
naudingesnis, vaisingesnis, kūrybingesnis 
- ar tokiame, kur būtų jėgų persvara, ar 
pusiausvyra?

Konservatoriai ir krikščionys demokratai, 
atrodo, žino, ką daryti, ir turi tam jėgų. Todėl 
jų persvara, prisijungus kitoms dešiniosioms 
pajėgoms, būtų Lietuvai pati naudingiausia.

A r nem anote , kad  dėt su jauk tos  
ekonomikos, nusikalstamų struktūrų ir ko
rupcijos jsigalėjimo Lietuvos padėtis yra 
beviltiška?

B eviltiškos padėties n iekad nebūna. 
Visada galima rasti išeitį, niekad nereikia 
nusiminti. Patariu atidžiau įsižiūrėti į partijų 
sąrašus, j žmones, kurie yra padarę daug 
gerų darbų, ir pasirinkti. Kiekvieną žmogų 
pažinsi iš darbų - kaip medj iš vaisių. Labai 
gražiai kalbėti dabar moka visi. Spręskite, 
mielieji, iš darbų, ir problema, ką išsirinkti, 
nebus tokis sudėtinga.

Patariu prisiminti, kokie buvo mokytojų, 
gydytojų atlyginimai ir kokios pensijos buvo 
“Vagnoriaus laikais". Žmonės sako: ap- 
sipirkdavom, ir dar likdavo. Taigi rinkitės I Ar 
Lietuvoje įsigalės mafija, vagys, plėšikai, 
nedori žmonės - priklausys nuo jūsų.

Jūsų požiūris j TS(LK) kandidatų Šiauli
uose komandą.

Šiauliai turi nepaprastai didelių problemų: 
didelė bedarbystė, svarbu būtų atgaivinti 
pramonę, š ita  komanda yra susirinkusi ne 
vieną kartą ir tarusis, kaip tai padaryti. Tre
jetas apimtų visų problemų sprendimą. Yra 
p raktikos žmogus, yra finansų ir bankų 
sistemą išmanantis žmogus ir turintis didelių 
naudingų ryšių užsienio valstybėse, o  to ir 
reikia Šiauliams. Įsivaizduoju visus tris kaip 
vieną komandą, kuri sugebėtų išspręsti 
daugelį miesto problemų. Mes visi trys šiuo 
klausimu esame vieningi.

Jūsų požiūris j varžovus Saulės rinkim
inėje apygardoje.

Varžovų sąrašo nenagrinėjau, nestudi
javau. Negaliu pasakyti nieko itin blogo. Tik 
esu šiek tiek nusivylęs p. Juškaus vadovau
jam os kom isijos darbu. V ienas iš mano 
praėjusių rinkimų teiginių buvo, kad reikia 
sukurti tokią ekonominių suikaltimų tyrimo 
komisiją, ir jau buvau šj tą nuveikęs. O da
bar ši komisija tapo nusikaltimų dangstymo 
komisija. Lietuvą sukrėtė bankų krizė, val

s tybė s  tu rto  g ro bs tym a s , m ilijo n in ė s  ' į f  
vagystės, ir tos komisijos bejėgiškumas i 
mane apvylė. Per ketverius metus nesimatė 
jos darbo. O kiti save parodys.

Ar turite gerų rinkim inės kampanijos 
padėjėjų?

Tikiuosi, šiauliečiai mane pažįsta. Man 
padeda Saulės skyriaus TS nariai. Manau, 
kad jų pagalba pakankamai kvalifikuota ir 
gera.

Ar esate pasiryžęs Lietuvos labui dar
buotis Seimo opozicijoje?

Nematau jokių problemų. Darbas saviv
aldybėje iš dalies yra darbas opozicijoje: 
Seimas ir Vyriausybė yra LDDP. Iš pradžių 
buvo problemų, o vėliau darbo klausimais 
teko kalbėtis su visais pozicijos lyderiais, 
su p re m je ra is  A. Š le žev ič ium  ir  { O )  
Stankevičium. Nejutau kokio nors diskorn1'' 
forto. Kai darbą reikia padaryti, reikia kal
bėtis su v isa is , ku rie  re ika ling i darbui 
užbaigti, nors ir būtų sunku. 'V

Opozicijoje teko būti ir paskutiniuoju metu 
Aukščiausiojoje Taryboje. Vieną kartą netgi 
buvau paliktas vienui vienas prieš AT dau
gumą. Jau nebesirinkdavom j AT posėdžius, 
bet naujoji dauguma, vadovaujama Motie
kos ir Tautos pažangos, ėmėsi spręsti vi
sos Lietuvos klausimus. Mes tam prieši
nomės, sakydam i, kad  tai ja u  nebe ta 
valdžia, kurią Lietuvos žmonės išrinko. Buvo 
rimtų klausimų, kur nebuvo galima leisti pri
imti sprendimų; buvome jau opozicijoje.
Man buvo pavesta  a tla ikyti mūšį prieš 
didžiąją daugumą. Tai buvo gana sudėtin
ga ir sunku. Man pavyko logiškai ir argu
mentuotai pateikti savo siūlymus ir sukliudyti 
jiems priim ti tuos sprendimus. Kadangi visi 
nusprendė, kad p irm ą dieną man labai 
pavyko atlaikyti moralinį daugumos spau
dimą, buvau deleguotas j Seimo posėdžių 
salę dar vienai dienai. Kartais ir vienas lauke 
karys! ' f

K albė josi Leonija  M alakauskienė

KARTAIS IR VIENAS LAUKE KARYS, 
BET GERA KOMANDA - DAR GERIAU

AUSROS ALĖJA
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B iografija

Emanuelis Zingeris yra gimęs 1957 07 17 Kaune. Motina - ikikarinė kaunietė, 
nacių lagerio kalinė, tėvas - mokytojas. Brolis Markas - rašytojas (dramaturgas, po-

la s ).
~  1975 metais baigęs Kauno 4 vidurinę mokyklą, E. Zingeris studijavo lietuvių kalbą 
ir literatūrą Vilniaus universiteto Filologijos fakultete, ten susitiko savo būsimą žmoną 
Virginiją. Baigdami mokslus, susituokė ir augina sūnų Dovydą (11 metų) ir dukrą 
Esterą (7 metų). JAV Kolumbijos universitete yra studijavęs kultūros palikimą.

Iki 1989 metų buvo universiteto lietuvių literatūros katedros dėstytojas.
1989 metais išrinktas j Sąjūdžio Seimo tarybą. 1990 metais tapęs Aukščiausio

sios Tarybos deputatu, yra Kovo 11-osios Akto signataras, dirbo Užsienio reikalų 
komiteto pirmininku, buvo Lietuvos valstybinės delegacijos derybose su Sovietų 
Sąjunga narys. Seime yra užsienio reikalų komiteto narys.

Drauge su A. Saudargu vadovaudamas LR užsienio reikalams, sutvirtino nepriklau
somos Lietuvos jvaizdj pasaulyje, gali panaudoti savo tarptautinius ryšius Šiaulių 
ekonomikos vystymui.

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) kandidato į Seimą Dainų rinkiminėje

C'URIME SUSIGRĄŽINTI NAMŲ 
ŽIDINIO ŠILUMĄ IR ATEITIES VILTĮ

apygardoje, Kovo 11-osios Akto signataro, 
- .d b a rt in io  S e im o na rio  EM A N U E LIO  
ZINGERIO interviu "Aušros a lėjai”

Esate praėjęs, Jūsų paties žodžiais tar
iant, pragariškai sunkią AT kadenciją, kai 
buvo siekiama Lietuvos nepriklausomybės, 
pripažinimo. Ir ne mažiau sunkią kadenciją 
Seime, kur reikėjo kovoti dėl nepriklauso
mos Lietuvos užsienio politiko tęstinumo.

Kokiais sumetimais einate į parlamento 
rinkimus trečią kartą?

1990 metais viena dalis darbo buvo a t
likta: valstybė atkurta. Bet įvyko baisus da
lykas. Žmonės nepajuto, kad ta valstybė 
globoja juos, yra teisinga kaip motina ir bent 
kiek remia palydėdama į gyvenimą. O reikia 
tiek nedaug: padėt sąžiningam žmogui at-

r *oti ant kojų, tapti ūkininku, verslininku, 
lirankišku žmogumi. Esame ant nusivyli

mo ribos. Turime padėti sau patiems tvirtai 
pasijusti Lietuvoje kaip namuose. Visas 

fciuvęs gyvenimas (nacių ir sovietų okupacijų 
"aikotarpis) buvo mus iš tų namų išvaręs. 
Turim susigrąžinti namų šilumą ir žinoti, kad 
mūsų židinio nieks nepalies, kad šeimos 
ateitis daugmaž garantuota.

Manau, kad tai mano darbas. Valstybės 
atkūrimo laikotarpiu padarėme ryžtingus 
žingsnius ir dabar, aš manau, sugebėsime 
teisingai pasielgti.

Kokiais sumetimais balotiravotės kandi

datu į Seimą Šiauliuose?
Aš manau, kad Šiaulių atgaivinimas nėra 

vien tik vietinių žmonių reikalas. Tai Lietu
vos rūpestis . G alėčiau padėti m iestui, 
turėdamas pažinčių, kurių įg ijau, prieš K. 
Bobelį būdamas Seimo užsienio reikalų 
komiteto pirmininku. Atvesdamas į Šiaulius 
padorių verslininkų, kurie žaidžia, la iky
damiesi tam tikrų taisyklių, prisidėčiau prie 
naujų darbo vietų sukūrimo. Investuočiau į 
Šiaulių renesansą visą savo turimą įdirbį.

K okią  p rognozuo ja te  būsim o Seimo 
sudėtį?

Bijau, kad gali trūkti kelių procentų iki 
lemtingojo penkiasdešimt vieno, kurie reikal
ingi, kad būtų galima sudaryti vyriausybę. 
Jeigu Seimas bus mozaikiškas ir bus bala, 
jeigu užtruksime keletą mėensių, sudary
dami vyriausybę, tai bus didelė nelaimė.

Ar dėl sujauktos ekonomikos, nusikal
stamų struktūrų ir korupcijos įsigalėjimo Li
etuvos vidaus ir tarptautinė padėtis neatro
do beviltiška?

Padaryta viskas, kad naujoji vyriausybė 
pakliūtų į duobę, kuri jau iškasta. Savo pa
darė bankininkystės įstatymų skylės. Abe
joju, kad jos liko dėl neišmanymo. LDDP 
pasinaudojo tuo, kad žmonės nežino savo 
teisių. Kodėl nebuvo priim tas hipotekos 
įstatymas? Kodėl komercinių bankų įstaty
mai buvo tokie, kad net ir norėdama proku

ratūra negalėjo išsiaiškinti jų veiklos krimi
nalinio pobūdžio. Daugelis kreditų nelygi
nant lašelinė turėjo gaivinti silpną Lietuvos 
ekonomiką ir sustiprinti vidutinioką. Žarnelė 
buvo perkirpta, ir “vaistai" buvo nukreipti į 
grupės draugų kišenes, buvo išsidalinti ir 
pražuvo. Žmogelis, nenorėjęs gert arielkos, 
o norėjęs atidaryti kokią lentpjūvę, taip ir 
negavo paramos, todėl nesusikūrė vidutinių 
verslininkų sluoksnis, kuris buvo ir turi būti 
Lietuvos stabilumo pagrindas.

Tai yra nusikaltimas prieš valstybę ir, 
koks bebūčiau nuosaikus, aš pake ls iu  
ranką, kad tie žmonės būtų nubausti, kad 
jie  būtų nepaprastai griežtai nubausti už 
Lietuvos valstybės žlugdymą ir v ilties iš 
piliečių atėmimą. Pirmas mūsų darbas - 
susitvarkyti: bent iš dalies atstatyti teisin
gumo jausmą, tikėjimą, kad teisingumas 
Lietuvoje egzistuoja.

A r turite Šiauliuose gerų rinkiminės ka
mpanijos padėjėjų?

Puikiausių!
A r esate pasiryžęs dar vieną kadenciją 

dirbti Seimo opozicijoje?
Nenusileidom opozicija i per ketverius 

metus, kibom į  atlapus LDDP. Sugebėsime 
ryžtingai elgtis bet kokioje situacijoje.

K a lbė jos i Leonija  M alakauskienė

ATEIK. DALYVAUK. PAMATYK PATSI 

Š. m. spalio 17 H.. 18 val.. KULTŪROS CENTRE

KONCERTUOS ANSAMBLIS "JONIS"
KARTU SU JUM IS BUS...

BIRUTĖ VISOKAVIČIENĖ,

EM ANUELIS ZINGERIS,

ALGIM ANTAS SĖJŪN AS.

P IR M Ų  P E N K IŲ  A TV YK U S IŲ JŲ  
L A U K IA  S IU R P R IZA S . 

V IS I KITI D A LYVAU S L O T E R I J O J E . 
( Ė J IM A S  N E M O K A M A S !
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RINKIMAI, PARTIJOS IR JI# PROGRAMOS
atkelta iš 7 p.

Visos partijos pripažįsta, kad žemės ūkis 
yra visos mūsų šalies ekonominis pagrind
as. Visos partijos gina privačios nuosavy
bės teisę ir siekia ūkininkus padaryti pilnatei
siais savo žemės savininkais. Visi žada kurti 
LDDP sugriautą ūkį ir padaryti jį pelningą 
ne tik ūkininkui, bet ir visai šaliai. Jautriai Šį 
klausimą išsako Politinių kalinių-tremtinių 
są jungos  p rogram a : “G rą ž in ti ka im o 
žmogaus prestižą, jo orumą, asmens ne- 
prik lauysomybės ir jo  reikšmingumo su
vokimą".

Tik gaila, kad nei viena partija neišryški-

na, kokiomis priemonėmis ir būdais jos įgyv
endins šiuos siekius. Kitaip tariant, nei vie
na partija neišryškina savo žemės ūkio poli
tikos pagrindų. Panašiomis bendrybėmis 
yra išsakytos ir kitos programų dalys. Sunku 
patikėti, kad šiomis bendrybėmis partijos 
galėtų patraukti balsuotojų masių dėmesį ir 
pašalinti žmonių abejingumą demokratin
iams rinkimams.

Dienomis artinasi rinkimai. Bet, atrodo, 
kad dar yra laiko partijoms suderinti savo 
veiklą. Paskutinėmis dienomis prieš rinki
mus mūsų partijos vadovai, jų veikėjai ir 
eiliniai agitatoriai užplūs visus mūsų šalies 
pakraščius. Jie turėtų stengtis kovoti su

balsuotojų abejingumu, žmonėms suprant
amais žodžiais aiškinti savo programas, kad 
balsuotojai suprastų, kuo viena partija skir
iasi nuo kitos.

Svarbiausia, mūsų politikos veikėjai prieš 
rinkimus turi įtikinti tautos mases, kad LDDP 
v ie špa tav im ą  ir  jos  vadų  d ik ta tū r in e ^  
užmačias galima pašalinti tik sutelktinėmis 
dem okratinių partijų  jėgomis. Tad mūsų 
žmonės ir turi rinkimų dieną atiduoti savo 
balsus už deš in ių jų  ir  v idurio  politin ius 
junginius ir jų kandidatus.

‘ Draugo"

KEISTYBIŲ KEISTYBĖS

Alg im antas VILEIKIS

Visokių kalbų sklinda prieš rinkim us. 
Papasakosiu kai ką mieliems skaitytojams. 
Gal, sakau, padės apsispręsti, save ar bent 
kaimyną atpažinti.

Didžiųjų musmirių ir varnalėšų pavėsy 
susirinko varnos ir žvirbliai aptarti, ką per 
sovietmetį matė tupintį ant raudonosios 
vėliavos stiebo. Rūpėjo pasklaidyti šalia iš
versto karvės pilvo gulintį pirminės partinės 
o rgan iza c ijo s  m e traštį, ku riam e  buvo 
surašyti keisti žmonių nutikimai:

“...Draugas Smirdeikis, pris irišęs prie 
botago koplytstulpio statulėlę, vilko ją per 
kaimą, šaukdamas" “Š liaužk ir tu!" Dary
damas partiečiams naminukę, išpliko akis.

...Lapinas yrėsi į partiją kaip skęstantis į 
krantą. Tikslo nepasiekė, nes biuras sua
bejojo, kur įvyko  nelemtas sprogim as - 
svečiuojantis pas stribus ar partizanus.

...Suvirin to jas paklausė draugą Plet- 
kauską: ‘ Klausyk, bičiuli, kaip čia yra, kad 
tu, įstojęs į  partiją, vis įmonės kaminkrėčiu 
tebed irb i? ” Šis, ka ip  dera kom unis tu i, 
išd idž ia i a tsakė : ‘ E inu ten, ku r partija  
šaukia!"

...K a i su s ir in k im a s  p riė m ė  į p a rtiją  
Pyragą, prišokęs draugas Seilius apkabino 
ir pradėjo šokti. Nuotrauka pristatyta liaud
ies pasiekimų parodai.

...Norėdamas įstoti į partiją, Leika pa
s iske lb ė  ka ro  da lyv iu . A d m in is tra c ija  
džiaugėsi, sveikino, premijas dalino. Kai 
paaiškėjo, kad taip nėra, jis su komunistin
iu atkaklumu tvirtino, jog vis tiek esąs vet
eranas, nes su kaimyno Elze kareiviams 
apkasus kasęs.

...Rūdžių valymo grandininkas draugas 
Pliuškis apsimetė sąjūdiečiu ir, nieko nenu
veikęs, įstojo į demokratų darbo partiją”.

Susirinkusieji niekaip nesuprato lafinin- 
ko žvirblio aiškinimo, kodėl dabar žmonės

patys lupenas sulesa. Nutarė nebekrank- 
sėti ir nebečirkšlenti apie komunizmą, nes 
socialistai ketina saviems susirinkimams 
privatizuoti jų aikštelę.

PRISIMINIMAI IR 
LINKĖJIMAI, ARTĖJANT 

RINKIMAMS

Praėjo tie  laikai, kai žmogelis keliavo ark
liuku, pakinkytu j vežimą ar bričką. Juod
bėrį žirgelį ir darbininką sartį pakeitė au
tomašinos. Lietingu, darganotu ar šiaip šalt
esniu oru vyrai ir moterys avėjo juchto, chro
mo batais, vilkėjo paltais, o mums, vaika
ms, būdavo įdomu, kada užaugsiu, kada ir 
man teks nešioti batus? Kol kas teko bėgi
oti kurpėmis ir naginaitėmis apsiavus, jas 
vėliau pakeitė kerziniai batai, “branavykai” 
ir dar kai kas.

Dar keisčiau būdavo, kai tekdavo balsuo
ti, sulaukus pilnametystės dienų. J kai kuri
u os  b a ls a v im o  p u n k tu s  net m ašina 
pavėžėdavo, duodavo nusipirkti po kilo
gramą cukraus ar ledinukų. O paskui - šok, 
linksminkis, net klausykis koncerto!

Tai, ką aš papasakojau, yra truputis 
praeities, kai reikėjo, kad visi su džiaugsmu 
išrinktų vieną deputatą iš vieno kandidato. 
Š iandien sunku ir patikėti, kad taip iš tiesų 
būta.

Rudeniniai vėjai šėlsta Lietuvoje: iš vi
eno šieną atima, kitam atiduoda. Tik gaila, 
kad tuos senovės namus sugriauna. Ge
rai, jei žmogus apdraudęs savo namus, tai 
draudimą gaus, o ką daryti tam, kuris ne- 
apdraudęs? Draudimo agentas pasakytų: 
tai šioks toks apsileidimas. Gal ir  taip. Jei 
ne kitaip.

Tačiau rinkimai lieka rinkimais - ar vėjas, 
ar lietus, ar saulėta diena. Anais laikais, 
nerimtai balsavę, juokaudavome: atidaviau 
balsą, šiandien esu bebalsis, jokio balso 
neturiu. Norėčiau, kad ir dabar į rinkimus 
eitume su šypsenom, linksmi, juk gyvename 
laisvoje Lietuvoje, kur saulė teka rytuos, o 
leidžiasi vakaruos. Tikėkime, kad ji mus ly
dės į ateitį su laime, su džiaugsmu. O kas 
č ia  gali ž inoti, gal profesorius Vytautas

AUSROS ALĖJA

Landsbergis ir bus prezidentas? Labai to 
norėtųsi, juk jis  nuo pat pirmųjų dienų ko
vo jo  už L ietuvą. D žiug ios ir  la im ingos 
ateities ‘Aušros alėjos” skaitytojams linki

0A leksas BIČKUS

KITA NUOMONĖ 
NEPAINIOKIME MORALĖS 7 

IR KONSTITUCINĖS 
TEISĖS

A ntanas ČERNIUS

Pritariant bolševizm o kūdikio - LDDP 
pasmerkimui, išreikštam Viliaus Bražėno 
straipsnyje “Bent jau morališkai LDDP vyr
iausybė yra neteisėta” (“A. a." 96 09 28), 
reikia atmesti v ieną straipsnio autoriaus 
teiginį, kadangi net ir mažyčiu 800 egz. 
tiražu paskleista netiesa neturėtų būti tyliai 
praryta.

P. Bražėno nuomonė, kad LDDP, nepde /  
o rė jus i a p s iv a ly ti nuo savo  š lykšč io s  
praeities, neturi m ora linės teisės valdyti 
Lietuvos valstybę, yra visiškai pagrįsta ir £  
suprantama, bet jo  argumentai dėl LDDP ' 
valdžios ju rid in io  neteisėtumo yra klaidin
gi. Be reikalo p. Bražėnas piktinasi išeivijos 
(kodėl tik  jos?) po litika is ir teisininkais, 
neg inč ijanč ia is  1992 m. Seimo rinkimų 
teisėtumo dėl tariamo tų rinkimų nelaisvu- 
mo okupuotoje ir nuskurdusioje Lietuvoje. 
Tokiu požiūriu vadovaujantis, ir 1990 m. 
A u k š č ia u s io s io s  T arybos rink im us, ir 
to lim e sn ius  m ūsų  gyven im o  pokyč ius 
reikėtų skelbti neteisėtais, o  jau Vasario 16- 
osios Nepriklausomybės aktą iš viso reikėtų 
pam irš ti. Je igu  lauks im e  tok ių  “la isvų  
rinkimų”, kada jų  nebeįtakos nei skurdas, 
nei krim inaliniai nusikaltėliai, nei svetima 
grėsmė, nei savi parsidavėliai, tai teisėtą, 
anot V. Bražėno, valdžią oi kaip negreit 
turėsime (kažin, ar pasaulyje kur nors esa
ma tokios valdžios?). Geriau mažinkime tą 
įtaką visais įmanomais būdais ir ginkime 
mūsų gležną laisvę tiek nuo svetimųjų klas- T  
tos, tiek nuo savųjų neapdairumo.
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PENKTADIENIS, 10 18
07.00 "Labas rytas". 09.00 17.55 Progra
ma. 18.00 Žinios. 18.10 “Sodų kraitė”. 18.40 
Žinios (rusų k.). 18.50 TV anonsas. 18.55 
Programa vaikams. Senoji animacija. 19.25 
“Teatras". Festivalio LIFE penkmečiui. 19.45 
“Lombardas” . Dainuoja K. Sm orig inas.
20.10 “Mūsų nam as” . 20.20 Reklama.
20.30 Panorama. 20.55 Reklama. 21.05 
Sporto studija. 21.15 Renkame Lietuvos 
Ä spub likos  Seimą. Baigiamoji laida. 23.15 
W  anonsas. 23.20 Vakaro žinios. 23.35 
Ispanų vaidybinis f. “Ponia”. Rež. J. Cade- 
na. Vaidina S. Tortosa, H. Bonin. 1987 m. 
01.15 (Pabaiga) Šeštadienis, 10 19 08.00 
“Labas rytas”. 10.00 “Svetimo skausmo 
nebūna”. 10.30 “Šarka”. 11.00 Mūsų kal
ba. Atsakome žiūrovams. 11.30 Sveika, 
Prancūzija. Bonjour la France. Videopasa- 
kojimas “Prancūzijos miesteliai”. 1-oji laida.
12.00 TV anonsas. 12.05 Pasaulio sportas. 
12.55 Šachmatų klubas. 13.05 Kanadiečių 
serialas vaikams “Ūdros įlankėlė”. 43 s.
13.30 "Krantas” (su vertimu į gestų kalbą).

r d5 “Europos aikštė" - vokiečių WDR TV 
ipanijos dok. žurnalas. 14.45 TV spek
taklis. M. Foro “Apsėdo velnias”. Rež. L. 

Paugis. 15.45 Muzikinė - pramoginė laida 
“Tele Bim Bam”. 16.15 Amerikiečių anima- 

Jfcinis serialas vaikams “Tikrieji Džono Kvesto 
ifr o tykiai” . 1 s. 16.40 Muzikos istorijos, 

v.ėhulis, sonetas ir muzika. Laidos vedėjas 
muzikologas V.Gerulaitis. 17.20 “Eureka!" 
Mokslo ir studijų žurnalas. Prieš 40 metų 
jkurto Fizikos ir matematikos instituto liki
mas. 17.50 Koncertuoja grupė “Sledge 
hammer”. 18.00 Žinios. 18.10 TV žaidimas 
“Milijonierius”. 18.25 Dokumentinis serialas 
“The Beatles” antologija”. 4 d. 19.15 “Kauko- 
dromas”. Aut. R.Maskoliūnas. 19.50 “Pa
saulio pabaiga repo stiliumi". Dokumentin
io filmo premjera. Scen. autorė Z. Čepaitė, 
rež. E. Zubavičius. 20.20 Reklama. 20.30 
Panorama. 20.55 Reklama. 21.05 Sporto 
studija ir loterija "Perlas”. 21.15 “Po savo 
stogu”. 21.55 Anglų detektyvinis serialas 
“V ik lifa s ” . 11 s. 2 2 .4 5  D a inuo ja  I. 
f^va v ič iū tė . 23.15 TV  anonsas. 23.20 
'St .aro žinios. 23.35 MTV tikro garso kon
certas - “10.000 Maniacs”. 00.20 (Pabaiga)

j^EKM ADIENIS , 10 20
*8 .5 5  Programa. 09.00 "Liudykime Kristų”.
09.25 Programa va ikam s “Vyturiam s ir 
pelėdžiukams". 10.20 Čekų TV serialas 
vaikams “Arabela”. 8 s. 10.50 TV žaidimas 
vaikams “Telelego” (kartojimas). 11.20 “Sep
tynios Kauno dienos”. Informacinė - publi

cistinė programa. 12.05 TV anonsas. 12.10 
"Krepšinio pasaulyje". Autorius V. Mačiulis. 
12.40 TV s p e k ta k lis  “ Hercogo 
Mėlynbarzdžio pilis". B. Bartoko operos 
ekranizacija. Rež. J. Janulevičiūtė. (Dain
uoja G. Apanavičiūtė, E. Kaniava). 13.45 
“A z im u ta i” . D okum en tin is  se ria las 
“Gražiausi pasaulio sodai”. 7 d. “Kiniški so
dai”. 14.10 Sveikinimų koncertas. 15.00 
Žinios. 15.05 Animacinis f. “Meilė ir ko
pūstai”. 15.15 Lietuvos futbolas. “Kareda”- 
"Kaunas” . II kėlinio transliacija iš Šiaulių. 
16.05 Amerikiečių TV serialas "Namelis pre
rijose”. 15 s. 16.50 NASCAR autolenktynės.
17.20 “Jeigu akmenys kalbėtų..." I laida iš 
ciklo “Savęs link”. Aut. G. Rūkienė. 18.00 
Žinios. 18.10 “Keliai. Mašinos. Žmonės”. 
18.45 TV anonsas. 18.50 “Gyvybės žalias 
medis” . Dok. f. “Kanadinė gervė”. 19.20 
“Būtovės slėpiniai". Prūsai. Dalyvauja istori
kai E. Gudavičius ir A. Bumblauskas. 20.15 
“Gerbkime žodį'. 20.20 Reklama. 20.30 
Panorama. 20.55 Reklama. 21.05 Sporto 
studija. 21.15 Pirmasis kanalas. 21.30 Li
etuvos Respublikos Seimo rinkimai. Kol 
skaičiuojami balsai... 23.15 Vakaro žinios.
23.30 Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai. 
Kol skaičiuojami balsai... 02.00 (Pabaiga)

Dėl techninių priežasčių TELE 3 
programa nespausdinama

ŠIATJLių TV
2-u o ju  t v  kan alu

ŠEŠTADIENIS, 10 12
19.30 Studijoje - kandidatai į  LR Seimą - J. 
I. Ignatavičius (LDDP). 19.40 Sveikinimų 
koncertas. 20.10 “Taip sukasi pasaulis”.
21.00 Pramoginė muzikos laida “POP be 
ROCK”. 21.30 X klanas. 22.00 Pramoginė 
laida “Tegul būna”. 23.00 Vaid. f. "Didelis 
kąsnis”.

SEKMADIENIS. 10 13
16.20-0.10 Baltijos TV.

PIRMADIENIS, 10 14
19.00 Savivaldybė: iš vienos pusės, iš ki
tos pusės. 19.20 Žinios. 19.25 Radviliškio 
valanda. 19.50 Komercinė laida “Laikas - 
pinigai” . 20.00 Studijoje - Ūkio partija. 20.30 
“Manuela”. 21.00 “Taip sukasi pasaulis”.
21.50 S tud ijo je  - V. Jasuka ity t (Tautos 
P ažangos p a rtija ). 22.00  K rikšč ion ių  
demokratų sąjunga. 22.10 Savivaldybė: iš 
vienos pusės, iš kitos pusės. 22.30 Žinios.

22.25 Vaid. f. “Mirtis Jeriche” .

ANTRADIENIS, 10 15
19.00 Žinios. 19.20 Sodžius. 19.50 Komer
cinė laida “Laikas - pinigai”. 20.00 Studijoje 
A. Augys (Valstiečių partija), R. Mikšys (ūkio 
partija), A. Vileikis (Krikščionių demokratų 
partija). 20.30 “Manuela”. 21.00 “Taip sukasi 
pasaulis” . 21.50 Komercinė laida “Laikas - 
pinigai". 22.00 Žinios. 22.20 Vaid. f. “Kerė
toja” .

TREČIADIENIS, 10 16
19.00 Žinios. 19.20 Studijoje - kandidatai į 
LR Seimą: S. Ambrazas (Valstiečių parti
ja), V. Laurutis (Centro sąjunga, V. Rum- 
bauskas (Politinių kalinių ir tremtinių sąjun
ga). 19.50 Komercinė laida “Laikas - pini
gai” . 20.00 Studijoje - kandidatai j LR Se
imą: Ž. Razminas (Laisvės lyga), S. Snieš- 
ka (Socialinio teisingumo sąjunga), A. Sėjū- 
nas (Tėvynės sąjunga). 20.30 Studijoje - A. 
Ivaškevičius (LDDP). 20.50 Muzika. 21.10 
“Manuela". 21.50 Žinios. 22.10 Futbolas

KETVIRTADIENIS, 10 17
19.00 Žinios. 19.20 Studijoje - kandidatai j 
LR Seimą: V. Jasukaitytė (Tautos pažangos 
partija), S. Turskis (Krikščionių demokratų 
partija), V. Juškus (LDDP). 19.50 Komer
cinė laida “Laikas - pinigai". 20.00 Studijoje 
- kandidatai į LR Seimą: N. Ščiukaitė (Mot
erų partija), P. Kiaulakys (Nepriklausomas 
kandidatas), E. Zingeris (Tėvynės sąjunga).
20.30 “Manuela". 21.00 “Taip sukasi pasau
lis". 21.50 Komercinė laida “Laikas - pini
gai". 22.00 Žinios. 22.20 Rodo “Argos".

PENKTADIENIS, 10 18
19.00 Žinios. 19.20 Studijoje - Rinkimų apy
gardų pirmininkai. 19.50 Komercinė laida 
“Laikas - pinigai”. 20.00 Maski šou. Kaukės 
Vokietijoje. 20.30 “Manuela”. 21.00 “Kerė
toja". 21.50_Komercinė laįda “Laikas - pini
gai". 22.00 Žinios. 22.20 ŠPI studijos laida.
22.50 Krepšinis. 23.30 Erotinis šou.

ŠEŠTADIENIS 10 19
19.30 Muzika. 19.40 Sveikinimų koncertas.
20.10 Serialas T a ip  sukasi pasaulis". 21.00 
“POP be ROCK”. 21.30 Įsijunkite televizorių.
22.00 Pramoginė laida “Tegul būna". 23.00 
Vaid. f. “Asmeninia nusikaltimai".

Skaitytojų dėmesiui! 
iKItas laikraščio numeris išeis spalio. 

J8d. (penktadlenĮ)_ _

VIENINGUMAS BŪTINASDanutė B IN D O K IE N Ė

Lietuv ių  v ie nyb ė , ka ip  tos  pasakų  
Samuolio bitės - reikia nemažų pastangų, 
kad šiaip taip susite lktų  į bendrą tikslą, 
bet labai lengvai pakrinka. Galima saky
ti, kad praėjusį savaitgalį, kai nem unais 
tautiečiai p laukė  į Rosem ont H orizont 
salę Č ikagos p riem ies ty je , ta  v ienybė  
žaižaravo lyg  pap a rč io  ž iedas. V isus 
jungė tas pats džiaugsm ingas lūkesys, 
maloniai jaudinanti įtam pa, kad štai dar 
ĮĮĮeną kartą pavyko įgyvend in ti tokį d ide lį 
^ o je k tą , suruošti tautin ių  šokių  šventę.

Gaila, kad pošventinės nuotaikos tą 
jaukią  v ienybę iššlavė pro duris kartu su 
įva iriom is atmatomis. Š iuo metu mėgsta
m iaus ia  lie tuv ių  tem a (bent v ie tin ių ): 
surasti kiek galima daugiau netobulumų 
- tikrų  ar įs ivaizduotų - šventėje ir juos 
išsakyti kiekvienam, kas tik  klauso. A tro
do, kad tiesiog “ne mada pasakyti gerą 
ž o d į:  p a p r ie š ta ra u t i n e ig ia m o m
nuomonėm - dar kas palaikys “neišprusė- 
liu ”. Net nepagalvojama, kokia m ilžiniška

AUSROS ALĖJA

ža la  yra daroma panašiem s renginiams. 
Kas sutiks juos ruošti, aukoti laiką, jė 
gas, p in igus, je ig u  v is  tie k  galų  ga le  
pastangos “šuniui ant uodegos” nueina. 
O b ū tų  g e ra , je i tu rė tu m e  d a u g ia u  
šviesesniu žvilgsniu į v iską žvelgiančių...

Tačiau vienybės mums dar labai reikia 
ir  a te ity je  reikės. Juk sparčiai artėja Li
etuvos seimo rinkimai, o NATO klausimas

nukelta į 12 p.
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atkelta iš 11 p.

taip pat mažai juda pirmyn. Rusija vos 
per p lauką išvengė naujo  kom unizm o 
antp lūdžio  pač io je  va ldž ios  v iršūnė je , 
nors parlam ente kom unistų  partija  jau 
kuris metas sudaro daugumą. Kadangi 
prieš šešerius metus mūsų tėvynė p ir
moji pasiryžo nusikratyti Sovietų Sąjun
gos ir komunizmo sistemos, o po to vėl 
kone pirmoji j vyriausybę išsirinko tuos 
pačius žmones (savo partiją  pavadinu
sius kitu vardu), kurie ir anksčiau šildėsi 
aukštose  v ie to se , a tė jo  la ik a s  tau ta i 
griežtai pasisakyti prieš d irb tin iu  būdu 
“nusibaltinusius”: juk  jų  tik ro ji spalva per 
visus valdymo metus gana ryškiai buvo 
matoma (jos net dangstyti nemėgino). Tik 
visiškas naivuolis šiandien dar nėra įs i
tikinęs žala, kurią tautai padarė LDDP 
valdžia. Jeigu Seimo (o vė liau ir p rezi
dento) rinkim uose p iliečia i nepasisakys 
prieš tą žalą bei jos  puoselėtojus, jie  verti 
skriaudų ir sunkumų, kuriuos dabar turi. 
Vargiai čia užsienio lie tuviai ga li padaryti 
skirtumą a r turėti įtakos - tai re ikia atlikti 
tautai, gyvenančiai etnografinės Lietuvos 
teritorijoje. Tiesa, užsienio lietuviai steigia 
K rikšč io n im s dem okra tam s, T ė vynė s  
sąjungai ar k ita i partija i rem ti sam būri
us, kviečiasi iš Lietuvos tų partijų  a tsto
vus, kurie ugningai kalba, kartoja mums 
žinomus dalykus, peikia kita ip m anančius 
ir stengiasi parsivežti kuo daugiau fin 
ansinės paramos. Nors, a tvykę šiapus 
A tlan to , a tro d o  la b a i n uo š ird ū s , p a 
slaugūs, prašo nuomonių bei patarimų, 
grįžę namo, pasikeičia. Je igu m ūsiškia i 
rėmėjai nuvyksta į  L ietuvą ir mėgina ką 
p as iū ly ti a r p a ta rti - m a n d a g ia i p a s 

tum iam i į šalį.
Tėvynės meilė - ne vandens čiaupas, 

pa gal reikalą neatsuksi ir  neužsuksi. Net 
tuomet, kai nusiviliame jos santvarka ar 
žmonėmis, negalime užmiršti, kur mūsų 
tik ro s io s  k ilm ės šaknys, negalim e ne
s is ie lo ti Lietuvos re ikala is bei rūpesčiais.

V ėl p e r r in k u s  p re z id e n tu  B o r is ą  
Jelciną, pavojus iš imperia listin ių  Rusi
jos politikos kėslų nepranyko, galbūt dar 
padidėjo. Tiesa, Lietuva neturi tiek  prob
lemų - o tuo  pačiu ir priekabių iš Mask
vos - su rusiakalbia is, kaip Latvija, bet 
aštrus ir nuolatinis dyglys šone yra kari
nis tranzitas į Karaliaučiaus  kraštą ir  a t
gal. Tai nelaimė, laukianti progos įvykti; 
ta i vaikščio jimas kiaušinių lukštais grįstu 
ta k u , s te n g ia n t is ,  kad  ne i v ie n o  
nesutraiškytų. Galime kurti kariuomenės 
da lin iu s , a p rūp in ti ju o s  m odern iaus ia  
ka rin e  te c h n ik a  b e i g in k la is , g a lim e  
stiprinti diplomatinius ryšius ir pasirašinėti 
tarpusavio draugiškumo sutartis, bet tai 
lyg varlės pūtim asis prieš jautį, kuris tą  
varlytę, je i tik  panorės, gali ir savo pė
doje  paskandinti. Pastovesnė apsauga ir 
tv irtesnis a te ities la idas Baltijos va ls ty
bėms yra NATO narystė. Tai supranta ir 
R u s ija , d ė l to  ta ip  s tip r ia i s te n g ia s i 
b lo k u o ti L ie tu vos , L a tv ijo s  ir  E s tijo s  
troškim us tapti NATO narėmis.

Mes, užsienio lie tuviai, nelabai daug 
turim e įtakos L ietuvos vidaus politikai, 
b e t ka ip  t ik  dė l to , kad  g y v e n a m e  
užsienyje, ypač JAV ir Kanadoje, galime 
padėti praverti savo tautai duris į NATO. 
O tam jau reikia d idžios vienybės.

Iš “Draugo”
(kalba netaisyta)

LIETUVOS SĄJŪDŽIO 
KREIPIMASIS 

Į LIETUVOS ŽMONES 
1996 10 07 

Vilnius
:* r

Artėja mūsų Valstybėje atsakin
giausias įvykis- RINKIMAI J LIETU
VOS SEIMĄ!

SĄJŪDIS plačiosios visuomenės 
vardu prašo sąžinės ir Tėvynei pa
reigos nepraradusius, visus, kam 
rūpi, kad kuo greičiau būtų įveiktas 
skurdas, atsisakyti siaurų ambicijų, 
supriešinim o pykčio, dalyvauti 
rinkimuose ir balsuoti už Tėvynė- 
Sąjungos (Lietuvos konservatorių, 
arba Krikščionių demokratų partijas. 
Šioms partijoms suteikdami man
datą, iš jų reikalaujame su didžiule 
atsakomybe dirbti ne asmeniškai** 
sau, savo partijos labui, o vieningai
- Lietuvos valstybingumo įtvirtinimui, 
jos žmonių gerbūviui!

Tautininkų bei Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungų, Demokratų ir 
Nepriklausomybės partijų sąrašu
ose regime Lietuvai nusipelniusių 
žmonių, tačiau yra didelis pavojus, 
kad jos neįveiks 5 procentų barje
ro. Jų rinkėjų balsų praradimas būtų 
nelaimė!

Lietuvos visuomenė yra nualinta 
LDDP ketverius metus vykdyto j 
politikos. Todėl būtų klaida vėl bal
suoti ir už naujais pavadinimais .. 
prisidengusias Valstiečių, Moterų, T  
Ūkio ar kitas rinkimų išvakarėse nuo 
senosios nomenklatūros atsidalinu- 
sias, grupuočių inspiruotas partijas 
bei organizacijas.

ŽMONĖS, būkime budrūs, 
padėkime rinkimų komisijoms dorai 
įvykdyti savo pareigą, stebėkime 
rinkimų eigą ir neleiskime klastoti 
rinkimų rezultatų!

Balsuokime už Tėvynės Są
jungą (Lietuvos konservatorius) 
sąrašo Nr. 19 arba Krikščionių 
demokratų partiją (tik ne sąjungą)
- sąrašo Nr. 21.

Lietuvos Sąjūdžio taryba, jj- 
pirmininkas R. Batūra

Gerbiamieji ir mielieji šiauliečiai!

Maloniai kviečiame Jus į susitikimą su Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
Konservatorių) Pirmininku, Kovo 11-osios Akto signataru, Seimo nariu

prof. VYTAUTU LANDSBERGIU
spalio 13 d. (sekmadienį) 16 val. “Saulės” kino teatre

Visi kartu pasitarsime, pakalbėsime, kaip spręsti mūsų aktualiausias problemas. įs i
tikinsite, kad Tėvynės Sąjunga yra rimtai pasiruošusi sutvarkyti valstybės gyvenimą.

Dalyvaus Tėvynės  S ąjungos kandidata i j Seimo narius;
Šiaulių miesto mero pavaduotojas Seimo narys
A lg im antas Sėjūnas Em anuelis Z ingeris

Ekonomikos mokslų daktarė Šiaulių miesto Valdybos narys
B iru tė  V isokavič ienė  Jonas G enys

Nuo 15 val. koncertuos Šiaulių miesto profesionalus pučiamųjų orkestras ir vaikų 
choreografinis kolektyvas “Aušrelė"

  TS (LK) Šiaulių miesto skyriai
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FORUM AS “LIETU VA-96” KRISTIANSTADE

IR KITO S ŠVEDIŠKOS N AUJIEN O S
Leonija MALAKAUSKIENĖ

Švedijos mieste Kristianstade spalio 4-5

ė įvyko forumas “Lietuva-96". įspūdžius iš 
žurnalistams pirmadienį pasakojo mies

to meras Alfredas Lankauskas.
Forumo dalyvių buvo apie 300, iš jų  apie 

40 lietuvių. Juos būtų galima suskirstyti į 
tris grupes: 1) švedų verslininkai, turintys 
darbo Lietuvoje ir kitose Pabaltijo valstybėse 
patirtį (mažiausia grupė); 2) švedų verslinin
kai, kurie norėtų daryti biznį Lietuvoje ir 
Pabaltijo valstybėse; 3) lietuviai verslinin
kai, politikai, bankininkai, žurnalistai ir kt.

Forumas vyko švedų kalba, buvo 6 ar 7 
vertėjai, kurie, pasidalinę lietuvius į grupe
les, jiems vertėjavo “į ausį”.
^ .£ v e d ų  pusė suformulavo tam tikras su 

įlo  vystymu Lietuvoje susijusias proble
mas, iškalbingai bylojančias ne mūsų nau
dai. Pavyzdžiui, artimiausio Klaipėdai Ohus 
uosto apyvarta rytų kryptimi atrodo taip: 42

/ roc. jos tenka Latvijai, 30 proc. - Rusijai,
’ proc. - Estijai, o 7 proc. - Lietuvai. Ir tai 

s yra didžiausia apyvarta Lietuvos kryptimi iš 
visų Švedijos uostų!

Nei politikai, nei verslininkai, nei diplo
matai neišsprendžia žmoniškesnio tipo kel
to, negu “Šiauliai” , kuris neteikia jokių pa
slaugų keleiviams, problemos. Kol vyksta 
derybos dėl mišraus tipo kelto paleidimo 
(bilietas j vieną pusę kainuotų apie 250 Lt), 
i “Šiaulių" keltą ridenamos priekabos be 
vilkikų; Švedijos pusėje priekabą pasiima 
kitas vilkikas.

Dalis seminarų buvo skirta aviacinio ir 
kitokio susisiekimo problemoms. Konstat
uota, kad nuo 1993 m. keleivių ir prekių 
pervežimas įvairiomis transporto priemonė
m is ned id ė ja . Š veda i nurodo  tok ias 
priežastis: 1) politinis valstybės nestabilu
mas; 2) dažnas pareigūnų kaitaliojimas; 3) 
biurokratiškas reikalų sprendimas (dėl kok
ios smulkmenos reikės ministro parašo). Jų 
nuomone, tokių (ir taip dirbančių) muitinių 
nėra visame pasaulyje. Lietuvą, Latviją ir 
Estiją jie dažnai vadina vienu žodžiu “Balti
ja" ir negali atsistebėti jų tarpusavio muit
inėmis, nesupranta, kodėl nusidriekia eilės 
tuo metu, kai muitinėse niekas nieko nedir
ba. Kelionė jūra iš Švedijos iki Estijos nere
tai trunka trumpiau, negu sausumos kelionė 
iš ten iki Lietuvos. Ši kritika buvo išsakyta 
girdint Lietuvos ministrams. Kriminogeninė 
L ietuvos situacija  vers lin inkus gąsdina 
mažiau, negu visa minėta betvarkė. Aviaci
jos  ta rnybų  a ts tovas ka lbė jo , kad yra 
blokuojamos naujų oro linijų, pvz., iš piet
inės Švedijos] Vilnių, atidarymas.

Š iaulių miesto meras A. Lankauskas 
mano, kad įvertinti šio Švedijos vyriausybės 
finansuoto forumo naudingumą galima bus 
tik po tam tikro laiko. Jei prekių apyvartoje 
Lietuvos procentas padidės, bus galima 
kalbėti apie jo naudą. Dėl forume koncer
tavusio šiauliečių džazo ansamblio, ne kartą 
minėto “Šiaulių" kelto vardo ir kitų dalykų 
šalia pavadinimo “Lietuva-96", kaip paste
bėjo patys švedai, buvo galima rašyti žodį 
“Šiauliai".

Švedijos tarptautinė vystymo agentūra 
(SIDA) iškėlė idėją 5 poroms draugaujan
čių Švedijos ir Lietuvos miestų susijungti į 
laikiną susivienijimą ir realizuoti projektą 
“Politika ir demokratija” (pavadinimas dar 
gali būti patikslintas, pakeistas). Pagal jį 
būtų bandoma politiškai aktyvinti Lietuvos 
visuomenę, ypač jaunimą ir moteris. Jei 
m iestai susitars, projekto įgyvendin im ą 
rems Švedijos vyriausybė. Numatomas 
politinis mokymas, visoms srovėms ir pa
kraipoms sudarant vienodas sąlygas, su
darant kuo margesnę tarybą, į kurią įeitų 
po 2 miestų atstovus. Š io projekto met
menys bus svarstomi miesto taryboje.

Geteborgo mieste dėl kelio tiesimo reikal
inga nugriauti keletą 1971 -73 metais statytų 
didelių stambiaplokščių namų. Švedai siūlo 
juos ne sprogdinti, o  civilizuotai demontuo
ti. Jau statant ši galimybė buvo numatyta. 
Detalės tinka įvairios architektūros pastata
ms. Siūloma šiuos namus, kuriuose jau yra 
naudojama pakankamai moderni šilumos 
taupymo metodika, išsimontuoti, parsivežti 
ir persistatyti. Atiduoda su sienomis, lan
gais, stiklais ir t. t. Pergabenimo išlaidas 
g a lė tų  a tly g in ti Š ved ijo s  vy riau sybė . 
Pradžiai (eksperimentui) siūlomas 176 butų 
(po 4, 3 ir 2 kambarius) namas. S ta ty
bininkams dabar reikėtų apskaičiuoti tokio 
darbo kainas. Šiaulių mero nuomone, tam 
reikalui būtų galima panaudoti Pasaulio 
banko skiriamus kreditus tremtinių būstui 
(10-12 mln. dolerių).

EKONOMIKA
Skola grąžinta

f  ^DNIŠKIS Rajono savivaldybė “Lietuvos 
energijos” akcinei bendrovei pervedė 550 
tūkst. Lt sko lą , p o rą  d ien ų  anksč ia u  
•ugrąžinta 1 mln. 844 tūkst. litų “Lietuvos 
lajų" akcinei bendrovei. Šie pinigai gauti iš 

Taupomojo banko, kai energetikai ir dujinin
kai atsisakė tiekti produkciją, kol nebus

lo vienintelis Žemės ūkio bankas, kuriame 
yra atidaryta rajono savivaldybės sąskaita, 
tačiau šis bandas kol kas reikalauja beveik 
dvigubai didesnių palūkanų negu Taupoma
sis bankas.

NUSIKALTIMAI
Griovyje-18  valandų

KELM Ė. Š ia u lig  ra jone , sena jam e

KULTŪRA
Be ekspoziclios

AKMENĖ. Minėdami rašytojos Sofijos 
Ivanauskaitės - Lazdynų Pelėdos išėjimo 
amžinybėn 70-metį, besidomintys jos kūry
ba ir gyvenim o istorija  žmonės lankosi 
Paragių dvare. Ir, nusivylę priekaištauja. 
Name muziejuje nėra rašytoją menančios

sugrąžintos skolos. Rajono savivaldybė 
bankui neturės iš ko atiduoti paskolos, ją 
žada padengti Pasaulinis bankas.

Rajono savivaldybė taip pat prašė, kad 
Taupomasis bankas suteiktų dar vieną 318 
tūkst. Lt paskolą a ts iskaityti su “Ventos 
statybinių medžiagų" akcine bendrove už 
jos tiektą šiluminę energiją. įmonė graso 
nepradėti šių metų šildymo sezono Ventos 
gyvenvietėje, kol nesulauks skolos. Tačiau 
“  lupomasis bankas atsisako suteikti dau- 

u paskolų, negu yra įpareigotas Vyri
ausybės. Rajono savivaldybei pagalbą siū-

V įū

p

Kelmės kelyje, buvo užpultas bendros Li
etuvos ir Vokietijos UAB “Guran" Šiaulių 
skyriaus direktorius, Vokietijos pilietis Han
sas Joachimas Gurchas. Iš verslininko atim
ta naujutė la itė “Audi 80 Avant", 7 tūkst. 
Vokietijos markių bei automobilio dokumen
tai. Plėšikai vokietį surišo lipnia juosta ir 
nustūmė į pakelės griovį, kuriame žmogus 
prasikankino net 18 valandų - iki kitos di
enos ryto, kol jį užtiko į žvejybą susiruošę 
vyrai.

įvykį tiria Šiaulių rajono policijos komis
ariatas.

e k s p o z ic ijo s . K adang i n eko kyb iška i 
uždengtas stogas leido vandenį, visi vert
ingi eksponatai buvo išvežti. Dabar stogas 
uždengtas laikinai, dargana, o po remonto 
ekspozicijos sugrįš į Paragius. Atvykusiems 
rašytojos sodyboje vis dėlto yra ką apžiūrėti 
- pastatų kompleksą, akmenį, ant kurio Laz
dynų Pelėda rašė, čia gražus gamtovaiz
dis, čia plevena autentiška anų metų dva
sia.

Parengė V.S.
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A P G A U L I N G A  R A M Y B Ė
Darius V ILIM AS

Netikėtai pasibaigusi vasaros pabaigos 
tvankuma užgriuvusiu žvarbiu vėju ir ša lt
omis liūtim is primena šių dienų pasaulio 
politinių įvykių metamorfozes ir jų  nenus
pėjamumą. Jr politikai, kaip ir sinoptikai, 
nesugeba atspėti artimiausių dienų politinių 
orų. Net ir visažiniai žurnalistai beviltiškai 
skėsčioja rankomis - neatspėjom, neaišku, 
nežinia...

J rudenį lyg ir apgijusias konfliktų žaizdas 
retkarčiais pertraukia naujų piktžaizdžių at
siradimas arba senųjų konfliktų pūliniai. 
Štai JAV eilinį kartą apšaudo Irako teritor
iją, kaltindama diktatorių Sadamą Huseiną 
kurdų skriaudimu. Bet ir šis ne pėsčias - 
kadangi patys kurdai susipešė tarpusavy, 
jis grasina amerikiečiams nauju Vietnamu, 
jei jie įsikištų į šitą konfliktą. Pasaulio viešoji 
nuom onė, buvusi tok ia  v ie n ing a  Irako 
sutramdymo klausimu 1991 m. pradžioje, 
dabar suskilo. Amerikiečiams nepritaria ne 
tik arabų valstybės ir Rusija, bet net ir toks 
strateginis partneris kaip Prancūzija. Neb
uvo vieningi ir kiti europiečiai. Ir JAV, ir 
Rusija nori parodyti, kad jos yra “didžiosios" 
v a ls ty b ė s . N e s u ta rim a i ta rp  jų  Š iuo 
k la us im u  y ra  n a u d in g i t ik  S ad a m u i 
Huseinui, sugebančiam po visų netikėtų 
nesėkmių išlikti valdžioje. O Irako apšaudy
mai raketomis ne tiek baugina jo valdovą, 
kiek d idina e ilin ių irakiečių  neapykantą 
amerikiečiams ir jų  sąjungininkams.

Bosnijos ir Hercegovinos konflikto išs
prendimas irgi neatrodo toks greitas. Jau  
dabar aišku, kad taikdariams teks likti šioje 
valstybėje kur kas ilgiau, nei manyta iki šiol. 
Taikos trapumą patvirtina tai vienoje, tai 
kito je vietoje surandamų n iekur nepam 
inėtų ginklų sandėliai, kuriuose šaudmenys 
ir kita amunicija skaičiuojama dešim tim is 
ir net šimtais tonų. Keršto jausm ą pakurs
to ir gausiai randami masinių “etninių va
lymų" egzekucijų aukų kapai. A r užmirš 
šioje šalyje gyvenančios tautos kruvinas 
kelerių metų žaizdas? Pagal surastų slaptų 
ginklų kiekį neatrodytų, kad po taikdarių 
išvedimo tautos planuotų taikaus sugyven
imo erą. Artėja rinkimai, bet niekas negali 
garantuoti, kad kuri nors iš trijų  etninių- 
konfesinių (kroatai, serbai ir  musulmonai) 
Bosnijos ir Hercegovinos bendruomenių 
neužprotestuos šių rinkimų rezultatų. O juk  
įm an om i ir  k la s to č ių  re z u lta ta i.  
Neužmirškime, kad iki šiol dar neareštuoti 
svarb iausi p raėjusio  karo nus ika ltė lia i. 
Ukrainiečių taikdario mirtis įspėja, kad šioje 
valstybėje dar galimi įva irūs įvykių  posūki
ai. Ir nebūtinai teigiami.

Artim ųjų Rytų ta ikos proceso  ša lnas 
galų gale aptirpdė pirmasis naujojo Izrae
lio ministro pirmininko B. Netanjahaus ir 
palestiniečių vadovo J. Arafato susitikimas. 
Nors naujoji Izraelio vyriausybė ir nėra la 
bai geranoriškai nusiteikusi palestiniečių 
bei kitų kaimynų arabų atžvilgiu, vis dėlto 
ir ji supranta, kad bloga taika geriau nei

geras karas. Todėl ir  sėdamasi prie dery
bų stalo, o lengviau atsidusęs pasaulis ima 
svarstyti galimos taikos, o ne galimo karinio 
konflikto variantus.

Kaim ynystėje nėra taip ramu ir gera, 
ka ip  norė tum e. Š ta i Ukra ina  v ie na  iš 
paskutinių NVS valstybių įs ivedė savo va
liutą. O Baltarusijoje tebefunkcionuoja se
nieji talonai. Jos prezidentas siūlo refer
endumą. Jei žmonės pritars A. Lukašen
kos siū lymams, jis  taps beveik neapribotu 
valdovu. Tačiau Baltarusijos parlamentas 
nežada nusileisti ir tikisi pajėgsiąs nušal
inti prezidentą nuo pareigų.

Netgi mūsų broliai latviai santūriai pri
eštarauja Maišiagalos pakto peržiūrėjimui, 
nors ir nenorėtų su Lietuva rimtai susipyk
ti. š į bręstantį konfliktą atidžiai stebi mūsų 
vakariniai kaimynai... rusai (iš Kaliningra
do srities), irgi ketinantys eksploatuoti naftą 
g inčytinose  akvatorijose. Kai pakvimpa 
d ideliais pinigais, visi kaimyniški sentimen
tai greitai pamirštami. Jei lietuviai nusileis 
latviams, niekas neabejoja, kad jiems teks 
nusileisti ir rusams. Kaip perkirsti teritorin
ių ginčų Gordijaus mazgą?

Tarp vakariečių kartkartėmis atsinauji
na tema apie “galimą" arba “greitą" NATO 
išplėtimą. Ir kaip visada, tam dalykui ima 
energingai priešintis Rusija. J i nepatenkinta 
net buvusių savo satelitų iš “soc. lagerio" 
noru patekti į Š iaurės A tlanto  Sąjungą 
(NATO). Demokratiškieji europiečiai irgi 
nelinkę nusileisti rusams gal vien jau todėl, 
kad išlaikytų gerą “veidą". Keistoku pasyviu 
ko m prom isu  g a lim a  la ik y ti re g u lia rius  
NATO vadovybės pažadus piėsti savo or
ganizaciją ir  k artu atitinkamus rusų protes
tus, abiem pusėms nieko ir toliau nedar
ant. Kai vakariečiai neplečia NATO, kas gali 
garantuoti, kad rusai susilaikys nuo gun
d anč io  noro  su s ig rąž in ti pasprukusius 
vasalus ekonomine ar net karine jėga?

Suprantama, kad šiandien Rusija nėra 
pajėgi tiesioginei intervencija i. Bet ban
dymų šantažuoti savo kaimynus pasita i
ko. š ta i Latvija ir Estija nuolat kaltinamos 
rusakalbių gyventojų skriaudimu. Panašu, 
kad ir Lietuvai paspausti bus greit rasti 
svertai. Ypač po to, kai reikalai pakrypo j 
ša lies energetinės s istem os “ lukoiliza - 
vimą", t. y. perdavimą Rusijos kapitalui. Ir 
jei kitas buvusias Varšuvos pakto valstybes 
Rusija, kad ir su didelėmis išlygomis, laiko 
ir  ap linkyb ių  spaudžiam a bus priversta  
perleisti vakariečių įtakai, trijų Baltijos va l
stybių padėtis yra tikrai nepavydėtina. Ne 
tik todėl, kad jos kažkada buvo inkorporuo
tos į SSRS sudėtį, bet ir dėl savo geopolit
inės padėties. Juk net Lietuvą, turinčią ties
io g  inę  s ie n ą  su L e n k ija , g a lin g a is  
g n ia u ž ta is  suspaudus ios  K alin ingrado  
(Karaliaučiaus) anklavo ir Baltarusijos re
plės.

NATO strategai puikiai suvokia, kad Bal
tijos  valstybių priėmimas į  aljansą gali tik 
padidinti jų  problemas. Juk naująsias nares 
reikėtų ginti. Gal todėl jau keletą metų trun

ka tušti plepala i, kad į “NATO priims 
visus norinčius", arba “sudarys eilę", 
“gre it paske lbs p irm aeilių  kandidačių 
sąrašą" ir pan. Kai g ird i tokį nedarnų  
a ts ikalb inėjim ą, net gėda darosi, kad 
sudarai ponams vakariečiams tiek ke 
b lum ų. K yla  įta rim a s , kad spaudon 
praslydę pranešimai apie slaptą sutartį 
“trys už tris” (Lenkija, Čekija ir Vengrija 
priimamos į NATO mainais už Baltijos t  
valstybių atidavimą Rusijos įtakos sfe- *
rai) yra teisybė. Tačiau jeigu toks susi
tarimas ir yra, mes apie j į  sužinosime 
tikrai negreit.

O į pasaulio lyderio vaidmenį preten
duojančios JAV savo užsienio politikoje 
dažniausiai remiasi šaltu išskaičiavimu 
ir praktine nauda. Artėjantys JAV prezi
dento rinkimai gali nulemti kai kuriuos 
šios valstybės e lgesio niuansus. Tačiau 
abu - respublikonų ir demokratų - pre
ten d en ta i r ink im ų  ka m p an ijo s  metu 
dažn iausiai akcentuo ja  šalies vidaus 
problemas. Reveransai Rytų Europos , 
valstybėms paprastai naudojami tik  tam, 
kad priviliotų savo pusėn rinkėjų balsus.
Šiuo metu lyg ir atrodo, kad palankiau j 
mūsų valstybių siekį tapti NATO narė
mis ž iū ri respublikonų kandidatas B. 
Doulas.

Šviesiu vilties spinduliu rudens dar
ganose tapo įvykiai Čečėnijoje. Net keis
ta girdėti pranešimus apie paliaubas ir 
rusų armijos atitraukimo pradžią. Lengvi
ausia būtų taikdario laurus atiduoti gen
erolui A. Lebedžiui. Bet kartu kyla nai
voka mintis, kad gal ir Rusijos politinis 
e litas ėmė suprasti, kad šis karas yra 
beprasmiškas. Ir tai, kad jo  neįmanoma 
la im ėti, net tu rin t š im teriopą g inklų  ir 
žmonių persvarą. Kartu neužmirškime  
ir to, kokį smūgį Rusijos karo mašinai 
s u d a v ė  š io s  p a lia u b o s , iš esm ės  
pripažįstančios jos  pralaimėjimą. Kokią 
nuoskaudą ir pažeminimą  turėjo patirti 
generola i, dv ideš im t mėnesių beveik 
kasdien žadėję sudoroti “saujelę b an -lh  )  
d itų ”? A r įm anom a aprašyti jų neapy- ' 
kantą ir keršto troškimą? Kas garantu
os, kad pasiektoji taika akimirksniu vėl 
nepavirs karo  pragaro katilu?

V is d ė lto  če čėn a i gavo  a tokvėpį. 
N e ž in ia , a r d ip lo m a tin ė  ko va  bus 
lengvesnė negu karinė. Ir neaišku, kaip 
tą laiką iki re ferendum o išnaudos abi 
pusės. Netikiu, kad sumažėtų čečėnų 
tautos ryžtas apginti nepriklausomybę.
Bet diplom atinė karo eiga irgi gali būti 
itin neįtikėtina. Tai žino ir čečėnai, ir jų 
draugai v isam e pasauly je . V ienas iš 
Čečėnijos gynim o komiteto narių man 
taip pasakė: “Tyla? Laukiam rusų klas
tos..."

Žavi čečėnų drąsa ir pasiaukojimas.
Žavi dar ir todėl, kad Lietuvoje to šian
dien ypač trūksta. Šešerių metų senu
mo įvykia i atrodo kaip neįtikėtinas ste
b u k la s , k u r is  d a u g ia u  n ieka d a  n e 
pasikartos. M ano ko legė pranašauja  
dvas ios a tg im im ą  L ie tuvo je . Bet kai 
sutinki tokią gausybę farizie jų, trauki
ančių Seimo link, im i tuo abejoti.

Iš ‘ D ie n ov id ž io
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ĮSIBROVĘ | BUTĄ SPARDĖ 

ŠEIKIININKA
Spalio 2-osios v ė liį vakarą, prieš vidur

naktį, i Respublikinę Šiaulių ligoninę buvo 
atvežtas šiaulietis R. Šivickas, kurį sumušė 
ir apiplėšė į butą įsibrovę kaukėti banditai.

r  Medikai dėl muštų galvos žaizdų ir gal- 
, smegenų sukrėtimo nukentėjusįjį pagul
dė į Neurochirurgijos skyrių. Žmogus polici

jos pareigūnams pasakojo, kad apie 23.30 
val. į jo butą, esantį Lyros g., įsibrovė du 

ja ukė ti vyrai. Vienas iš jų laikė buto še- 
jpijninką, o kitas kojomis spardė jo  galvą. 
Plėšikai reikalavo pasakyti, kur padėti pini
gai. Kai mušamas R Šivickas ištarė, jog p in
igai yra virtuvėje, banditai vėl ėmė spardyti 
jo galvą, kol š is  neteko  sąm onės. A t
sipeikėjęs buto savininkas neberado nei 
banditų, nei pinigų, nei kai kurių daiktų. įsi- 
brovėliai pagrobė 4000 Lt, 120 JAV dolerių, 
teievizorių, muzikinį centrą, 30 porų batų, 
kurių prekyba vertėsi nukentėjusysis, dvi 
striukes, auksinį žiedą ir kitų daiktų. Buto 
šeimininkas pareigūnams nurodė, kad jam 
padaryta materialinė žala per 8000 Lt. 

įtariamieji kol kas dar nenustatyti.

APVOGTAS KOLEKCIONIERIUS
J Šiaulių vyriausiąjį policijos komisariatą 

kre ipės i š iau lie tis  G. M itrikovas, kuris 
skundėsi, jog spalio 1 dieną, apie 15.30 val., 
grįžęs į namus rado išplėštą butą. Vagys 
išnešė daiktų už 139 tūkst. 780 Lt.

Žm ogus policininkams pasakojo, kad 
trumpam išvažiavo susitvarkyti mašinos 
dokum entų, o  g rįžęs į savo butą  rado 
išlaužtas duris. Iš buvo vagys išnešė televi
zorių ir videoplejerį “Sharp", žaidimų ko
mpiuterį su kasetėmis, fakso aparatą “Pa
nasonic", du bronzinius kryžius, ikoną su 
šv. Marijos ir kitų šventųjų paveikslais, si
dabrinę ikoną su šv. Marijos, ant rankų lai
kančios kūdikį, atvaizdu, bronzinį erelį, vok
išką 9 milimetrų kalibro dujinį pistoletą, šešis 
albumus su įvairiom is brangiųjų metalų 
monetomis. įsilaužėliai iš buto išnešė ir pin
igų - 2000 JAV dolerių ir 300 tūskt. Italijos 
lirų. Nukenėtjusysis pareigūnams nurodė, 
kad vagys jam  padarė nuostolių už 139 
tūkst. 780 Lt. Anot G. Mitrikovo, vien albu
mai su m onetom is verti 120 tūkst. Lt. 
Žmogus sakė, kad pavogtą kolekciją kaupė 
nuo vaikystės.

įvykį tiria Šiaulių miesto 1-asis policijos 
komisariatas. įtariamieji kol kas nenustaty-

ŽUVO DIRBDAMI GATVĖJE
Praėjusį trečiadien apie 15.30 val. Šiau

liuose, Vilniaus-Žuvininkų g. sankryžoje, 
mikroautobusas “Volkswagen Transporter”, 
kurį vairavo 25 metų panevėžietis Algiman
tas Matulis, mirtinai sužalojo gatvėje dirbantį 
UAB “Šiaulių vandenys" darbininką Kaje
toną Jokubką (g. 1931 m.) bei sužeidė 
(sulaužė blauzdikaulius, sumušė galvą) jo 
bendradarbį Vladą Kazakevičių (g. 1928 
m.), kuris ligoninėje irgi mirė.

Mikroautobusas numušė aptvarus, įspė
jančius, kad gatvėje yra dirbama, atsitren

kė į sankryžoje stovėjusį UAB “Šiaulių van
denys" au tom obilį ir partenkė ša lia  jo  
dirbančius žmones. K. Jokubka mirė ne
trukus. Žmogų mirtinai sužalojęs vairuoto
jas iš įvykio vietos pabėgo, bet maždaug 
už pusės kilometro atsitrenkė į medį.

Apie tai, kad per miestą važiuoja pavojin
ga mašina, Kelių policijai buvo pranešta vos 
“Volkswagen Transporter" išvažiavus iš 
LUKoil” degalinės - jos darbuotojams vairuo
tojas pasirodė išgėręs.

Užkirsti kelią nelaimėms mėgino tuoj pat 
išskubė ję  du po lic ijos ek ipaža i, tačiau  
nespėjo.

Policijos prietaisai sulaikytojo vairuotojo 
girtumo nerodė. Manoma, kad A. Matulis 
buvo apsvaigęs nuo raminamųjų vaistų, 
kurių pavadinimo sakėsi nežinąs.

PRITEISĖ DAR MILIJONĄ
Šiaulių miesto apylinkės teismas priteisė 

iš gars io jo  Š iau lių  palūkin inko  R. F ili- 
pavičiaus dar daugiau kaip milijoną litų pa
gal Lietuvos akcinio inovacinio banko iešk
inį. Prašyme teismui, pasirašytame banko 
laikinojo administratoriaus R. Visokavičiaus, 
buvo prašoma priteisti iš R. Filipavičiaus 
1.176 milijono Lt negrąžintos paskolos, 
nesumokėtų palūkanų ir delspinigių.

R. Visokavičiaus rašte rašoma, kad 1993 
m. balandžio 3 d. Lietuvos akcinis inovaci
nis bankas sudarė su R. Filipavičiumi va
liutinės paskolos sutartį - paskolino 100 
tūkst. dolerių už 84 procentų metines palū
kanas. R. Filipavičius palūkanų nesumokė
jo, skolos laiku irgi negrąžino. 1994 m. rug
sėjo mėn. Šiaulių miesto apylinkės teismas 
priteisė iš R. Filipavičiaus dalį skolos - 70 
tūkst. dolerių. Dabartinį banko ieškinį su
daro 5054 dolerių negrąžintos skolos, 162,4 
tūkst. dolerių palūkanų ir 126,7 tūkst. dol
erių delspinigių.

Parengė V. S.

___________________15

_ m i O S  ASMENYBES KURŠĖNUOSE
J f *  Pastaruoju metu Kuršėnus lanko žymūs 

nūsų respublikos politikai. Esame svarbių 
vykių išvakarėse. Nebetoli rinkimai į Seimą. 
'Je už kalnų spalio 20-oji.

Dar neatšalo Kuršėnų kinoteatre mons. 
ivarinsko pėdos, o  rugsėjo  30-ąją  su- 
aukėme įžymaus Amerikos gamtosauginin- 
o - mūsų tautiečio Valdo Adamkaus. Jis 
tvyko lydimas kandidatų į Seimą Vlado 
iuinevičiaus, Rimanto Liako ir Alf. Stance- 
ličio.

Kuršėnų kinoteatro “Venta" salė Valdą 
Adamkų pasitiko ovacijom is ir tai rodo jo  
opuliarumą. “Kas vyks ta  L ie tuvo je?  - 
lausėjis. - Protu nesuvokiama, kaip reikia 
lokėti pragyventi šeimai, gaunant 150 Lt 
ensiją arba pašalpą? Bet juk yra invalidų, 
aunančių tik  60-80 Lt!" Jis “pasidžiaugė", 
ietuvai pasiekus politinių partijų skaičiaus 
’kordą, prisipažino esąs už visas Lietuvos 

:ijas, bet tik... į dešinę nuo LDDP. 
ėliau V. Adamkus atsakinėjo į klausi

mus, kurių dauguma buvo korektiški. Tai 
rodo, kad ir “kairieji", - (o salėje jų nterūko) 
- užjūrio tautiečiui buvo tolerantiški.

Spalio 1 d. kinoteatro salė vėl buvo pil
nutėlė. Buvo laukiama G. Vagnoriaus. Vis 
dėlto pusvalandžiu anksčiau pasirodė Ši
aulių  ra jono  sav iva ldybės meras p. V. 
Girnius su Ūkininkų sąjungos pirmininku K. 
Vaišvilų, kuris ir pristatė pastarąjį susirinkusi
ems kaip kandidatą į Seimo deputatus nuo 
Tėvynės Sąjungos (LK).

Ponas V. Girnius pasidalino mintimis apie 
finansinę padėtį rajone.

“Šiaulių rajono savivaldybė, - sakė jis, - 
turi šiuo metu apie 2,5 milijono litų įsiskolin
imų. Valdančioji LDDP Seimo dauguma, 
matyt, paliks visas Lietuvos rajonų saviv
aldybes skolose, o tai labai apsunkins išrink
to  Seimo darbą".

Jis prisipažino, kad balotiruotis kandidatu 
į Seimą nebuvo numatęs, ir ryžosi tik po 
ilgų bendradarbių irTėvynės Sąjungos (LK)

narių prašymų; pabrėžė, kad į Seimo dep
utato (jei bus išrinktas) darbą žiūri optimis
tiškai, kadangi turi įgijęs pakankamą poli
tinio darbo patirtį.

Pagaliau gausiais aplodismentais buvo 
sutiktas G. Vagnorius su ekonomikos mok
slų kandidate p. B. Visokavičiene, kuri trum
pai apibūdino mūsų Respublikos ekonom
inę padėtį. G. Vagnorius pabrėžė, kad da
bartinė Lietuvos valdžia kaltina jį kolūkių 
sugriovimu, o nemato savo kaltės tautai, 
nors pavogė žmonių visą gyvenimą taupy
tus senatvei indėlius, išvogė bankų milijo
nus, įstūm ė šalį į ekonom inę su iru tę  ir 
prisiskolino užsienio ir vidaus skolų, kurias 
turės išmokėti mūsų anūkų anūkai. Jis sakė, 
kad pirmas ir svarbiausias uždavinys nau
jajam Seimui bus grąžinti žmonėms pavog
tus indėlius, pažaboti mafiją ir korupciją, 
atstatyti teisėtvarką. (Duok, Dieve, kad jo 
žodžiai išsipildytų!)

Šituo būtų galima ir baigti, jeigu ne vie
nas “bet": kokiuose krūmuose slapstėsi 
K uršėnų m iesto seniūn ijos galvos, kad 
svečių nepasitiko ir neišlydėjo? Net stiklo 
vandens kalbėtojams niekas nepadavė...

J. VAIŠNORAS
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m a so n ą ją  ro rg  ijorqskoptis
Didysis rinkimų pyragas arba po mūsų nors ir tvanas 
Juk vienas kairysis daug daugiau pastato,
Nei visa partija krikščionių demokratų.

P abaiga

1992 04 27 AT svarstė ypatingos svar
bos referendumo dėl SSSR kariuomenės 
besąlygiško išvedimo iš Lietuvos ir žalos 
atlyginimo rengimo klausimą. Prieš re fer
endumo apsvarstymą  balsavo A. Sakalas 
(socialdemokratas Nr. 1), Andriukaitis, K. 
Antanavičius (K. Bobelio KDS), G. Ilgū
nas, R. Valodka, A. Degutis, E. Klumbys, 
S. Peško, R. Paulauskas ( “Kas geresnio, 
P rem jere?”), S. A kanovičius, D. M orkū
nas, K. Glaveckas, N. Medvedevas, E. 
Vilkas, V. Jasukaitytė, o susila ikė K. Prun
skienė, M. S takvilevičius (socia listų parti
ja), J. Paleckis, E. Bičkauskas, A. K arob
lis (L ietuvos sambūris), P. Popovas, B. 
Genzelis, K. Lapinskas, J. Ju rge lis , Č. 
Juršėnas, V. Beriozovas, A. Brazauskas 
ir dar 16 kitų. Matyt, jų  apsaugai buvo gera 
ir sovietų kariuomenė, todėl nenuostabu, 
kad aukščiausius postus užima išvardinti 
asmenys mūsų kariuom enę la iko poduk
ros vietoje, o SKAT-ą iš v iso ignoruoja. 
Kariuomenei teskirta  0,56 b iudže to  pa
jamų, tačiau ir iš jų  (kaip ir kitos gyvyb iš
kai svarbios institucijos) 1994 m. kariai 
negavo 20 mln. litų, 1995 m. - 30 m ln. Lt, 
o šiemet I pusmetį - 15 mln. Lt. Dėl to 
mūsų ka ria m s n e u ž te n ka  m a is to  (!), 
aprangos, degalų, šovinių (!). Už skolas 
energetikai atjungė net oro erdvės kon
trolės sistemas, o rūpestingam maisto ap
saugos m inistru i, išdrįsusiam  a tsisakyti 
LDDP ideologijos, buvo rengiam a interpe
liacija už partijos interesų išdavimą.

Podukrų vietoje atsidūrė ir sav iva ldy
bės, kai jų  rinkim us laimėjo dešin ie ji. R i
b o ja m o s  jų  te is ė s , m e n k in a m a s  
visuom enės p as itikė jim as jom is. Jom s 
primetamos vykdyti problemos, kurioms 
V y ria u s y b ė  n e s k ir ia  lė š ų , o  p a s k u i 
apšaukia įsiskolinim ų kaltininkėmis, verčia 
savivaldybes imti iš banko pasko las už 
d ideles palūkanas, tad skolos dar labiau 
supančios.

Nedidinant mokos fondo, sovietiška i 
tebedidinamos algos. RRH atm intyje iš li
ko, kaip tai daroma: v ietoj padalinio vedėjo 
etato ste igiam as vyresn iojo  inžin ieriaus 
etatas, kurio pareigų atlygin im as d id ina
mas 15-20 rb, bet naujai iškeptas  vyresny
sis inžinierius iš tiesų gauna 10 rb mažiau, 
negu anksčiau, bet tai netrukdo pūsti p ro 
pagandos dūdą apie tai, kad a lgos nuolat 
didinamos.

E konom ines nesėkm es DDP bando 
teisinti bankų griūtim i, bet DDP yra p lan
inga ūkio šakininkė, tad ir iš Raudonųjų

J. Erlickas

žvaigždžių matyti, kad bankų griūtys buvo 
iš anksto suplanuotos, iŠ anksto žinota, 
kad “b logos” pasko los nebesugrįš. Tai 
patv irtina ir akad. E. Vilkas: “bankų krizės 
banalios: vieni vogė, kiti nieko nedarė, kad 
anie nevogtų". Valstybės bankas neforma
vo finansų politikos, pats įs ivė lė  į nešva
r ią  ko m e rc iją  ir jo s  “n em a tė ” k ituose  
bankuose, Valstybės banko “nematė" fin
ansų m inistras, o jo  - Premjeras, kuris 
dabar įžū lia i sako, kad reikėjo prižiūrėti, 
kontroliuoti, nebūtų taip atsitikę. Tai kas 
g i trukdė?

Kas beliko  daryti, norint išlaikyti šitaip 
išvogtos valstybės stabilizacijos įvaizdį? 
Skolintis greit ir daug, negalvojant apie 
grąžinim ą, leisti vertybių nesukuriančius 
vertybinius popierius, už juos dideles palū
kanas gaudami bankai visai nustojo kred
ituoti verslus. Anglams pardavus verty
binių popierių už 200 mln. Lt su 23% palū
kanų ir  už per pusę mažesnes palūkanas 
perskolinus pusę tų pinigų išvogtam VKB, 
va lstybė patiria dar 50 mln. Lt nuostolio. 
Finansų m inistras A. Križinauskas vėl tri
na rankas: iš Pasaulio  banko iškaulyta 80 
m ln. Lt paskola vėl... skylėms kamšyti. 
Spauda ir P remjeras džiūgauja, kad prieš 
pat rinkim us bus laiku išmokėtos pensi
jo s . G raudu ir ju ok ing a , lyg ska itytum  
užrašą ant valdininko durų: laiku atliksiu 
savo pareigas. G alim a tik  spėlioti, kas - 
bėda ar korupcija - tokiu pašėlusiu greičiu 
suka pragarišką skolų ratą, - savęs la ik i
no ge lbė jim o ir busim osios vyriausybės, 
v isos Lietuvos skandinimo ratą.

K ieno rankose ekonom ika, to rankose 
ir  užsienio politika. Vien apie derybas su 
la tv ia is galima pasakyti: du ž ingsnia i a t
gal, vienas kairėn. Esą tos M aišiagalos iš 
v iso  nebuvę. S m ukusi va ldž ios moralė 
smukdo dar labiau visos tautos moralę.

- Ech, ir šlykšti ta politika, - šypsodama
sis bjaurėjosi ponas A. Šleževičius. Tai ko 
ta ip  la ikės i į ją  įs ik ib ę s , ko l išm etė  iš 
barščių? Kol susirado rinką savo įmonei, 
kurios konsultantu dabar skelbiasi. Ne
kantrauja, kada baigsis vilkinam a byla dėl 
indėlio, bet nebetoli laikas, kai tikrasis teis
ingum as iške ls tikrą ją bylą.

Ketvirtas s luoksnis. R ink im ų s tra te g i

ja . Mėtant pėdas, bandoma įte igti, kad ne 
viskas priklauso nuo va ldžios; kad ji nie
ko negali, kad v isos partijos tokios pat ap
gavikės. Prasidėjus rinkim inei kampanijai, 
vis labiau a iškėja gerai apgalvota ir liku-Z 
š io ji LDDP stra teg ijos dalis: iš p a tik im if 
kadrų sumaniai sukurptos partijos - paly
dovės viena už kitą aršiau kritikuoja DDP 
veiklą, kad įsite iktų  rinkėjam s, sudarytų 
būsim o geradario įva izd į ir tuo  būdu jei 
ne pač ios la im ėtų, ta i bent d a lį balsų 
atim tų nuo tų, kurie turi aiškią, juodų dar
bų nesuteptą  a te ities v iz iją , turi jėgų  ir 
ryžto iš traukti iŠ duobės negailestingai 
gram zdinam ą Lietuvą.

P apuoša la i: 1. G. Vagnoriaus teismas, 
pasite lkus kolchozų nomenklatūros elitą, 
ne laukta i a tsk le idęs tik rą ją  katastro fom  
priežastį - sąm oningą ir organ izuotą  v 
Vagnoriaus reformų sabotažą, kuris, kaip 
p risipažino DDP kai kurie funkcionieriai, 
buvo jų  šventas reikalas.

2. Konstitucinio Teismo išvadoms pri
eš ta ra u jan č io  re fe rendum o nuosta tos. . 
Norim a pap ildyti Konstitucijos 55, 57 ir * 
131 str. Ypač daug rinkė jų  sim patijų  tik i
masi už pasiū lym ą socialinėm s reikmėms 
skirti ne mažiau kaip pusę  b iudžeto lėšų. 
Kas geriau: ar pusė to šuns uodegos nev
erto b iudžeto  su  iš anksto planuojamais 
visų varto jim o sričių  defic ita is, ar geras 
b iudžetas, paskirstom as pakankam ai ir 
proporcingai pagal poreikius? Deja, LDDP 
tokio b iudžeto sudaryti ir įvykdyti neišm o
ko ir ne įs tengė , bet ta i netrukdo ja i ir 
rinkim inėse ka lbose dem agogiškai pos
tringauti, kad savo pažadus beveik v is iš
kai įvykdęs, tik  va, tie  bankai...

Ponas B. Kurklietis tvirtino, kad valdž' 
visada kalta v ien dėl to, kad ji valdžia. N e -*  
tiesa, pone Kurklieti, valdžia kalta tik dėl 
to, ką  b logai daro ar ko iš viso nedaro. 
Tuščiom is ka lbom is jau  nebeatsip irksi, 
nors ponas A. Križinauskas, švytėdamas 
džiaugsm u dėl pavykusių naujų sandėrių, 
tvirtina, ka nauja ja i Vyriausybei nepalie
ka jokių  rūpesčių, mandagiai nutylėdamas 
tik... 5 m ilijardų litų skolą. Po mūsų - nors 
ir tvanasl J is  jau  apsėm ęs žem um as ir 
lygum as. J is  gre it apsems ir Šatrijos kal
ną, bet d idžioji ragana išjos sausa, ant šlu
o to s  s u s iso d in u s i v isu s  raudonuosius 
velnius su v isa is  aukso puodais. Kad to 
nea ts itik tų , sp a lio  2 0-ą ją  išb laškyk im e 
niūriai raudonus audros debesis.

Astrologas Albertas GRIGANAVIČIUS
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