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ėlyna, balta, dangiška Šiaulių miesto  
irmfli/ orkBntro dūdorių ir šokėjų rūbų 

puikiai derėjo prie žydrų "Lietuvos 
plakatų. Muzika kėlė ūpą, žvalios  

i ne v ien ą  vertė su pavydu atsidūsti: 
|  reiškia jaunystė!

Daugelis perpildytame "Saulės" kino te - 
Ire  turėjo ran k o s e  T ėv y n ė s  są jungos  
.nkiminį leidinėlj su grėsmingais skaičiais  

kiekvieno uždirbto lito mokesčių pavidalu 
.tiduodame 5 6  et ir daugiau; kiekvienas  
okesčių m okėtojas už 1993-1996 metų  

ižsienio skolas turės sumokėti po 4,1 tūkst. 
tų, o vidaus skolų turime po 2 ,3  tūkst. litų; 
ekvienas dirbantysis kas mėnesį praran 

vidutiniškai 6 50  Lt savo uždarbio, kiek- 
nas pensininkas - apie 2 60  Lt pensijos) 
įpareigojimais: atgaivinti valstybės ūkį, 
lidinti žm onių perkam ąją  galią , įvesti

griežtą teisėtvarką. Ne vienas tiesė ranką į 
dalinam ą B. Visckavičienės portretą su jos 
rinkiminiais padrąsinimais ir linkėjimais. Sim
patiškas veidas, viltingi žodžiai "Mes gal
ime gyventi geriau", o kitoje pusėje - Lietu
vos (padubysių?) vaizdelis ir 1997 m, kal
endorius - paprasti, bet guodžiantys, kiek
vienam reikalingi dalykai.

Prieš pat prasidedant susitikimui, mūsų 
sielas, anot Šiaulių miesto tarybos narės 
Olitos Dautartaitės, džiugino Vilniaus kvarte
to muzika. Š į kartą aktorė nedeklamavo nei 
Brazdžionio, nei Strielkūno, nei Mačernio  
"Pirmasis Lietuvos žmogus, pirmasis Lietu
vos vyras yra su mumis, ir poezija, eilėrašči
ai tam pa bejėgiai”, - sakė ji, o Vylautas  
Landsbergis juokavo: “Pristatė m ane, lyg 
būčiau koks Švarcnegeris, Visi darom, ką  
galim, kad mūsų Lietuvoje būtų geriau. Kok
ią ją  susikursim, kaip išgydysim irapsaugo- 
sim, tokią ir turėsim dar kurį laiką sau, o

paskui paliksim vaikams ir anūkams. J juos 
pasižiūrėjęs, matau Lietuvą einant geru ke
liu”,

Prof, V. Landsbergis kalbėjo, kad atėjo  
svarbus laikotarpis ir apsisprendimas: ar 
taip gyvensim kaip pastaruosius ketverius 
m etus ar geriau  (blogiau ja u  sunku ir 
įsivaizduoti!). Kažin ar turės Lietuva blogesnį 
Seim ą?

Lietuva - savotiška šalis. Pirmoji išdrįso 
pasakyti; “Noriu būti laisva”. Kai kas pa
sisekė, o kai ką per trumpą laiką buvo sunku 
padaryti. Reikės pabaigti vėliau. Ir  su te is
ingumu, ir su dora, ir su darna buvo blogi 
reikalai. Tačiau valstybė išliko ir kai ką išs
prendė, o kai kas, pvz., sienų su Latvija 
reikalai, bjauriai supainiota. Bet pasaulis 
mato, kad Lietuva apsisprendusi būti vaka
rietiška valstybė. Tai kelia jo nusistebėjimą 
ir abejones.

Pasaulio bankas atliko tyrimą -  apklausė 
apietūkstanį biznierių, kurie dirbo ar bandė 
dirbli Lietuvoje, kurti gam ybą ir gauti pelno 
sau ir Lietuvai. N e m ažiau kaip 80 proc. 
buvo prievartaujami duoti kyšius.

Ne taip seniai paskelbtas kelerius m e 
tu s  L ie tuvo je  d irbusio  britų  d ip lom ato  
straipsnis. Jis rašo, kad Lietuvos politiniame 
ir ekonom iniam e gyvenim e senoji gvardija 
liko nepaliesta, ji užima svarbias pozicijas 
ir trukdo daryti pakeitimus. Padėtis eina 
blogyn, o ne geryn. Netikę įstatymai kraun
ami vienas ant kito. Ir 1 .1.

Resovietizaciją mato visi. Deja, tai daro 
žmonių išrinkta Seimo dauguma. Seim as 
Lietuvos širdis, kaip yra užrašę parlamento 
gynėjai. Ta širdis dirba užsikimšdama, su 
permušimais, su skleroze. Reikia operaci
jo s , kuri dem okratinėse ša lyse darom a  
tvarkingai, pagal Konstituciją.

Labai daug balsų įkalbinėja, kad kitaip 
nebus, ir žm onės sako: neisim balsuoti.

Lietuva yra padariusi stebuklingų dalykų. 
Pasaulis netikėjo jos laisve ir nepriklauso 
m ybe, o idėja suvienijo jos žm ones. "Jeigu

nukelta į 2  p.
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turėsim Lietuvos idėją, tai ir bus kitaip", - 
žadėjo kalbėtojas ir perspėjo: iš tų, kurie 
kalba antraip, daugelis naudojasi žmonių 
netikėjimu ir nusivylimu, kad visos partijos 
vienodos.

Mūsų smegenyse yra gyvas prisiminimas 
laikų, kai buvo tik viena partija, ir tai buvo 
b logas žod is . Tačiau d em okra tin ė je  
visuomenėje reikalingi vienminčių susivien
ijimai, programos.

“ Nesam v ie no d i nei su  33 
užregistruotomis, nei su 24 rinkimuose da
lyvaujančiomis partijomis. Ar esame geres
ni? Mes manome, kad taip. Ar geriausi - 
jūs pasakysite”, - kvietė V. Landsbergis ir 
papasakojo apie Lietuvos pramonininkų su 
Tėvynės sąjunga pasirašytą memoran
dumą. Pramonininkai jsitikino, kad ligšiolinė 
politika pramonę žlugdė. Jie pasikvietė ek
spertų, išnagrinėjo konservatorių programą 
ir pamatė, kad ji yra reali, gali būti įgyvend
inta. Turės būti kitaip, ir pakankamai greit
ai: keičiant mokesčių, kreditavimo, paramos 
sistemą. Jų ekspertai patvirtino, kad jau kitų 
metų viduryje arba, kaip atsargiai žada Ge
diminas Vagnorius, po 18-20 mėnesių bus 
galima m okėti 500-600 Lt pensijas ir 
didesnius (apie 1000 Lt) atlyginimus.

Prof. V. Landsbergis kvietė jsiklausyti ir j 
kitus apsispręsti padėsiančius balsus: j 
Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus 
pamokslą Šiluvoje, kurj vadino naujausios 
Lietuvos istorijos dokumentu, ir j Valdo Ad
amkaus žodj “Valstiečių laikraštyje”. Ank
sčiau  m anęs, kad ga lim a su v ien y ti 
mažesniąsias partijas, dabar jis linki sėk

m ės Tėvynės są jungai ir  K rikščion ių  
demokratų partijai.

Paprašęs nesupykti už bjaurų pedagogo 
įprotį vis ką nors ko nors pamokyti, konser
vatorių lyderis perspėjo apie daugybę pinklių 
balsavimo sistemoje, aiškino, kaip reikės el
gtis su Gineso rekordų knygos verta drob
ule - balsavimo biuleteniu ir referendumų 
lakštais. Kad būtų mažiau sugadintų biu
letenių, pakanka pažymėti 19 sąrašo nu
merį. Už to sąrašo asmenis balsuoti nebū
tina. Iš referendumo klausimų svarbus tik 
vienas - dėl valstybės turto privatizavimo 
už pinigus, iš kurių turės būti atstatyti iki 
1991 metų vasario 26 d. Taupomajame 
banke turėti indėliai. Geros premijos (viet
os banke?) vertu išradimu kalbėtojas pa
vadino klaidinantį reikalavimą referendumo 
lape kryželiu perbraukti nereikalingą žodį. 
Balsuojant “už”, reikia palikti neperbrauktą 
žodį “taip”.

Prof. Vytautas Landsbergis kvietė bal
suoti už 19-ąjį (Tėvynės Sąjungos) arba 21- 
ąjį (Lietuvos krikščionių demokratų parijos) 
sąrašus ir vienmandatėse apygardose - už 
labai reikalingus Lietuvai žmones.

Birutės Visokavičienės konsultacijos 
ekonomikos, finansų klausimais - papras
tos, aiškios ir skamba kaip muzika; Algiman
tas Sėjūnas - iš tų  Nepriklausomybės Akto 
signatarų, kurie liko ištikimi, net pasijutę AT 
mažuma; Emanuelis Zingeris - ypatingas 
žmogus, turintis neproporcingai didelę širdį, 
p iln ą  m eilės Tėvyne i L ie tuva i ir jos 
žmonėms, pelnęs pasitikėjimą sunkiausiais 
laikais, galėjęs įeiti į vyriausybę užsienyje, 
įpareigotas ir savo iniciatyva nuveikęs dau

giau, negu oficialūs švarcnegeriai...
Konservatorių kandidatė į Seimą Saulės 

apygardoje prof. B. Visokavicienė kalbėjo 
apie visų norą tvarkos ir pasitikėjimo sa\afo 
valstybe. J i priminė, kad konservatorių p rįf l 
graminiai dokumentai, su pramonininkais 
pasirašytas memorandumas ir neseniai Se
imo priimtas kad ir netobulas įstatymas dėl 
indėlių kompensavimo - tai ilgo ir kruopš
taus konservatorių darbo rezultatas. Nau
josios vyriausybės laukia labai sunkus ir 
su dė tingas  p a lik im as, ko l fin an sa i ir 
biudžetas bus sutvarkyti kaip kitose ne
didelėse civilizuotose valstybėse. ‘Būkite 
orūs ir išdidūs. Mūsų valstybė gali būti la
bai patikima ir gera savo piliečiams. Tokią 
ją priims Vakarai, kurie nori ir linki, kad *’ ' 
imo rinkimus laimėtų dešinieji. To lauhTa 
daugelis fondų ir komisijų, atstovaujančių 
Europos Sąjungai. Niekam nereikalinga 
praskolinta valstybė su savo skurdu. Reikal
inga  ta u tiš k a i sąm oninga, darbšti, 
sąžininga, su civilizuotais įstatymais šalis. 
Tėvynės Sąjunga visa tai ir žada jums”, ^  
baigė kandidatė.

Emanuelis Zingeris, vienintelis, kurį p. 
Š ustauskas ir  jo  a rtis tin ių  sugebėjimų 
nestokojantys vyrukai negalėtų įtarti esant 
užsimaskavusį žydą, prisistatė: “Esu toks” 
ir papasakojo, kad jo  mama, 75 metų 
amžiaus medikė, ačiū Dievui, dar guvi ir 
sveika, vokiečių išvežta į Štuthofą, vėliau - 
į Dachau, karui pasibaigus, su savo tėvu 
sva rs tė , ką  d a ry ti. K iti žyda i kvie tė: 
važiuojam į  Palestiną, gal ten įsikursim. 
Tėvas atsakė: negaliu; esu laikrodininkas, 
iš kaimynų Lietuvoje prisiskolinęs laikrodžių.

t O
TĖVYNĖS SĄJUNGOS KANDIDATAI LANKĖSI RESPUBLIKINEJE LIGONINĖJE

Saulės apygardos kandidatė Birutė Vi- 
sokavičienė atsiprašė, kad gaišina brangų 
medikų rytmečio laką, bet juk reikalas neatidėli
otinas. Rinkimai lemtingi - reikės susikibti su ko
rupcija nusikaltimais, valstybės ir žmonių aSn- 
imu.

Išdėsčiusi svarbiausius TS (Lietuvos konser
vatorių) rinkiminius teiginius, kandidatė atsakė į 
gydytojų klausimus ir abejones: į  Seimą turi būti 
renkamas tik kompetentingas: drąsus, laisvas, 
sąžiningas žmogus. Centrinis bankas atsako 
už kainų stabilumą valiutos tvirtumą, o jo vyri
ausiasis finansininkas (revizorius) kasmet privalo 
atsiskaityti Seimui. Ekonomikos mokslų daktarė 
prof. B. Vtsokavičienė aiškino, kokių pasekmių 
Lietuvos ekonomikai turėjo ito susiepmas su vi
ena užsienio valiuta: Stui nuvertėjant, iš to pel
no turi ne gamintojai, o prekiautojai ne visuom
et puikios kokybės importinėmis prekėmis. Li
etuvos verslas turi nepalankias konkurencjos

Kai kurių me<Jkų manymu, dabartinė valdžia 
negai susidoroti su savo darbu, kraštą valdo 
komediantai. Minėtos Seimo narių Albertyno, 
Stankevičiaus, Karoso pavardės.

Dainų apygardos kandidatas Emanuelis 
Zingeris pradėjo nuo retorinio klausimo: “Ar 
vertėjo skelbti Nepriklausomybę?” Šis klausimas 
gali kilti ne vienam. Gyvename ne vien pra
monės sustojimo, bet ir tvarkymosi laikais. Gali 
kilti abejonių, nostalgijos. “Senelės brolis saky
davo: “Ko tu veržies į tą Palestiną? Ten tik pak
laikę arabai, musės ir dykumos". Bet aš mačiau, 
kaip auga Izraelis smėlynuose! Galima pasirinkti: 
eiti pirmyn, ar grįžti atgal” - sakė kalbėtojas, 
manęs, kad žmonės ne tik atsimena prieškarinę 
Lietuvą bet ir moka ūkininkauti taip, kaip prieš 
karą. Buvo sunku, o nežinojimu ir sunkumais 
kai kas ir pasinaudodavo. į  Ameriką emigravęs 
kandidato pusbrolis, dar net nebūdamas piS- 
etis, gavo 20000 dolerių hipotekos kreditą pa
sistatė namus, įsikūrė ir gyvena. O pas mus 
dar tik naujajame Seime planuojama priimti 
hipotekos įstatymą. Prisipažinęs, kad nėra 
ratfiolas, Seimo darbą E. Zingeris vertino neigi
amai, kaip valstybės kūrimo stabdį. Jis teigė, 
jog Lietuva neprivalo būti joks tiltas, joks “tarp”, 
o tik normalaus pasaulio dalimi.

Ligonis p. Sitnikas, kandidatai E. Zingeris ir 
A. Sėjūnas pasidalino savo nuomonėmis dėl

KGB, kaip svetimos valstybės agentūros, veik
los Lietuvoje.

A. Sėjūnas pabrėžė, kad sąmoningai pasirin
ko Tėvynės Sąjungą kaip stipriausią politinę 
jėgą, dorų žmonių pariją  galinčą išgelbėti Li
etuvą. Jis ragino žiūrėti į žmonių darbus, net ir 
nusikaltėliai suranda labai gerų kalbėtojų. 
Dešiniųų jėgų pergalė suteiktų galimybę gyven
imą pasukti kita kryptimi. Pirmiausia reikės sus
igrumti su nusikaltėliais. Ir dabar vyksta polici
jos karas su nusikaltėliais, bet šalys susitaria, ir 
rezultatų nematyti. Reketas, mokesčių inspe
kcija varo į šešėlį veršininkus. LDDP tai mato ir 
padeda.

Vicemeras, Aušros apygardos kandidatas j 
Seimą džiaugėsi, kad Zokniuose jau dirba 500 
žmonių, kad iš olandų gauta 30 milijonų dolerių 
(120 mln. Lt) paskola nėra pravalgoma, kad iš 
Lietuvos biudžeto investicjoms į  Zoknių oro uos
to atgaivinimą skirta 13 miijonų litų.

Tą pačią spalio 10 dieną pietų metu vyko 
TS(LK) kandidatų į Seimą susitikimas su med
icinos darbuotojais Suaugusiųjų sveikatos cen
tre (Centrinėje polidinikoje).
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Ir grįžo j  Lietuvą, kur ir amatininkai, ir ban  
kininkai buvo kitokie, negu dabar, ir žm onės  
naktį neužsklęsdavo durų. “Prisim enam e  
tėvų gyvenimo kokybę ir pažadam e atkurti 
Lietuvą tokią, kokia ji buvo prieš visas oku
pacijas", sakė Kovo 11 -osios Akto signat
aras E. Zingeris.

i Prisiminęs 1990-ų jų  m etų derybas su 
^ ry b ų  Sąjunga Kremliuje, Dainų apygar- 

kandidatas j Se im ą pabrėžė, kad per 
keletąm ėnesių prot. Vytautas Landsbergis 
išmokė p. R yžkovą ištarti “Ponai Lietuvos 
valstybės atstovai". "Nepraėję partinio gu
drumo mokyklų, sugebėjom e pasakyk kad  
L ie tu v a  egzistuoja kaip  vals tybė. D abar

I privalome pasakyti, kad Lietuva egzistuoja  
kaip normali valstybė su normaliais vado
vais, neturinčiais jokių ryšių su praeitim i”, - 
sakė kalbėtojas ir akcentavo, kad niekais  
nuėjo pastangos įrodyti, jog kažkokia na
cionalistų gentis įsigeidė sukurti sava val- 

Visi norintieji gavo Lietuvos piliety- 
• Norime ir siekiam e gerų prekybinių san

tykių su Rusija ir kitais kaiynais
E. Zingeris prisiminė, kaip, iš Nuosaikiųjų 

ir Tautos pažangos frakcijų į kairę perbė
gant AT deputatams, tęsėsi mėnesių m ėne
siai darbo surištomis rankomis, ir pažadėjo: 
^ntrąsyk nesileisim e apgaunam i.

K o n s e rv a to r ių  k a n d id a tu s  į  S e im ą  
apibūdinęs kaip savarankiškas asmenybes, 
kurias jungia vienas tikslas - normalios va l
stybės atstatymas, E. Zingeris padėkoja už 
š i tą jo ir jo šeimos priėmimą Šiaulių M. M ar
ijos N ekalto  P ra s id ė jim o  b a ž n y č io je  ir 
dvigubai, trigubai ir keturgubai kvietė bal 
suoti už Birutę V isakavičienę ir Algim antą  
Sėjūną - puikius ir ištikimus žm oens.

O lila  D au tarta itė , nusistebėjusi, kad  
nūsų akys vis dar drėksta nuo teisybės ir 
gerumo, pakvietė salėje esančius žm ones  
apsilankyti teatre, kur vaid inam as šalom  
įįeichem o “Tevje pienininkas", ji pati vaidi-
n

na žydų močią Goldę, o vienas geriausių 
lietuvių aktorių Sigitas Jakubauskas Tevje 
pienininką. Ten jie  rasią ir dramatizmo, ir 
hum anizm o, ir subtilaus humoro: žmogaus 
gyvenimas esąs panašus j staliaus gyven
im ą. Stalius gyvena, gyvena ir numiršta. 
Žm ogus irgi - gyvena, gyvena ir numiršta...

"Aušros” apygardos kandidatas Algiman
tas Sėjūnas, anot O. Dautartaitės, uolusis, 
padorusis Tėvynės Sąjungos darbininkas, 
pasidalina savo mintimis apie tai, kad neva 
konservatoriai jau buvę valdžioje ir padarę  
daug blogo Lietuvai. Jis jžvelgė genialią  
prof. Vytauto Landsbergio m inlįpc Kovo 11 
osios sudaryti K. Prunskienės vadovaujamą  
Vyriausybę su vicepremjeru A Brazausku. 
Gal taip buvo išvengta smūgio iš Maskvos? 
Pa to bLfva labai sunku. Kainas pakėlė Prun
skienės ir Brazausko vyriausybė, o žmonės 
susirinko versti AT. Kas tai sugalvojo? D au
gum a tirpo. "Jeigu būtume turėję valdžią, 
argi būtum e išėję po dvejų su puse metų?” 
- k lausė k a lb ė to jas . Jis  p a s a k o ja  ap ie  
pastan g as  pagerinti L ietuvos gyventojų  
likimą sunkiais blokados laikais ir šėtonišką  
LDDP darbą: stambūs, tvirti vyrai, moką, 
anot jų, tvarkyti ūkį, sėdi to ūkio griuvėsiu
ose...

Kandidatas kalbėjo, kad Tėvynės Sąjun
ga - stipriausia partija, kuri turi labai daug 
puikių ekonom istų, teisininkų, mokytojų, 
inžinierių, gamybininkų. Ateities vardan jis 
kvietė balsuoti už šią partiją, sakydamas, 
kad Lietuvos žm onėm s labai trūksta darbo 
ir pinigų. Tai laiduoja konservatorių progra
m a "Lietuvos sėkm ė", 17 ilgalaikių pro
gramų, G. Vagnoriaus ir B. Lubio pasirašy
tas m em orandum as.

Konservatorių sąraše įrašytas kanidatu 
j S e im ą  daugiam andatėje apygardoje Jo
nas G eny s prisiminė 1991 metų šūkį: "Sąjū
dis jums nežada nieko, išskyrus laisvę" Ir 
dabar Tėvynės Sąjunga nežada nei deš

ros, nei degtinės. “Dirbsime ir leisime dirbti 
kitiems. Nevogsim e ir neleisim e to daryti 
kitiems", - kalbėjo J. Genys, per praėjusius 
rinkimus tik 46 balsais pralaimėjęs R. O zo 
lui. Tuos 46 balsus Saulės apygardoje jis 
kvietė atiduoti už Birutę Visokavičienę, o 
kitus ragino visados vadovautis savo gal 
va, neklausyti, ką suokia priešai, ką kalba 
svetimieji.

Susitikimą baigė Vyr Landsbergis, a t
sakęs j nem ažą pluoštą klausimų. Paskaitęs 
dokum entus iš Kauno, Jonavos ir kitų ra
jonų, jis parodė, kas griovė kolūkius, kol dar 
buvo rengiami G. Vagnoriaus vyriausybės  
nutarimai, a pats premjeras veltui reikala
vo nubausti bent v ieną kitą grobstytąją.

Busimieji konservatoriai AT sudarė 18 
procentų, tad ką nors sugriauti buvo per 
m a ž a  jė g a . Jos priim ti įs ta ty m a i buvo  
svarbūs: išvedė į kitą santvarką, pagrįstą 
žm ogaus teisėm is, tarp jų nuosavybės  
teise.

V. Juškaus ekonominių nusikahimų tyri
mo komisija rado tik  V. Landsbergio fondą 
ir G. Vagnoriaus milijardus. Kitų nusikaltimų 
turbūt nebuvo?

į retorinį kausim ą “Kaip bus kovojama 
su vergo dvasia?" buvo alsakyta kitu retorin
iu klausimu: "Kaip tu per ketverius metus ją 
pakeisi, jeigu “prie ruskia buvo geriau, d fr  
gtinė buvo pigesnė”? ir išreikšta viltis, kad 
jaunoji karta jos nebeturės.

į M indaugo M urzos klausimą, ar Lietu
va, užuot buvusi europietiška, neturėtų visų 
pirm a būti lietuviška. V. Landsbergis alsakė 
kad šių dalykų nereikėtų painioti, jie vienas  
kitam nekliudo. Europoje jai negrės, kas 
grėsė 50 m elų -  vergo mąstysena: a kas ta 
Lietuva? O  kas ta lietuvių kalba?

Prieš giedant Lieluvos himną, tautodai
lininkas Z . Vaišvila jteikė V. Landsbergiui 
savo darbo kryžių, o  E. Zingeris pranešė, 
kad v akar įvykęs Saulės užtem im as buvo 
paskutinis š] šimtmetį

KADA GYVENSIME GERIAU?
Z ig m a s  T U R A U S K A S

Didžiosios stabilizacijos laikotarpiui ein
ant j pabaigą, sutikliem s pažįstam iem s į 
Jausimą “Kada gyvensim e g e ria u ? ' a t-  

kau: tada, kai to norės piliečių dauguma. 
Jauguma skaitytojų m an paprieštaraus, 
ad daugelis to jau norėjo prieš ketverius 
netus, rinkim uose b alsuodam i už pigų 
yvenimą, už praeitį ir u ž  tada buvusius 
aidžioje žm ones. Bet jų  narai neišsipildė.

Norai be jokių pastangų išsipildo tik pasa- 
ose, pagavus auksinę žuvelę. G yvenim e  
ra kitaip. K ad norai išsipildytų realiam e  
yvenime, reikia tikslingai veikti. Vienas tek
is veiklos būdas yra valdžios rinkimai. Jau  
augelis žm onių turbūt suprato, kad nuo 
aidžios kokybės, nuo jos darbo kokybės 
riklauso kiekvieno žm ogaus gerovė. Bat
uoti nėra sunku. Reikia ateiti j rinkimų apy- 
nkę, paimti balsavimo lapelį, jam e pažymėti 
y ž iu k ą ir įmesti į dėžę. Tai labai paprasta,

irtą  gali padaryti bet kuris žmogus. Balsavi
mo ilgalaikės pasekm ės priklauso nuo to, 
kur tas kryželis buvo pažym ėtas. Ir, kaip 
rodo 1992 m. Seim o rinkimai, jeigu balsuo
jam a vadovaujantis emocijomis, o ne pro
tu, Žiniomis, išsam ia visuom enės vystym o
si procesų analize, rezultalai yra nepaten
kinami. Todėl tinkam ai įvertinti kandidatų ir 
partijų galim ybes ir jų valdym o būsim as  
pasekm es yra sunkiausias uždavinys, reika 
laujantis daug žinių, supratimo ir apm są- 
tymų.

Š ia n d ie n ą  daug nusivylusių  žm onių . 
Matyt, jie balsavo už LDDP, o ji jų  vilčių ne
pateisino AŠ už LD D P nebalsavau, nes 
supratau, kad ši sovietinė nom enklatūra  
n e s u g e b ė s  t in k a m a i tv a rk y t i r in k o s  
eko n o m iko s . Tai buvo m atyti iš LD D P  
rink im ų nuo sta tų , nes ji a p v e rk ė  neva  
dešiniųjų sugriautą sovietinį ūkį ir kliedėjo 
{kitaip nepavadinsi) apie sugrįžimą į 1990  
m etų būseną. Jeigu jau M askvos nom en

klatūra, turėdam a žymiai didesnius resur
sus, nebesugebėjo palaikyti to nuostolingo 
ūkio, tai lietuviškai nomenklatūrai tą  padaryti 
buvo aiškiai per silpnos blauzdos. Ir neap 
sirikau. P er 4 savo valdym o m etus, net g a
vusi iš užsienio  m ilijard inę paskolą, nei 
ekonom ikos, nei daugumos žm onių gyven
im o lygio ta ip  ir nepastūm ėjo  nors kiek  
ženkliau aukštyn.

G reitai vėl reikės dėti tą  lemtingą pliusi
uką rinkimų biuletenyje. Šj kartą pasirinki 
mas beveik dvigubai didesnis, negu anuom  
et. Ir kaip čia nepasiklysti, vėl neprašauti 
pro šalį?

Pirmiausia, manau, reikia pasirinkti savo 
būsim o gyvenim o eigos kryptį: kairė ar  
dešinė. Kairė - tai būtų noras pagerinti savo 
gyvenimą, gaunant daugiau iš valstybės. Tai 
neturintis ateities kelias. T ą  rodo šiandien
inis sunkus gyvenimas visoje buvusioje so
cializm o žem ėje . Kairiojo kelio ateitis - tai 
vargingas Kubas ar Šiaurės Korėjos social
istinis gyvenim as, kur daugum a žm onių  
badauja. Tiesiogiai tokį kelią siūki socialistų

nukelta į 4 p.
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KUUTORA
100 melų, kai gimė sen iausias

provizorius
AKMENĖ. Žiemei sukanka 100 melų, kai 

gimė vienos seniausių Žemaitijoje Viekšnių 
va istinės p rov izorius Juozas A leksan 
dravičius. Jaunystėje pradėjęs ir iki mirties 
Šį darbą dirbęs viekšniškis buvo gerbiamas 
kaip farmacininkas ir krašto šviesuolis. J. 
Aleksandravičius vaistinėje buvo surinkęs 
jdom ią  žm ncgaus sve ikata i s k ir ią  ek
spoziciją ir norėjo, kad ji išsiplėstų vaistinės 
name įkūrus farmacijos ir Viekšnių krašto 
kultūros muziejų. Pernai Šių namų Šeiminin
ko norai išsipildė - pradėjo veikti Viekšnių 
vaistinė-muziejus.

EKONOMIKA
Paskolos negavo

Rajono savivaldybė kreipėsi į Seimą,

parapijos kunigas Žydrūnas Paulauskas 
pašventino privačią Jurgio Petručic leidyklą 
“V erslas". Le idykla  įs ik ū ru s i M airon io  
gatvėje, nuosavame name.

Lietuvių katalikų Mokslų Akademijos ir 
Lietuvos biblijos draugijos narys Jurgis 
Petrulis leidybinę veikią pradėjo dar 1989 
metais. Tų metų spalio 17 dieną rajono ko
operatyvų susiv ienijim o p irm ininkas J. 
Petrulis tuometiniam Lietuvos komunistų 
partijos centro komitetui parašė tokį raštą: 
“Prašome Jūsų duoti leidimą nuo 1989 m. 
gruodžio mėnesio leisti kooperatyvų susiv
ienijimo laikraštį “Kooperatyvas", kuriame 
planuojame nušviesti kooperatyvų veikią ir 
kitką".

Pirmasis rajono kooperatininkų laikraš
tis pasirodė 1990 metų sausio mėnesį. Artė
jant vasario 1, dienai, minėto laikraščio re
daktorius J. Petrulis šiai garbingai datai 
paskyrė visą numerį. Pirmajame puslapyje 
buvo išspausd in ta : “Sveikinu visus su 
didžiausia mūsų tautos švente - Vasario 16-

maldyną “Dieve, myliu tave”. Sukūrė savo 
pirmąją pasakų knygutę, pavadinęs “Mana 
tėčio pasakos". Savininkas sudarė sutartis 
su “Lietuvos spauda". Knygynuose pasirodė 
religinio turinio knygos, maldynai, giesmy
nai

KITI (VYKIAI
Globos namai Radviliškyje

RADVILIŠKIS. Šniuraičių kaime d u ^
atvėrė labdaringos bendrijos “Viltis" globos 
namai.

Šios įsiaigos direktorė Valerija Jakienė 
pasakojo, kad bendrija “Viltis" yra savotiš
ka žmonių su psichine negalia ugdymo ir 
globos mokykla (įsikūrusi Šiauliuose). Ben
d r iją  fin a n s u o ja  m ies to  sa v iva ldybė  
B iudže tinė  įs ta iga  iš la iko  50 įva ira u s  
amžiaus žmonių. Šniuraičių kaime bendrija 
įsteigė savotišką savo filialą. IŠ labdaros 
lėšų ir penkerių metų santaupų kaime

- = a - _  ^  ,  f  \

LIETUVOJE
Vyriausybę, Finansų ministeriją, prašydama 
suteikti trumpalaikę 2 milijonų litų paskolą. 
Rajono biudžeto planas įvykdomas tik 74,9 
procento, reikia pinigų socialinėms reik
mėms, atlyginimams. Gautas atsakymas 
liūdina - nerasta galimybių suteikti trump
alaikę paskolą, nes valstybės biudžetas 
negavo 227,8 milijono litų planuotų pajamų.

Privati leidykla Radviliškyje
Spalio 4 d ieną nau jasis R advilišk io

ąja ir linkiu sėkmės darbe, sveikatos, tau
tinio susitelkimo bei santarvės". Šie redak
toriaus sveikinimo žodžiai nelabai paliko 
tuometinei valdžiai...

Redaktorius J. Petrutis nenuleido rankų. 
Tų pačių metų liepos 5 dieną Spaudos kon
trolės valdyboje įregistravo leidybos bendr
iją “Verslas". Tikslas - spausdinti neperiod
inius leidinius. Po Lietuvą pasklido religinė 
lileratūra. Spalio mėnesį bendrijos leidykla 
perregistruota j privačią J. Petručio leidyklą.

Pirmiausia leidyklos savininkas išleidoo

nupirktas gyvenamasis namas. Jo kieme 
pastatytas kryžius. £

- Nuo šiol Šis kryžius, šis vilties ir  kančios 
ženklas priklausys n e  tik mums, bet bus viso 
kaimo nuosavybė, - padėkojusi kunigui kal
bėjo bendrijas direktorė.

Šniuraičiuose po remonto pradės veikti 
m inėtos bendrijos filia las - žm onės su 
psichine negalia čia dirbs žemės ūkio dar
bus, mokysis gyventi savarankiškai.

Parengė V. S.

KADA GYVENSIME GERIAU?
atkelta iš 3 p.

partija su drg. Stakvilevičiumi. Gudresnė 
nomenklatūra sukūrė daug kitokius pava
dinimus turinčių partijų: ūkio, moterų, val
stiečių, visokio socialinio teisingumo ir logi
kos ir t. t. Čia fantazija neribota, o  visų jų 
kryptis ta pati - kairė.

Jeigu pažiūrėsime j kitų valstybių žmonių 
gyvenimo lyg], tai galima padaryti išvadą, 
kad geriausiai žmonės gyvena tose valsty
bėse, kurias valdė dešiniosios pakraipas

vyriausybės ir prie valdžios vairo nebuvo 
prileista jokia kairė. Tai JAV, Šveicarija, 
Norvegija ir  kitos. Dešinė - tai geresnio 
gyvenimo siekimas tais būdais, kurie yra 
tose geriausiai gyvenančiose valstybėse. 
Tie būdai y ra  ž in o m i ir  jų  re zu lta ta i 
a k iv a iz d ū s . Tam re ik ia  p ro ting os  ir  
sąžiningos valdžios, kokybiško kiekvieno 
žmogaus darbo. Šiandieninį gyvenimo tygį 
tos valstybės pasiekė per kelis dešim t
mečius. Žinoma, Lietuvoje stebuklų nebus, 
ir mes tokį gyvenimo lygj pasieksime ne

greičiau, ir tik  su viena sąlyga, kad daugu
ma pasirinksime tą dešinės kelią. Jeigu vis 
dar bandys im e ka iriu o s ius  šunke lius, 
geresnio gyvenimo galime ir nesulai j 
Dešiniajai pusei atstovauja dvi svarbius 
partijos: Tėvynės sąjunga (Lietuvos konser
vatoriai) ir LKDP. Rinkdamiesi dešinę, pa
sirinkite vieną iŠ jų.

Na, o kas tos “vidurio " jėgos? Mano t  
manymu, jas pasirinkti gali tik  tie, kurie 
mano dirbti sovietiškai, o tikisi, kad gyvens 
kaip Vakaruose Tad visi, prieš žymėdami 
pliusiuką, gerai pagalvokime ir neapsirik
sime.

PRIEŠRINKIMINIS SUSIRINKIMAS KURŠĖNUOSE
Spalio 13 d ieną K uršėnų parap ijos s a lė je  įvyko  

politinių kalinių ir trem tinių susirinkim as. Norėjom e 
išsiaiškinti rinkimų į Lietuvos Se im ą v ingrybes bei 
daugismandatėg rinkim ų apygardas ba lsavim o bi- 
uletenia plonybes. J iic g e ra i p ris im enam e dar prieš 
porą m etų įv y k u s »  referendum o dėl gyvento jų in 
dėlių grąžin im o  biu letenius. Jie, sako , buvę įrašyti 
ne i j G inaso knygą, nes daugelis rinkėjų nesuge
bėjo atsakyti j aštuonis jo  M ausim us. Tedą daug 
biuletenių tapo “negaliojančiais", o to  ir  tere ikėjo 
tuom etinei Š leževič iaus vy ria usyb e i... O  kaip bus
šįmet?,.

Todėl ne a ls itik tna i Kuršėnų parapijos salė buvo

pilnutė lė. Sus irink im ą pradėjom e tradicine malda, 
p rašydam i D levąsekm ėe rinkimuose dešinioaioms 
partijom s. Po to trem tinių choras padainavo kele tą 
savo repertuaro dainų, ir susirinkim as prasidėjo.

įžang in iam e žody je  Jonas  Vaišnoras kalbėjo 
ap ie ate inančių rinkim ų sva rb ą  ir reikšm ę mūsų 
Lie tuva i. J is  rag in o  v isus ku ršė n iač iu s  aktyv ia i 
da lyvau ti rinkim uose, nes praėję ketveri m eta i, 
va ldant LD D P daugum ai atnešė Lietuvai ekonom- 
in j ir m oralinį nuosm ukį...

P a p a sa ko ję s  ap ie  k u rš ė n ie č ių  de legacijūB
budėjim ą spalio 5-12 d. d. KGB rūm uose V ilniu je, 
ka lbėto jas vylėsi, kad, laim ėjus rinkim ue dežinio-

siom e p a rtijo m s , bus iš sp rę s ta s  a p s išau kė lio  
S ku o d ž io  k lau s im a s , pa s iba igs ir  va rg in a n tys  
budėjimai.

Išsam ią  kalbą apie rinkim us pasakė R. Fabi- 
jonavič ius. “ Kad surinktum e re ikaim ų penkių pro
centų ribą, - sakė jis, -  v ia i buvę po litin ia i kalin ia i ir ' 
Irem tiniai turi balsuoti už v ienuo lik tą  sąra šą11, o v i- | 
enm arda tlnė je  rink im ų apygardo je siūlė balsuoti 
už dabartinį Š iaulių rajono saviva ldybės m erą V. 
G irnių, pabrėžęs kad jam vadovaujant Šiaulių ra
jonas net Ir sunk iom is  ekonom inėm is sąlygom is 
yra vienas iš stipriausių. Tai rodo p. V  G irniaus 
patirtį ir kom petenciją , kuri taip re ikalinga Seimo 
deputatui

Jonas VAIŠNORAS

AUCROS ALĖJA
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TELEVIZIJOS l»lîO<;iM>IA VISAI SAVAITEI 
SPALIO 211 ) . -  SPALIO 27 I).

B A LT IJO S  T V

P IR M A D IE N IS , 10 21
A îO -1 7 .5 0  BBC programa {RAL sistemoje). 
TfF s O  Programa. 18 .00  Amerikiečių serialas  
"Taip sukasi pasaulis" (775 ). 1 S.0 0  JAV d e 
tektyvinis serialas “Berkc dėsnis" 4  dalis. 
"Kas nužudė grožio karalienę’'. 2 0 .0 0  NBA  
apžvalga. 2 0 .3 0  Italų seria las “M a ru e la "  
(286) (rusų k.). 21 .00  Vaidybinis filmas “As
menybės mirtis" iš ciklo “Inspektorius M or- 
sas" pagal Calin D exter rom aną. Detekty  
vas. Anglija. R ež .Colin Gregg Vaidina: John 
Thaw, Kevin W hately, F ran ces  Barber, 
Michael Kitchen, G eorges Corafface Pas
taba: 21 .00 -2 2 ,0 0  vilniečiai 38 kanalu galės 

I š t y l i  TV  serialą “Taip sukasi pasaulis" 
^TV5). 23 .05  Anglų TV  detektyvinis serialas  
“Dempsis ir Meikpis". 10 dalis - “Kurkite  
laiką, o ne kariaukite". 2 4 .0 0  8 .3 0  C N N  pro
grama (PAL sistemoje)

A N T R A D IE N IS , 10 2 2
^ .3 0 -1 7 .5 0  BBC program a (PAL sistemoje)
17.50 Programa. 18.00 Amerikiečių serialas 
"Taip sukasi pasaulis" (7 76 ). 19 .00  Anglų 
TV detektyvinis serialas “Karštos galvos" 10 
dalis. "Teisingumas". 2 0 .0 0  JAV T V  ko- 
medijinis serialas “Viskas iš pradžių" 9 d a 
lis -H elena-sekretorė". 2 0 ,3 0  Italų serialas  
'M anuela" (287 ) (rusų k .). 2 1 .0 0  “Pažintis". 
(Krikščionių demokratų partijos laida). (Pas 
laba: 2 1 .0 0 -2 2 .0 0 vilniečiai 3 8  kanalu galės 
matyti T V  seria lą  “Taip sukasi pasaulis" 
(776). 21 .30  Vaidybinis film as “Asmeniniai 
nusikaltimai" (3  dalis) (“Delitti Privati") De
tektyvas. Italija, 1992 R ež, Sergio Martino  
V aid in a : E d w ig e  F e n e c h , G u d ru ti 
l^ndgrebe, Annie Girardot, M ajaM aranow , 
rVeanzo Flaherty. 23 .05  JAV detektyvinis 
seria las  “B erko  d ėsn is" . 4 d a lis  -"K as  
nužudė grožio karalienę?". 24  0 0 -8 .30  CNN  
programa (PAL sistem oje)

TREČIADIENIS, 10 23
8.30-17,50 BBC program a (PAL sistemoje).
17.50 Programa. 18.00 Amerikiečių serialas 
“Taip sukasi pasaulis" (777 ). 19 .00  Anglų 
TV detektyvinis serialas “Dem psis ir M eik- 
pis” 11 dalis. "Sidabrinis doleris". 2 0 .0 0  "Už 
kampo..." Senų anekdotų devintukas. Lai
dos autorius ir vedėjas R. Bingelis. 2 0 .3 0  
Italų serialas “M anuela" (2 8 8 ) (rusų k.).
21.00 Vaidybinis filmas. "M a ma, pasakyk, a r  
myli mane". (“Dis M am an Tu M ’aim es) Dra
ma. Prancūzija , 1 9 9 2 . R ež. Jean -L o u is  
Bertuccelli. Vaidina: E v a  D arlan . Bruno  
Pradai, Vanessa Guedj. (P a s ta b a :2 1 .00-
22.00 vilniečiai 38 kanalu galės matyli TV  
serialą “Taip sukasi pasaulis” (7 77 ). 2 2 .3 5  
Anglų TV d etektyvin is seria las  “Karštos  
.aivos' 10 dalis 'Teisingumas". 2 3 .3 0  NBA: 
‘vilgsnis iš arčiau! 24 .0 0 -8 .3 0  C N N  progra

ma (Pal sistemoje)

K E T V IR T A D IE N IS , 10  24
8.30-17.50 BBC program a (PAL sistemoje),

17.50 Programa. 18.00 Amerikiečių serialas 
“Taip sukasi pasaulis” (778 ). 19.00 Anglų 
T V  detektyvinis serialas “Dem psis ir Meik- 
nis". 12  dalis Vairuotojas". 20 .00  NBA: 
žvilgsnis iš arčiau! 20.30 Italų serialas “M an
uela" (2 8 9 ) (rusų  k .). 2 1 .0 0  Valanda su 
Raimundu Rajecku. (P as tab a:21 .00 -22 .00  
vilniečiai 38  kanalu galės matyti T V  serialą 
"Taip sukasi pasaulis" (7 78 ). 2 2 .0 0  JAV ko- 
medijinis serialas “Viskas iš pradžių" 9-da- 
lis “H elena-sekretorė”. 2 2 .3 0  Anglų T V  d e
tektyvinis serialas "Dempsis ir Meikpis" 11 
dalis “Sidabrinis doleris". 2 3 ..30  Erotinis šou. 
Striptizo te legram os 2 4 .0 0 -8 .3 0  C N N  pro
gram a (PAL sistemoje).

P E N K T A D IE N IS , 10 2 5
8 .3 0 -1 7 .5 0  BBC programa (PAL sistemoje).
17.50 Programa. 18.00 Amerikiečių serialas 
"Taip sukasi pasaulis” (7 79 ). 19 .00  Valan
da su Raim undu Rajecku. 20 .00  Humoro  
laida "M aski Šou". "Kaukės Vokietijoje".
2 0 .3 0  Italų serialas “M anuela" (290 ) (rusų 
k.). 21 .00  Vaidybinis filmas. “Zom bio mir
tis" (“M o rt D ’ Un Z om bie"). D etektyvas  
Prancūzija, 1993. Rež. Vrttorio Barine. Vaid 
ina: Francois Dunoyer, Anne Letoum eau, 
Rossana Brazzi, Giavanni Battaglia. (Pas
tab a  :21.0 0 -2 2 .0 0  vilniečiai 38 kanalu galės 
matyti T V  seria lą  “Taip sukasi pasaulis” 
(7 7 9 ). 2 2 .5 5  Hum oro laida “M aski šou”. 
"Kaukės susitinka su Džentelm enais”. 23.40  
Erotika “Erotikos vakaras" (1 ). 0 .1 5 -8 .3 0  
C N N  program a (PAL sistemoje)

Š EŠ TA D IE N IS , 10 26
8 .3 0 -1 6 .2 0  BBC programa (PAL sistemoje).
1 6 .2 0  Program a. 1 6 .3 0  Sveikatos kaina. 
Privati ir valstybinė medicina. 17 .00  Eko- 
rykštė. Ar klestės aplinkosaugos verslas (1).
1 7 .3 0  Vaikų savaitgalis. Animacinių filmų 
program a. 1 a .00 Amerikiečių serialas “Taip 
sukasi pasaulis" (780). 1 9 .0 0  Vaidybinis fil
mas. "Laiko piratai" (“Tim e Bandits”). Pasa
ka komedija, Anglija, 1981. Rež.Terry Gik 
liam. Vaidina: John Cleese, S ean  Connery, 
Shelley Duvall, lan Holm, 2 1 .0 0  Vaidybinis 
filmas “Indėnas mieste" (“Un Indien Dans 
La Ville") Komedija. Prancūzija, 1994. Rež. 
H e rv e  P a lu d  V a id in a : T h ie rry  
L h erm itte ,P a trick  T im s it,Ludwig Briand, 
M iou Miou (P astab a:21 .00 -2 2 .0 0  vilniečiai 
38  kanalu ga lės  m atyti T V  seria lą  “Taip 
sukasi pasaulis” (780). 2 2 .3 5  “U ž kam pa..." 
Senų anekdotų devintukas. 2 3 .0 5  Erotika. 
Kaimynės. 0 ,0 5 -8 .3 0  CNN program a (PAL 
sistemoje)

S E K M A D IE N IS , 10 2 7
8 .3 0 -1 6 .2 0  BBC program a (PAL sistemoje). 
16  2 0  P ro g ram a. 1 6 .3 0  R elig ijos laida. 
Žingsniai. 1 7 .0 0  Jazz. 17 .30  Vaikų savait
ga lis . “E i.v a ik u č ia i.s u rim tė k im !" . 1 8 ,0 0  
Amerikiečių serialas “Taip sukasi pasaulis" 
(781). 19 .00  Jazz. Užupio naktinis bliuzas. 
Kauno bigbendas ir Arina. 2 0 .0 0  Humoro  
la ida "M aski š o u ”."K aukės susitinka su 
D žentelm enais’ . 21 .00  Anglų detektyvinis 
serialas “Nesugalvotos istorijos”: “Nekalta

sum aištis”, “Apiplėšimas kelyje". (Pastaba: 
21 .00 -22 .CIO vilniečiai 38 kanalu galės matyti 
T V  seria lą  “Taip sukasi pasaulis" (781).
2 2 .0 0  Vaidybinis filmas. "Paskutinis ryšys” 
("Le Dernier Lien”) Detektyvas. Prancūzija, 
1991, R ež.Joyce Bunuel Vaidina: Chris
tophe Malavay, Olivia Brunaux. 2 3 .3 0  H u
m oro laida “Maski šou”. "Sporto šou" (1).
0 .0 5 -8 .3 0  CNN programa (PALsistem oje).

L N K  T V

P IR M A D IE N IS , 10 21
7 .2 5  P ro g ra m a  7 .3 0  R yto  ra ta s  9 ,0 0  
Teleparduotuvė 9 .0 5  “Be namų negerai", 
681, 6 8 2  s. 15 .50  Programa 15 .55  “Kriti
kas" 5  s. JAV anim acinė komedija (kart.)
1 6 .20  “...prieštarauk!” Diskusijų šou (kart.)
1 7 .20  “Taip. Ne". T V  žaidim as (kart.) 18.10  
“V ėjas gluosniuose". Anim acija vaikam s
18.35  “Be nam ų negerai”, 681, 682 s. 19.25  
Teleparduotuvė 19 .30  "Kruvinasis sekm a
dienis”. Kriminalinė kronika (kart.) 2 0 .0 0  
Žinios 2 0 .2 0  Benny Hillo šou 2 0 .5 0  Teleka 
žino 2 1 .0 0  “Mam os, žm onos ir m eilužės”, 
6 s. Lenkų serialas, 1995 m. 2 2 .0 0  Tango 
m anija 22 .2 5  Radijo šou 23 .0 0  Žin ios2 3 .1 5  
“Byvis ir Tešlagalvis", 18 s. Anim acinė ko
medija

A N T R A D IE N IS , 10 22
7 .2 5  P ro g ra m a  7 .3 0  Ryto ra ta s  9 .0 0  
Teleparduotuvė 9 .0 5  “Be nam ų neg era i”, 
683, 684  s. 15 .50  Program a 15 .55  “Byvis ir 
Tešlagalvis", 21 s, A nim acinė kom edija  
(kart.) 16 .20  Holivudo žinios (kart.) 16.50  
"Pasimatymas". TV  žaidim as (kart.) 17.20  
Audrius G iržadas pristalo (kart.) 18 .10  “V ė 
jas gluosniuose’1. Animacija vaikam s 18.35  
"Be nam ų negerai", 683 , 68 4  s. 1 9 .2 5  
Teleparduotuvė 19 .30  “Europos mozaika". 
T V  žurnalas 2 0 .0 0  Žinios 2 0 .2 0  Benny H il
lo šou 2 0 ,4 5  Telekazina 2 0 .5 0  “ .priešt
arauki” Diskusijų šou 2 1 .5 5  "Lietuvos ryto 
televizija": J. Banio tiriamosios žurnalistikos 
laida 2 2 .3 0  Trys su puse 23 .00  Žinios 23 .15  
“Byvis ir Tešlagalvis", 22  s. Anim acinė ko
medija

TR E Č IA D IE N IS , 10 23
7 .2 5  P ro g ra m a  7 .3 0  R yto  ra ta s  9 .0 0  
Teleparduotuvė 9 .0 5  “Be namų negerai", 
685, 686  s. 15 .50  Program a 15 .55  “Byvis ir 
Tešlagalvis", 22  s. A n im acinė kom edija  
(kart.) 16 .20  Holivudo žinios (kart.) 16.50  
“Šou buk/aras". Hum oro laida (kart.) 17 .20  
“Dar ne vakaras", TV  žaidimas (kart.) 18,10  
“Vėjas gluosniuose". Anim acija vaikam s
18.35 “Be nam ų negerai", 685, 686 s. 19.25  
Teleparduotuvė 1 9 .3 0  2 x8  2 0 .0 0  Žinios
2 0 .2 0  “Pasimatymas". TV  žaidim as 2 0  50  
Telekazino 21 .00  “Audrius G iržadas prista 
to: Kadais m es buvom e jauni..." Pokalbių 
šou 22 .00  "Žmogžudysčių skyrius". 3 /6  s. 
JAV policinis serialas, 1995 m. 2 3 .0 0  Žinios
2 3 .15  “Byvis ir Tešlagalvis", 2 3  s. Animacinė 
komedija
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KETVIRTADIENIS, 10 24
7.25  P rogram a  7 .30 Ryto ra tas  9.00 
Teleparduotuvė 9.05 “Be namų negerai", 
637, 688 s. 15.50 Programa 15.55 “Byvis ir 
Tešlagalvis", 23 s. Animacinė komedija 
(kart.) 16.20 Tangomanija (kart.) 16.45 Vis- 
kasl (Kart.) 17.05 "Žodžių m ušis". TV  
žaidimas (kart.) 17.40 Sveikatos ABC. 
Peršalimo ligos (kart.) 18.10 “Vėjas gluos
niuose". Animacija vaikams 18.35 "Be namų 
negerai...” 687, 688 s. 19.25 Teleparduo- 
luvė 19.30 "Europos mozaika". TV žurnalas 
20.00Žinios 20.20 "Šou bulvaras" Humoro 
laida 20.50 Telekazino 21 00 “ Dar ne 
vakaras". TV žaidimas 22,00 “Kalėjimo vi
ršininkė". Anglų serialas, 1995 m. 23.00 
Žinios 23.15 “Byvis ir  Tešlagalvis", 24 s. 
Animacinė komedija

PENKTADIENIS, 10 25
7 .25 P rogram a  7 .30  Ryto ra tas 9 .00 
Taleparduotuvė 9.05 “Be namų negerai", 
689, 690 s. 15.50 Programa 15.40 “Byvis ir 
Tešlagalvis", 24 s. Animacinė komedija 
(kari.) 16.05 Tarybinės kron ikos (ka rt.) 
16,55 2x8 (kart.) 17.25 Balto jo katino 
svetainė (kart,) 17.55 “Nemuno ir Mituvos 
glėby". Dok. videofilmas, 1996 m. 18.55 
Telekazino 19.00 "Džinsai'96". Šou progra
ma 19.50 Teleparduotuvė 20.00 Ž in ios
20.20 “Plonytė mėlyna linija". Anglų humoro 
serialas 20.50 Telekazino 21.00 “Taip. Ne". 
TV žaidimas 22.00 "Gražuolė ir pabaisa", 6 
s. JAV serialas. Vaidina Linda Hamillon, 
Ronas Perlmanas 23.00 Žinios 23.15 Vis
kas! 23.35 "Venera”. P rancūzų erotinis 
žurnalas 0.00 Roko legendos. “Tears Fcr 
Fears - Going To CaJrfomia", 2  d.

Š EŠTADIENIS, 10 26 
8.55 Programa 9 00 Ryto ratas 10.30 Gero 
apetito! 11.00 Keturi ratai 11.30 Iš "Discov
e ry" ko lekc ijos “G ro bu o nys"-’,Laukin ių  
gauja" “Archeologija"-"Paskutinės filistinų 
dienos" 12.50 Trys su puse (kartojama spal
io 8 d. laida) 13.20 Tarybinės kronikos 14.10 
2x8 (kart.) 14.40 Šou bulvaras (kart.) 15 15 
Kibir Tele Vibir ‘ Simba - liūtas karalius", 11 
s. “Pingvinai keršytojai” , 11 s. 16.30 ‘ Flint- 
slounai". Animaanė komedija 17.00 “Adam- 
sųšeim ynėlė’ -"Kaip Adamsai bendravo su 
dvasiomis". Humoro serialas 17.30 “Bev
erly Hills", 3711 s, JAV serialas 18.30 “Ke
turi tankistai ir šuo", 6 s. Lankų serialas
19,30 Holivudo žinios 20.00 Žinios 20.20 
"Ž odžių  m ū š is ” , TV ža id im a s  21 .0 0  
"Amerikietiška širdis "(American Heart). JAV 
vaid.f., 1993 m. Rež. Martinas Bellas. Vaid. 
Jeffas Bridges ir kt. 23.00 “Balkanų kontra
bandininke" (Pista bulgarą). Italų kovinis!., 
1993 m. Rež. M axas S te e la s . Vaid. 
Stephane Ferrara, Isabel Russinova ir kt.
0.25 “Aistros". Prancūzų erotinis žurnalas

S EKM ADIENIS, 10 27
8,55 Programa 9.00 “ Pasimatymas". TV 
žaidimas (kart.) 9.30 “Audrius Giržadas pris
tato". Pokalbių šou (kari.) 10.30 VRS kam
era 11.00 Sveikatos ABC. Bronchinės ast
m os p r ie ž a s ty s  11.30 N a c io n a lin ė s  
geografijos draugija pristato: “Baladė apie 
Airijos arklį". 12.30 Išlikimas: “Paskutinis 
gnežlės riksmas", “Gyvatės ir ereliai * 13.30 
Tangomanija (kart.) 13.55 “Juoda balta".

U žsien io  roko apžva lga  14.25 V iskas! 
(Kart.) 14.45 Tauro ragas 15,15 Kibir Tele 
Vibir “Simba liūtas karalius", 12 s. "Pingv
inai keršytojai", 12 s. 16.30 “Flintstounai" 
Animacinė komedija 17.00 “Adamsų šeimy
nėlė"-" Gomesas - tautos išrinktasis”. Hu
moro serialas 17.30 "Beverly Hills", 3 /12s. 
JAV serialas 18.30 ‘ Šerloko Holmso nuo
tykia i" - 'Kuprius". Anglų serialas 19,30 
H o livu do  ž in io s  20 .0 0  Ž in io s  20 .20  
"A m erikon iukas" (L enfant Am éricain). 
Prancūzų nuotykių trileris, 1989 m. Rež. 
Herve Palud. Vaid. Johny Hallyday ir kt.
21.50 Telekazino 22.10 Savaitės horosko
pas 22,15 “Teleloto šou” TV žaidimas 22.45 
"Kruvinasis sekmadienis". Kriminalinė kro
nika 23.15 “Kritikas", 6 s. JAV animacinė 
komedija

LIETU V O S TV

PIR M ADIEN IS , 10.21 
08.00 TV techninė profilaktika. 17.55 Pro
grama. 18.00 Žinios. 18.10 Anglų kalbos 
mokomoji programa vaikams “The English 
Club". 17 d. 18.25 Baltarusių programa. 
18.40 Ž inios (rusų k.). 18.50 Programa 
vaikams. * Profesoriaus Knyslio palėpėje. * 
Animacinis t. “Don Kichotas" 19.20 P irma
sis kanalas. 19.35 F.Listo Koncertas fortepi
jonui ir orkestrui A-dur. Atlieka Nacionalinis 
simfoninis orkestras. Solistas - tarptautinių 
konkursų laureatas D.Kirilauskas. 20.00 
"01... 02... 0 3 ...” 20.20 Reklama. 20.30 
Panorama. 20.55 Reklama. 21,05 Sporto 
studija. 21.15 Prancūzų kino vakaras Vaid
ybinis f. “Pamestinukas Fransua”. Rež. L. 
Iglesis, pagal Ž.Sand romaną, 22.55 Biršt
ono džiazas. 23.10 TV anonsas. 23.15 
Vakaro žinios. 23.30 (Pabaiga).

AN TRADIENIS, 10.22
07.00 "Labas rytas". 09 00 "01... 02. .. 03..." 
(su vertimu į gestų kalbą). 14.00 Lietuvos 
futbolas. "Kareda“-Kauno FBK. Tiesioginė 
transliacija  iš Šiaulių. 17.55 Programa.
18.00 Žinios. 18.10 Laida lenkų kalba. 18.40 
Žinios (rusų k.). 18.50 TV anonsas. 18.55 
Programa vaikams. Animacinis f. “Sveika, 
Kiti*. 1 d. “Miegančioji princesė". 19.20 
“Mūsų namas". 19.30 TV forumas. Lietu
vos pram onė ir investic ijos. Dalyvauja 
E kon o m iko s  m in is te r ijo s  s e k re lo r iu s  
G.Miškinis. Vedėjas K. Šiaulys. 20,20 Rek
lama. 20.30 Panorama. 20.55 Reklama.
21.05 Sporto studija ir loterija  “ Perlas".
21.15 Kanadiečių TV serialas “Pavyk vaivo
rykštę". 10 s. 22.05 “Ženklai". Kultūros 
žurnalas. 22.35 Koncertas “Cantiamo". 
Dalyvauja LMA dainavimo katedros studen
tai. 23.15 TV anonsas. 23.20 Vakaro žinios.
23.35 (Pabaiga)

TR E Č IA D IE N IS , 10.23
07,00 “Labas rytas”. 17,55 Programa. 18.00 
Ž in ios . 18.10 G yvo ji p rancūzų  kalba. 
Francais en action. 27 d. 18.40 Žinios (rusų 
k.). 18.50 TV anonsas. 18.55 Programa 
vaikams. Katino Gogencolerio sapnai ir 
kelionės. 19.25 Laida moksleiviams “Ant 
palangės". 19.40 Koncertuoja grupė SBS.
20,20 Reklama. 20.30 Panorama. 20.55 
Reklama. 21.05 Sporto studija ir loterija

"P e rla s " 2 1 .1 5  "K ra n ta s ” . A u to riu s  
V.Matulevičius. 22.00 TV anonsas. 22.05 
Japonų vaidybinis f. “Arbatos meislro mir
tis*. Rež. Kei Kūmai. 1989 m. 23.15 Vaka
ro žinios. 23.30 Vaidybinio f. “Arbatos meis
tro mirtis" tęsinys. 00.05 (Pabaiga).

KETVIRTADIENIS, 10 24
07.00 "Labas rytas". 17.55 Programa. 18.00 
Žinios. 18.10 M uzikinė-pram oginė laidą 
"Tele Bim Bam”. 18.40 Ž inios (rusų kjm.
18.50 Programa vaikams. Dzimio HensonC 
gyvūnų spektaklis. 19.15 TV Žaidimas “Mil
ijonierius". 19.30 “Krikščionio žodis". 19.40 
"Telearte)ė”. Žurnalas rusų k. 20.20  Rėkia 
ma. 20.30 Panoram a. 20.55 Reklama.
21.05 Sporto s iudija  ir  loterija “Perlas".
21.15 “9 amatai". 22.00 TV žaidimas “Kon
rado kavinės ruletė". 22.40 “Jaunimo es
trada’96". 23.10 TV anonsas. 23.15 Vaka
ro žinios. 23,30 Koncerto tęsinys. 00.00 
“22". Sporto programa futbolo mėgėjams,
00.20 (Pabaiga).

f “>
PEN KTADIENIS, 10.25 *»•
07.00 “Labas rytas". 17.55 Programa. 18.00 
Žinios. 18.10 "Stilius*. Gyvenimo būdo ir 
madų žurnalas. 18.40 Žinios (rusų k.). 18.50 
TV anonsas. 18,55 Programa vaikams. 
Senoji animacija, 19.25 “Telekatatogas"
19 40 “Tavo laikas" 20.20 Reklama. 20.3(>%( 
Panorama. 20.55 Reklama 21.05 Sporto 
studija. 21.15 “Muzikinis viešbutis", 22.00 
"Laisvės alėja". 22.20 TV anonsas. 22.25 
Amerikiečių trileris “Penki kampai". Vaidina 
A. Hopkinsas. 23.15 Vakaro žinios. 23,30 
Trilerio "Penki kampai" tęsinys. 00.15 (Pa
baiga).

ŠEŠTAD IENIS , 10.26
08.00 “Labas rytas". 10.00 "Sodų kraitė“.
10.30 "Sveikata”. TV žurnalas. 10.50 "Šar
ka". 11,20 Mūsų kalba. Lietuvių ka bos in
stituto Kalbos kultūros skyriaus veikla. 11.50 
"Kelias". Religijų supermarketas Lietuvoje 
(pokalbiai su baptistais). 12.20 TV anonsa%
12.25 “Europos aikštė" - vokiečių WDR į 
kompanijos dokumentinis žurnalas. 12.5& 
šachm atų klubas. 13.05 Kanadiečių seri
alas vaikams "Ūdros įlankėlė" 44 s. 13.30 
Koncertuoja Mažeikių vokalinė studija “Li
etutis". 13.55 L ietuvos futbolas Kauno ž  
“ Inkaras-Grifas" - Panevėžio “Ekranas". 
Tiesioginė transliacija iš Kauno. 15.50 TV 
žaidimas "Milijonierius". 16.05 “Nakviša11 (su 
vertimu į gestų kalbą). 17.05 Koncertas 
"Abelytė, Sadauja". 17.35 Amerikiečių ani
macinis serialas vaikams “Tikrieji Džono 
Kvesto nuotykiai". 2 s. 18.00 Žinios. 18.10 
TV anonsas. 18.15 TV žaidimas “Teielego" 
18.45 Dokumentinis serialas “The Beatles" 
antologija". 5 d. 19.35 “Kino pasaulyje”. *
K. ir  D .M a tu z e v ič ių  nau jas film as  
“Sugrįžimai". * Reportažas apie Estijoje 
kuriamą filmą "Grigorijus Kromanovas”. * 
Lietuviškam animaciniam filmui “ Iniciatyva"
- 25-eri. 20.20  Reklama. 20.30 Panorama.
20.55 Reklama. 21,05 Sporto studija ir lot
erija “Periąs". 21.15 “Mūsų miesteliai" Sala
kas. 1 d. Aut. N.Baužytė ir R.Jarašauskas. 
22.10 Anglų detektyvinis serialas “Viküfas".
12 s. 23,00 TV anonsas 23,05 MTV tikro 
garso koncertas - “Nirvana'93". 23.20 Vaka
ro Žinios. 23.35 "Nirvana’93" koncerto tęs-
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inys. 00 .05  (Pabaiga).

S E K M A D IE N IS , 1 0 .2 7  
□9 00 Programa. 0 9 .0 5  “Liudykime Kristų”.
0 9 .3 0  P rogram a vaikam s “V ytu riam s ir 
pelėdžiukams". 1 0 .2 5  Čekų T V  seria las  
vaikams “Arabala". 9 s. 10 ,55  "Septynios 
Kauno dienos". Informacinė - publicistinė 
programa 11.40 T V  anonsas. 11.45 “Kre
minio pasaulyje”. Autorius V.Mačiulis. 12.15  

A įn c e rlu a ja  ansam blis “Sutartinė“. M ena  
vadovas P.Tamošaitis. 1 2 .4 5  “Azim utai". 
Dokumentinis serialas “Gražiausi pasaulio 
sodai". 3 d. "S avo tiškas  rusiškų sodų  
žavesys”. 13,10 Lietuvos RTV moterų ran 
kinio didžiosios taurės finalas. Transliacija 
iš R e s p u b lik in io  le n g v o s io s  a tle tik o s  
maniežo. 14.20 “G intarė”. "Krepšinis mūsų 

I šeimos religija". 14 .40  NASCAR autolenk- 
tynės. 15.00 Žinias. 15 .05  Sveikinim ų kon
certas. 1 6 .0 0  A m erik ieč ių  T V  s e r ia la s  
'Namelis prerijose". 16 d. 16 .45  Pram og- 
įnėa ir džiazo muzikos koncertas iš meno  

H k t iv a lio  “S tu d en tiškas  p a v a s a ris '9 6 " .
30  “Atmintis". Apie 'Tautos atmint]". Aut. 

A.Laurinavičius. 1 3 .0 0  Ž inios. 1 8 .1 0  T V  
anonsas. 18.15 “Keliai. Mašinas. Žmonės". 
18.45 “Gyvybės žalias m edis”. Dckum enti 
nis f. “Alsuojanti jūra". 19 .15  “jsiklausyk ir 
išg irsk". L a id a  a p ie  k o m p o z ito r ių  
Įk.Martinaitį. 2 0 .0 0  Pirmasis kanalas. 20 ,15  
'G erbkim e žodj". 2 0 .2 0  R eklam a. 2 0 .3 0  
Panorama 2 0 ,5 5  R eklam a. 2 1 .0 5  Sparto  
studija . 2 1 .1 5  “V id e o k a u k a s " . F ilm a s

“Dvasių šėlsmas". Rež. T.Haoperis. 1982  
m. 2 3 .2 0  Vakaro žinios. 2 3 .3 5  (Pabaiga).

ŠLA ITU I/ TV
2 -u o ju  t v  k a n a lu

Š E Š T A D IE N IS , 10  19
19.30  M uzika. 19 40 Sveikinimų koncertas.
20.10 T a ip  sukasi pasaulis". 21 .00  Pramog
inė muzikos laida "POP be ROCK". 21 .30  
įsijunkite televizorių. 2 2 .0 0  Pramoginė lai
da "Tegul būna". 23 .00  Vaid. 1. “Ginkluotas 
atkirtis".

S E K M A D IE N IS , 10 2 0
16 .2 0 -0 .0 5  Baltijos TV,

P IR M A D IE N IS , 10 21
19.00  Savivaldybė: iš vienos pusės, iš ki
tos pusės. 19 .20  Žinios 19 .25  Radviliškio 
valanda. 19 .50  Komercinė laida “Laikas 
pinigai”. 2 0 .0 0  NBA apžvalga. 2 0 ,3 0  “M an
ualą". 2 1 .0 0  T a ip  sukasi pasaulis". 21 .50  
Laikas - pinigai. 22 .10  Savivaldybė: iš vi
enas pusės, iš kitos pusės. 2 2 .3 0  Žinios,
2 2 .2 5  Vaid. f. “Balandžio rytas".

A N T R A D IE N IS , 10  2 2
19 .00  Žinios. 19 .20  Sodžius. 19 .50  Komer
cinė laida “Laikas - pinigai”. 2 0 .0 0  Komedi
ja  “Viskas iš pradžių". 2 0 .3 0  “M an u e la”.
21 .0 0  “Taip sukasi pasaulis". 2 1 .5 0  Komer

cinė laida "Laikas - pinigai". 2 2 .0 0  Žinias.
2 2 .2 0  Vaid. 1. "Kerėtoja".

T R E Č IA D IE N IS , 10 23
19.00 Žinios 19.20 Teatronas. 19 .50  K o
mercinė laida "Laikas - pinigai”. 20 .00  Už  
kam po.... 20 .30  “Manuela". 2 1 .0 0  "Taip 
sukasi pasaulis" 2 1 .5 0  Laikas - pinigai
2 2 .0 0  Žinios. 2 2 .2 0  “Kerėtoja".

K E T V IR T A D IE N IS , 10 2 4
19.00 Žinios. 19 .20  Pramoginė muzikos lai 
da “PO P  be ROCK". 19.50 Komercinė lai
da “Laikas - pinigai". 2 0 .0 0  NBA: žvilgsnis 
iš arčiau. 2 0 .3 0  “M anuela" 21 00 “Taip 
sukasi pasaulis". 2 1 .5 0  Kom ercinė laida  
“Laikas - pinigai". 22 .00  Žinias. 2 2 .2 0  Rado 
"Argas".

P E N K T A D IE N IS , 1 0  25
19.00  Žinios. 19 .20  Raganiukės Gudrės 
pokštai. 19 .50  Komercinė laida "Laikas - 
pinigai". 2 0 .0 0  Maski šou. Kaukės Vokieti
joje, 2 0 ,3 0  "Manuela". 21 .00  T a ip  sukasi 
pasaulis". 21 .50  Komercinė laida “Laikas - 
pinigai". 22 .00  Žinios. 2 2 .2 0  Vaid. f. “A s
m enybės mirtis".

Š E Š T A D IE N IS  10 26
19 30 Muzika. 19 .40  Sveikinimų koncertas
20 .10  Serialas T a ip  sukasi pasaulis". 21.00  
“P O P  be ROCK". 21 .30  jsįunkite televizorių
2 2 .0 0  Pramoginė laida Tegu l būna". 23 .00  
Vaid. f. "Indėnas m ieste”

| S . m. lapkrič io  8  d. 11 va l. iš v ie šų jų  va ržy tin ių  bus par- | |  S. m. spalio  31 d. 10 val. iš v iešų jų  va ržy tin ių  bus p a r-1
(d u od am as 49,51 kv. m ploto 2  kam barių  butas, esan tis  | |  duodam as 2 kam barių  butas, esantis AukŠ tabalio  10-56 |
į Aido g. 31 -30. P radinė ka ina  - 28000  Lt. 
| N orin tie ji da lyvau ti va ržy tin ėse  p riva lo  reg is truo tis  A n t
I. sta lių  konto ro je  V ytau to  g. 149, 9  kab., ir įm okė ti 10 p roc

{pradinės buto ka inos
— In fo rm aciją  te ik ia  te ism o  a n ts to lė  V. Sam arina,

P I. JA TAU TIEN E  
I Vyr. te ism o  ants to lė  

-   --------

P rad ine  ka ina - 16000 Lt 
Dėl va ržytin ių  te irautis A n ts to lių  kontoro je  Vytauto g. 149, 

7 kab., telef. 428627.

I. JA TAU TIEN E  
Vyr. te ism o antsto lė

NELINKSMOS BŪSIMO ŠIAULIŲ 
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PERSPEKTYVOS

Tradicinėje ano pirm adienio spaudos  
lonterencijoje Š iaulių  m iesto  m e ra s  A. 
ankauskas p ap a s a k o jo  ap ie  n esen ia i 
zykusį merų susitikimą su Ministru pirmin- 
įku . Susitik im as buvo sk irias  1996-ų jų  
nelų biudžeto vykdym o ir 1997-ųjų m elų  
liudžeto projekto problemoms.

Visi merai buvo nustebę, kad nė vienas 
linisterijos klerkas nepasidom ėjo saviv- 
Idybės biudžeto vykdym o realybe. Atska- 
ymų j  savivaldybių biudžetus m etodika liko 
pnoviška, ydinga. Naujovė - Sveikatos  
psaugos finansavim as iš sveikatos drau 
imo fondo. Ta išlaidų dalis iš savivaldybių 
iudžeto išskirta.

Santykinis biudžeto padidėjimas 12 pro
centų, num atant 16 -2 0  proc. infliaciją, re
aliai reiškia jo sumažėjimą. Valstybės inves
ticijų lygmuo num atytas toks pat, kaip ir 
1996 melais.

Anksčiau Finansų ministerija bent atsiųs
davo susipažinti atskaitym ų normatyvus. 
Šiemet ir to nebuvo Meras daro išvadą, kad 
centralizacija stiprėja, a valstybė silpnėja. 
Ir nacionalinis, ir savivaldybių biudžetai vyk
domi labai sunkiai, tai ir našta turinti būti 
dalinam a visiems.

Savivaldybės biudžetas sudarom as iš 
mokesčių. 95  procentus sudaro fizinių ir ju
ridinių asm enų mokestis, likusius penkis -

žem ės, žem ės nuomos, nekilnojamojo tur 
to, žym inis ir prekyviečių mokestis, nem - 
okestinės pajamos iš baudų, konfiskacijų 
pastatų nuomos ir parv

M iesto poreikių šios pajamos netenkina  
Finansų ministerija yra sugalvojusi ir pati 
n u s ta to  n u m a to m ą  tiz in ių  ir  ju rid in ių  
m okesčių  kontingento augim ą ir nenori 
girdėti, kad m ieste tas dalykas yra geriau  
m atom as. Naujų įmonių steigiama mažai, 
o įregistruotųjų veikla neretai rytojaus dieną 
sustabdom a, jokių pajamų biudžetui neat 
neša, bet apie tai niekas nenori klausytis 
Šiem et minėtas kontingento didėjimo planas 
įvykdytas tik trečdaliu.

N e m a ž a  k e b lu m ų  s a v iv a ld y b ė m s  
suteikia biudžete nenum atytos išlaidos, 
pvz., rinkimų organizavim ui, kvalifikaciją  
pakėlusių mokytojų atlyginimų priedams ir 
pan.

( “A. Al." inf.)

AUŠROS ALĖJA



8 1996 10 18

T ė v y n ė s  S ą j u n g o s  
(Lietuvos Konservatorių) 

kandidatai į Seim ą Šiaulių m ieste  

f

Sau lės  r in k im ų  a p y g a rd a  
Nr.24

BIRUTĖ VISOKAVIČIENĖ

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

“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 negaii", - sako Birutė Visokavičienė.

A u šro s  r in k im ų  a p y g a rd a
Nr. 23

ALGIMANTAS SĖJŪNAS

Algimantas Sėjūnas, penkiasdešimt penkenų metų fizikas, inžinierius, Kova 11-osias Akto 
signataras.

1990-1992 m. Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos deputatas, įdėjęs didelį indėlj, 
kad pietinis miesto rajonas turėtų švanj vandenį.

1995 m. Algimantas Sėjūnas išrinktas j Šiaulių miesto savivaldybę mero pavaduotoju, r; 
1996 m. - Zoknių plėtros komiteto pirmininku. Algimanto Sėjūno jsitikinimu, Zokniai ne'YiK 
Šiaulių, bet visos Lietuvos problema. “Turiu idėjų, kaip iki galo užbaigti Šį sudėtingą projektą. 
Zokniai turi būti naudingi ne kuriai nors finansinei grupuotei, o visiems Šiaulių žmonėms ir 
Lietuvai" - sako Algimantas Sėjūnas.

D a in ų  r in k im ų  a p y g a rd a
Nr. 25

EMANUELIS ZINGERIS

Emanuelis Zingeris yra gimęs 1957 07 17 Kaune.
1989 melais išrinktas į Sąjūdžio Seimo tarybą. 1990 metais tapęs Aukščiausiosios Tary

bos 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 nepriklausomos 
Lietuvos jvaizdj pasaulyje, gali panaudoti savo tarptautinius ryšius Šiaulių ekonomikos vy
stymui.

AUŠROS ALĖJA
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VISŲ R Ū P E S TIS  TAS PATS: LIETUVA
La o n lja  M A L A K A U S K IE N Ė

Pirmadienio vakaras (konservatorių sus
itikimas su buvusiais rezistentais, politini
us kaliniais ir tremtiniais bei kitais šiaulieči- 

;), alrodė, turėjo būti vakarykščio susrtiki- 
su rinkėjais “Saulės" kino teatre tęsinys. 

Kandidatai net buvo atsinešę kai kuriuos 
vakardienos klausimus, j kuriuos dėl laiko 
stokos nesuspėjo atsakyti, ir, skaitydami bei 
atsakinėdami, vylėsi, kad galbūt savivaldy
bės salėje yra ir laukiantys atsakym o...

Iš  k la u s im ų  ry š k ė jo , kad  j  s a lę , 
skubėdami j namus iš darbų, iš sodų, ištrūkę 
nuo m ažų ar sergančių anūkų, su krepšeli
ais, maišeliais ir kitokiais lauknešėliais su
sirinko neabejingieji rinkėjai. Iš atsakym ų  

^ |ę s lė s i gyvas konservatorių program os  
“ liz d a s , o visa tai paėm us draugėn, būtų 

galima pavadinti: rūpestis dėl Lietuvos.
Susirinkusieji net su karčia ironija dom ė

josi, iš kokių šaltinių konservatoriai ketina 
padidinti pensijas ir atlyginimus: negi iš dan
gaus? Birulės Visakavičianės atsakym as  

Sbuvo: "Ne iš dangaus, o iš labai konkrečių 
"šaltinių: per Centrinj banką sureguliavus 

pinigus, iš ties inus k re iv ą  in v e s tic ijų  ir 
mokesčių politiką, legalizuojant šešėlinę  
ekonomiką ir t. t."

Kiti teiravosi, kaip buvo įvestas valiutų 
valdybos modelis ir dėl ko jau garsiai kal
bama, kad jo reikės atsisakyti: negi kon
servatorių kritikos išsigando? Saulės apyg
ardos kandidatė priminė, kad šia modelio 
/vedimo labai siekė buvęs ministras pirmin
inkas: gal tam, kad būtų galima be atsako
mybės imti ir naudoti paskolas? Kažkam  
labai nepatiko, kad Lietuva j siv ėdė savo pin- 

iu s , tvarkosi bankuose, pereina prie rin- 
F j  ekonomikos. Buvo prisiminta lietuviškų 

ugų lem a ir kaip buvo “suvalgytas" Vagno- 
nūs, reikalavęs atleisti p. Baldišj.

Nei B. V isokavičienė, nei A, S ė jūnas  
nežadėjo sum ažinti pensinj am žių, kainas  
|jž vandenį ir šilum ą. Tik p. G enys reiškė 
įsitikinimą, kad pensinis am žius negali būti 
mažesnis, negu gyvenimo trukmės vidurkis. 
Negi žm onės būtų išleidžiami pensijon tik 

po m irties?” - liūdnai ju okavo  jis , saky
damas, jog programoje surašyti tik bendri
ausi d a ly k a i. D a b a rtin ę  vyrų  pen s in io  
am žiaus rib ą  (6 5  m e ta i) , jo  n u o m o n e ,

reikėtų atidėti iki tų  laikų, kai am žiaus vi
durkis bus ne 63, o bent 70 metų. Anot jo, 
po poros metų šildymo kompensacijų klausi 
mas bus nebeaktualus. Tai padaro visus 
m us e lg e to m is . V is i, k as  doru darb u  
užsidirbo pensiją, turi ją  gauti tokią, kad 
užtektų butui išlaikyti ir pragyventi.

P ap ild yd am as B. V iso kav ič ien ės  a t 
sakym ą j klausimą, kaip saugiau laikyti p in
igus - litais ar doleriais, p. G enys patarė  
atiduoti juos savo vaikams, kad galėtų įsi
gyti leidim ą verslui. Grynas pinigas, - dol
eris ar litas, - visada nuvertėja. Banko pro
centas, anot jo, visada m ažesnis už  gyven
imo procentą. B. V isokavičienė prieš tai 
buvo sakiusi, kad litas nebus nuvertintas, 
bet, sugrąžinus Centriniam bankui jo funkci
jas, bus sustiprinta jo perkamoji galia ir tik 
tuom et jis bus “atrištas" nuo dolerio, ir jo  
kursas bus laisvai svyruojantis. Toks yra 
dešiniųjų planas. Ką darytų kairieji, jeigu 
laimėtų rinkimus, niekas negali pasakyti.

Ir B. Visokavičienė, ir J. G enys ragino 
neklausyti siūlymų už nominalią kainą par
duoti jsigytas įm onių akcijas. Dėl grasinimų 
galima kreiptis į  policiją, jeigu nepadės - į 
bet kur] Seim o deputatą. Abu kandidatai 
patarė pasidomėti, iš kur alsirado pirkėjai, 
kodėl toks karštas jų noras supirkinėti akci
ja s . S iū lė  a tv ė s in ti b iz n ie r ių  įk a rš tį,  
užsiprašant didelę kainą. Reikia žinoti, kad 
parduotų akcijų niekas nebegrąžins.

Konservatorių su pramonininkais pasir 
ašytas m em orandum as vienus džiugina, 
kad atsirado sąjungininkų. Kitiems tai yra 
dingstis skleisti gandus ir nepasitikėjimą. 
Vieno pono tėvą, visados balsavusį tik už  
dešiniuosius, m emorandumas tiesiog papik
tinęs, Susirinkimo dalyviai, O. Dautartaitės 
prašomi, išklausė, ką šia tem a rašo "Šiaulių 
naujienos', o B. Visokavičienė užtikrino, kad 
m em orandum o tekste nėra pnešvalstybinių 
jsipareigojimų, tik pažadas gerbti nuosavy 
bę, taip pat ir įgytą pagal tuo metu galioju
sius /statymus. Tai nėra jokia sutartis su B. 
Lubiu, o tik pramonininkų pritarimas kon
servatorių rinkiminei programai. A. Sėjūnas 
pridūrė, kad pramonininkų yra įvairių: gal ir 
ne patys geriausi, bet nėra geresnių. B. 
Lubys ir “A ch em a’ dirba. G alim a B. Lubį 
išmesti, o kas dirbs geriau? Pramonininkai 
sako: “Leisk it m u m s d irb ti, p a d aryk ite

tvarką". Taip jie pripažįsta dešiniuosius kaip 
vienintelę realią politinę jėgą.

Jeigu kas turėtų rimtų kaltinimų, reikėtų 
juos pateikti teism e, - sakė kandidalas  
Padėkojęs piliečių komisijai, kuritikrino butų 
ūkį, jis  ka lb ė jo , kad  kom isijos surinkta  
m edžiaga kol kas negali būti pateikta proku
ratūrai, kol nėra tinkamai juridiškai apdoro 
ta.

V icem eras kalbėjo apie skvero priešais 
savivaldybės rūmus, parko, kapinių tvarky
mo problemas, 10 milijonų litų pasiekusį 
biužeto įsiskolinimą miestui ir pačios saviv
aldybės skolas.

Birutė Visokavičienė pritarė nusrvyiusio- 
jo  p o n o  s iū ly m u i b a ls u o ti u ž  2 1 -ą jį  
(Krikščionių dmeokratų partijos) sąrašą ir 
užtikrino, kad rinkiminei kompanijai nep- 
a n a u d u o ta  nė cento  B. Lubio  pinigų. 
Tėvynės sąjungą remia Vakarai ir užsienio 
lietuviai, kurie tik is i dešiniųjų pergalės  
rinkim uoseį LR Seim ą ir jos laukia. Ji prim
inė, kad kainuoja ne tik plakatų, bukletų, 
kvietimų spausdinimas, bet ir visa rinkim 
inė kam panija: kelionės, gyvenim as ant 
ratų, ne nam uose. Ji prisipažino, kad jos 
darbą Vilniaus universitete šiomis dienom 
is dirba jos mokiniai (doktorantai) Tačiau 
viskas yra darom a tam, kad rinkimai būtų 
laimėti. į vieno rinkėjo klausimą, ar valsty 
bė tapo  cukraus bylas ieškovu ir kodėl 
sukčius nesėdi, A. Sėjūnas atsakė, kad prie 
šios valdžios jis ir nesėdės. Pirmiau reikia  
pakeisti valdžią.

Priešpaskutinis kalbėjo rinkėjas, labai 
apgailestavęs, kad visos edešiniosios p a
jėgos neatsiribojo: čia Lietuva, o čia komu
nistai; jis prašė, kad kandidatai visais įm a
nom ais būdais kviestų žm ones dalyvauti 
rinkimuose. Jo nuomone, tas, kas nealei- 
na į rinkimus, jau atiduoda savo balsą LDDP

Paskutinis žodis buvo Šiaulių Sąjūdžio 
tarybos pirmininko, Petro Ivoškaus. Jis p a 
pasakojo , kad neseniai, K e lm ės rajono 
mokytojui, LR Seimo nariui Antanui Račui 
įteikiant aukštą V o k ie tes  parlamento (bund
estago) apdovanojimą, yra tekę girdėti, jog 
V o k ie tija  y ra  paskyru s i v ie n ą  m ilija rd ą  
markių Lietuvos ūkininkams paremti, bet tik 
tuo atveju, jeigu rinkimus laimės Landsber
gis...

Jis padėkojo visiem s susitikimo dalyvi
am s u ž  nuoširdų ir aktyvų dalyvavimą, o 
gerbiam om s viešnioms Birutei ir Olitai įteikė 
gėlių.

LDDP APRAUDA KOLŪKIUS
K a z im ie ra s  P U Ž IŠ K IS

Seim o posėdžiai, kuriuose buvo sm erki
amas kolūkių naikinimas, turėjo prablaivinti 
dar turėjusius kažkokių iliuzijų dėl mūsų  
agrarininkų". M. Pronckaus, A. Ražausko, 

A. Albertyno ir kitų, panašių į juos, kalbos 
visiškai atitiko jų intelektą. Z . P. Adomaitis 
>gi turbūt buvo nuoširdus, pakeltu tonu  
kaukdamas, kad Tarybų Lietuva pirm avo

pasaulyje pagal m ėsos ir pieno gam ybą vi
enam  gyventojui (na dušu naselenija). Iš kur 
jam žinoti, kad tai buvo dirbtina, kad pašarus 
(grūdus) kolūkių gyvulininkystės ferm om s  
augino už keleto tūkstančių kilometrų ir kad 
toks “ūkininkavimas" buvo pražūtingai nu
ostolingas valstybei. Prieš keliolika m etų  
“Izvestijų" korespondentas V. Kapeliušnyj 
tyčiojosi iš Lietuvos žem ės ūkio. Jis sakė, 
kad be a tvežam ų  pašarų lietuviai ir sau

maisto nepasigam intų.
Bet kaip suprasti Seimo nario, užsienio 

reikalų ministro P. Gylio pasisakymą? Argi 
žmogus, vadovaujantis didelei žinybai, yra 
toks pat naivus kaip ir an ie “agrarininkar^  
Turbūt ne! Ministras nori G. Vagnorių pašal
inti iš politinio gyvenimo . Juk jeigu bus išrink
tas tikrai lietuviškas Seim as, o Vyriausybei 
vdovaus protingi žm onės, tai interpeliacijos 
premjerui nesukurpsi. Valdžia visiems laika
m s išslys iš neokomumstų nagų. Tad irsten 
giasi šalinti iš kelio tautiškai nusiteikusias

nukelta j 10 p.
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L D D P  A P R A U D A  K O L Ū K I U S
ryškias asmenybes. Tik gal neapskaičiavo 
savo jėgų, protinių sugebėjimų, nesbekas- 
dami duobę kitiems, patys gali jkristi.

LDDP visomis išgalėmis stengiasi įtikinti 
kaimo gyentojus, kad kolūkinė sistema buvo 
gera. Dar tebesilaikančias žemės ūkio ben 
droves ji mėgina pertvarkyti. Štai rugsėjo 
19 d. "Dienoje" rašoma, kad Žibartonių 
že m ė s  ūk io  b e n d ro v ė je  (a n ksč iau  - 
kolūkyje) “gaivijų banda - veislinė. Jau tris 
dešimt metų čia vykdamas nuoseklus veis
linis darbas" Toliau rašoma, kad iš karvės 
primelžiama beveik po 3550 kg pieno per 
metus. Visas pienas tik aukščiausios ir pir
mos rūšies. Ir Čia pat paaiškinama, kad jau 
baigiamos likviduoti leukozinės karvės. Kaip 
tokių karvių pienas galėjo būti aukščiausios 
rūšies? Juk jis visiškai netinkamas vartoti. 
Jr primilžiai iš karvės {3550 kg per metus) 
yra  juokinga i maži. Vakarų ferm eria i iš 
karvės prim elžia ne mažiau kaip 6000-7000 
kg, o mūsų pažangus kolūkis (dabar ben
drovė), kuriame daug metų vykdom as “nu
oseklus veislinis darbas", produkcijos gauna 
perpus mažiau. Ta pati “Diena" rašo, kad 
Žibartonių žemės ūkio bednrovėje numaty
ta pagal Vakarų ferm erių pavyzd į keisti 
pašarų gamybos, karvių šėrimo bei melžimo 
technologijas. Žibartonyse numatyta rekon
struoti kiaulių fermą, kurioje pašarus skirstys 
ir  dozuos kompiuteriai, Tad sovietiškas bus 
tik ūkio... gigantiškumas.

O  kas bus, je i paaiškės, jog didelė gy
vulių koncentracija ekologiškai yra nepatei
sinama? Arba sumontuotais sudėtingais 
įrenginiais nesugebės naudotis ten dirban
tys žmonės? O gal dideli a tstum ai tarp

gamybos objektų pat] ūkio valdymą darys 
gremėzdišką, neefektyvų? Gali būti ir kitokių 
netikėtumų, kurie visas pastangas irjdėtas 
lėšas pavers niekais. Visada reikia prisim
inti, kad kolūkius kūrė kompartijos samdyti 
pirmininkai, kuriuos samdė samdyti rajonų 
partijos sekretoriai, o šiuos savo ruožtu irgi 
kažkas sam dytas samdė. Proto ieškoti 
kolūkių sandaroje neverta. Sovietmečiu iš 
visokių sunkių padėčių lengva] išsikapsty 
davo: kolūkius smulkindavo arba stambin
davo. Nurašydavo skolas arba vėl paskand
indavo skolose Viskas buvo “mūsų”, ko taip 
ilgisi mūsų seimūnai.

Žemės ūkyje visur turi reikštis individuali 
kūryba. Tik savininkas, jdėdantis j žemę 
savo  lėšas, gali ra s ti ra c io na lia u s ius  
ūkininkavimo būdus. Desperatiškos pastan
gos pertvarkyti kol ūkius-bendroves yra pas
merktos vėlesniam ir skaudesniam teismui, 
nes į  rekonstrukcijas įdedami jau ne valsty
bės, bet žmonių pinigai.

Tiesiog būtina išsaugoti garso ir vaizdo 
įrašus, kuriuose užtiksuoti mūsų žymiųjų 
komunizmo liekanų gynėjų darbai ir kalbos. 
Jiems tikriausiai bus gėda po keleto metų. 
Ir nereikia leisti, kad šie Veikėjai" nenubaus
ti išliptų iš kolchozinio liūno. Nenubausti už 
žmonių klaidinimą, reformų stabdymą.

Sovietų sąjungos mylėtojai visokiais bū
dais stengiasi išbaltinti savo kai kada nela
bai švarią praeit). Vienas giria kolūkius, ki
tas rodo per televiziją sovietines kino kron
ikas, kuriose kolūkio pirmininkas Šoka vi
dury ratelio. Dar koks nors kolaborantų pa
likuonis, besistengdamas išbaltinti savo tėvo 
ar senelio juodus darbus, j televizijos studiją
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Lakoniško mafijos apibrėžimo neteko ap
tikti. Žinynuose ir enciklopedijose rašoma , 
jog mafija yra gerai organizuota ir mirties 
baime disciplinuota nusikaltėlių struktūra, 
kuri visokiomis priemonėmis - dažniausiai 
sm urtu , p lėš ikav im u , ko n tra b a n d a , 
žudymais, šanlažu ir  te roru  - stengiasi 
įsitvirtinti šalies ekonomikoje, kad, sukau
pusi milžinišką kapitalą, galėtų daryti jlaką 
poliliniam šalies gyvenimui ir jam e įsitvirtin
ti, o susiklosčius palankioms palinkybėms į 
savo rankas perim tų ir šalies valdym ą. 
Mafijai neegzistuoja žmogus, tauta, valsty
bė. Tai tarptautinis gangsteris, parazituo
jantis ant bet kurios visuomenės kūne.

Komunistų (bolševikų) partijos jkūrimo 
aplinkybės, v isų jos vadų antivisuomeninė 
gangsterinė prig im tis ir  veikia, va ldž ios 
užgrobimo tikslai ir metodai milijonų žmonių 
gyvyb ių  ka ina  įs itv ir t in im a s  va ldž io je , 
milžiniškų krašto tūrių pajungimas partin

iams interesams ir vergvaldinės sistemos 
įvedimas penktoje pasaulio dalyje, rodo, kad 
matijos istorijoje aukščiausią išsivysymo, 
organizuotumo, nusikalstamos veiklos ir 
visuomenės išnaudojimo lygį buvo pasiekusi 
TSKP, Tai, kad Europa ruošiasi antrajam 
Niumbergui - komunizmo teismui, leidžia 
teigti, jog žmonijos istorijoje bolševikų-ko- 
munistų partija buvo pati nusikalstamiau- 
sia struktūra. Beje, visi dabartiniai LDDP 
veikėjai, stodami į LKP, negalėjo nežinoti, 
kokia antihumaniška struktūra tai buvo. Li
etuvos okupacija, Rainiai, tremtys, pokario 
metų barbarizmas, (autos dvasinis ir fizinis 
genocidas (“aukse amžius"!), - visa tai visi
ems buvo puikiai žinoma. Tačiau vergo sin
dromu paženklinti kolaborantai nedvejodami 
stojo tarnauti okupantams, stengdamiesi ji
ems įtikti engė ir naikino savo tautiečius. 
Šiandien jie neturi elemntariausios savigar
bos prisipažinti, kad nusikalto tautai ir Tėvy
nei.

1990 metų vasario mėnesio rinkimai į

atsiveda pokario stribą, apsikabinėjus] so
vietiniais medaliais, ir leidžia jam aiškinti, 
kad jis esąs geresnis už rezistentą. Prie viso 
to “ansamblio" pridėjus obskurantiškas Se
imo narių kalbas, daugeliui žmonių tamp£ 
neaišku, ar reikėjo pradėti bet kokias refori 
mas kaime, Juk taip nesunku buvo kolūkyje 
bet ką pavogti, pragerti, sunkesnio darbo 
išvengti. Per m inėtus "istorinius" Seimo 
posėdžius tik  Č, Juršėnas pasakė, kad 
žemės reforma buvo būtina. Visi kiti LDDP 
kalbėtojai raudojo dėl kolūkių panaikinimo.

Daugelyje rajonų tarybų nariai, merai ir 
jų pavaduotojai, išrinkti ne nuo komunistinių 
partijų, nepadeda kaimo žmonėms susivokti 
Šioje situacijoje. Nuo sovietinių, nomen
klatūrinių tarybų šios skiriasi tik tuo, kad 
nuolat rodo švarias rankas. O  žm onės! 
nepastebi ir dauguma net nežino, kad m 
rajono vadovai priklauso dešiniosioms parti
joms.

Prieš šešetą metų atrodė, kad mes visi 
esame išvarginti okupacijos, visi supran
tame ko lūkių beprasmybę. Atrodė, kad 
išbuožinimų, trėmimų, kolektyvizacijos, bev-1 ■ 
iltiško darbo kolūkiuose juodi prisiminimai 
lydės mus visą gyvenimą. Dabar aiškėja, 
kad nomenklatūrininkai, primindami buvusi
ems kolūkiečiams tariamą paskulinių dvie
jų penkmečių gerovę, sukėlė žmonių pro
tuose abejones.

Nuo komunizmo idėjų liekanų reikia gin
tis visomis įmanomomis priemonėmis, kaip 
nuo pasiutusio šunies, kuris ir būdamas 
agonijoje gali įkąsti ir atnešti daug nelaimių,

IŠ “Dienovidžio"

Aukščiausiąją Tarybą parodė visuom ei^ | 
požiūrį į Kremliaus tarnus. Po triuškinančio 
pralaimėjimo, atrodo, ir kiaulės akis tur
inčiam galėjo būti aišku, kad pats laikas 
pasitraukti į istorijos pakraštį, Deja, Lenino 
anūkai 1992 metų rudenį grįžo, kad pratęstų' T 
savo partinį mafijin] darbą.

Besibaigiantys ketvirtie ji “kompetent
ingųjų" valdymo metai rodo, kad beviltiškai 
nustekentas mūsų Šalies gyvenimas pagal 
mafijos kanonus tarnauja LDDP piramidės 
interesams. Ketverius mūsų gyvenimo me
tus “kompetentingieji" paskyrė ne žmogaus 
labui, ne visuomenės gerovei, ne valstybės 
interesams, bet savojo klano konsolida
vimui, materialiniam aprūpinimui, įtvirtinimui 
valdžios struktūrose, t. y, klasikiniams (pa
gal apibrėžimą) mafijos tikslams).

j svarbiausius valstybinius postus, prie 
pagrindinių vystymo svertų, finansų siste
moje, teisėtvarkoje ir teisėsaugoje, polici
jo je , m u itinėse  ir visur, ku r tik galima 
nebaudžiamai savivaliauti ir vogti, buvo 
sugrąžinti buvusieji. Tarp apvogtos ir bevil
tiška i nustekentos tautos vargstančiųjų 
nerasite nė viena buvusio partijas funkcion
ieriaus, bet apstu Lietuvos patriotų, trem- *■
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linių. politinių kalinių, nemokėjusių ir nem o
kančių vogti (sąžinė ir savigarba neleidžia) 
inteligentų. Aibė “savųjų", kartais vadinamų 
tautos gelbėtojais”, šiandien jau  yra susi- 
.c.rmavusio milijonierių kiano atstovai, ban-

4S itys vaizduoti respektabilius verslininkus, 
ankininkus. Ar ne keista, kad siaubingai 
krentant mūsų gyvenim o lygiui, neseniai 
buvęs eilinis LK P C K  pastum dėlis , N e 

priklausomoje Lietuvoje ketverius m etus  
pasitrainiojęs S eim e, šiandien kaip  koks 
bajoras leidžia atostogas Šveicarijoje, K a
naruose ar Bahamuose? Tautos apiplėšimo 
sąskaita tokias galimybes savo nariams gali 
sudaryti tik partinė mafija.

LDDP valdym o m eta is  vagystės tapo 
valdančiosios partijos gyvenimo norma. Štai 

sausio 25  d. “Respublika” straipsnyje 
W ^nbrionai" p aske lb ė  in fo rm a c iją  ap ie  
valdžios vyrų vagystes. Šie vagišiai už varg 
stančių mokesčių mokėtojų pinigus savo  
malonumui skraidė j  P aryžių , Londoną, 
Dubajų ir kt. Tokių vagišių tik per m etus  
susidarė apie 1001 M anote, kad bent v ie 

k a s  iŠ jų  jau  iš v y ta s  iš d a rb o ?  N ieko  
Pranašausi Pagal LD D P moralę jie  puikuo- 

asi partijos rinkiminiame sąraše kandidatais 
naująjj Seimą!

N ė ra  a b e jo n ė s , kad  P re z id e n ta s  ir 
premjeras savo atostogų sąskaita ir savais  
pinigais tu rė jo  te is ę  nuvykti j  A tlan tos  
dimpines žaidynes. Tačiau jie  ten vyko Li
etuvos olimpinio kom iteto lėšomis, t. y. visų 
mūsų lėšomis, ir, ko gero, ne atostogų sąs
kaita.

Prezidentas savo inauguracinėje prie
saikoje pasižadėjo būti aukščiau partijų, įsi
pareigojo būti bešališkas. Nuo pirmų prez
identavim o dienų jis liko ištikim as savo  
gimtajai LDDP, j premjero kėdę pasodina 
iki tol niekam negirdėtą A. Šleževičių, trejus 
m elus uoliai jį rėmė ir gynė. Todėl už visas 
LD D P valdymo m etais šalj ir žm ones ištiku
sias nelaim es visiška atsakom ybė tenka  
Prezidentui.

V a ldant c in iškai ir savanaud iškai A. 
Šleževičiaus vyriausybei, didžiulė valstybin
io ir visuomeninio turto dalis lengvatinėmis 
sąlygomis buvo perduota buvusiai komu 
nistinei ir komjaunimo grietinėlei, sudarytos 
sąlygos jai ilgiems laikams įsitvirtinti krašto 
ekonomikoje. Prezidentas, Seim as ir Vyri
a u s y b ė  a tk a k lia i v e n g ia  in fo rm u o ti 
visuom enę apie Šalies praskalinimą, gautų 
milžiniškų paskolų panaudojimą, jų  efekty 
vum ą. Nuolat blogėjanti šalies ekonominė 
padėtis, gam ybos m erdėjim as, didžiulės 
energetikų skolos ir kt. verčia manyti, kad 
užsienio paskolas “grupė draugų” iš partinės 
ir  n u s ik a ltė lių  p asau lio  m a fija s  sen ia i 
iššvaistė, išsidalijo, panaudojo besaikei bi
urokratijai išlaikyti arba pravalgė. Komuni
stai v isada vengė tiesumo, taip jie  buvo 
įpratę slėpti visus savo nusikaltimus. Todėl 
nereikėtų nustebti, jei pasirodys, kad “ko
mpetentingųjų" suorganizuotos, aprobuotos 
ir įvykdytos bankų aferos buvo tik reka llas  
žaidim as, palyginti su paskalų aferomis.

Partinius interesus laikanti aukščiau už 
valstybinius, LDDP sąm oningai skleidžia

mitą, kad būtina depolilizuoti mokyklą, kar
iuom enę ir policiją (pati LDDP ten įtvirtina 
savus - buvusius komunistus). Iš likrųjųtaip  
norim a atitraukti aktyviąją visuomenės dalj 
nuo tautinio politinio gyvenimo (pokario par 
tizaninės kovos m etais Tėvynę ginti ėjo  
kariškiai, m oksleiviai, policininkail), nes  
puikiai žino v isuom enės, ypač jaunim o, 
požiūrį į pačią LD D P  ir jos  lyderius. T ą  
požiūrį jaunim as padsm okstravo nušvilp 
dam as A Šleževičių per krepšininkų susi
tikimą po Europos čempionato ir C. Juršėną 

po Atlantos olimpinių žaidynių. Sąmonin  
gas jaunim as LDDP nereikalingas

B ene ryškiausiu  “ko m p e te n tin g ų jų "  
“laimėjimu" tapo teism ų, policijos, pasienio 
tarnybų, muitinės darbuotojų totalinis p a 
p e rk a m u m a s . S ia u b in g a  Tai, kad  
aukščiausieji šalies vadai į  viską žiūri kaip į 
ne išveng iam ą būtinybę, dažnai apie tai 
viešai pakalba, padejuoja, n-tąjį kartą kon
statuoja beplintant šį gėdingiausią reiškinį, 
tačiau nutraukti partinės ir nusikaltėlių m a
fijo s  k o le g ia la u s  b e n d ra d a rb ia v im o  
nesiryžta. G al nenori, gal nesugeba, gal 
prisibijo... Kartais neaišku, kuri mafija val
do kraštą ir “užsakinėja muziką”.

1 9 9 2  m etų  ru d e n į d o ra  n iekad  
nepasižym ėjusi LD D P  į Seimo rinkimus ėjo 
su darbo, doros ir darnos šūkiu. Iš to šūkio, 
kaip ir iš viso LDDP 'darbo ' esant valdžioje, 
išėjo šnipšlas. Todėl reikia tikėtis, kad “ko
mpetentingųjų" vienvaldžio siautėjimo metai 
atvėrė akis ir patikliausiam (depolitizuotaml) 
žmogeliui, nuo 1992-ųjg besiilginčiam šla
pios dešros ir pigaus šilto būsto

Sutrum pinta iš “Dienovidžio"

NE ITIN M ALONUS ŠEIM YNIS POKALBIS SAVIVALDYBĖJE
*  M A L A K A U S K IE N Ė

Šiaulių  sav iva ldybės K u ltū ros  sk y r ia u s  in ic i
atyva spalio 11d. m iesto m aras A lfredas Lankau a- 

.kas priėm ė S e n jo rų  k lub o , k u r į sud aro  ga rb ingo 
m ižlaue su laukę ku ltū ros da rbuoto ja i, daug iau -
•*e  artista i, narius.

Miesto meras pasida lino rūpesč ia is  dėl būs im ų 
metų biudžeto. Sakydam as, kad ne gyve ns im e nei 
ge ria u , n e i tu r t in g ia u ,  a t s ik la u s ė  s e n jo r ų  
nuomones dėl š ildym o sezo no  pradžios: po tva rk is  
esąs parengtas, bet, ko l p ilieč ia i m ušti ne g ra s i
na. nepasirašytae.
I S en jo ra i m ano, jog  sa u le i v i«  da r m a lon ia i 
{šviečiant, re ik ia daug iau jud ė ti ir, ž ino m a , š ie k  t ie k  
sutaupyti.

Meras pa sve ik in o  se z o n ą  p ra d ė ju s iu s  te a 
prėpus ir  p a p a s a k o jo , k o k ių  p ro b le m ų  a tn e š a  
kLltūroa decen tra lizav im as, je ig u  nusprendž iam a,
( perduoti 3u fina n sa v im u “ , ta i reiSkia - su  fina n 
savimu tais m eta is, be t ne daug iau .

Kultūroe sky ria us  ved ė ja s H. S m ilg ys  p ris im 
in i m iesto ir teatro ju b ilie ja m s sk irtus  reng in ius, 
įvykusią sen jorų re tro p re m je rą ir  k itu s  p u ik ius  da- 
Įylius, bandym ą sudary ti s ą lyg as  pa gyve nu s iem s 
įmonėms kū ryb in ga i pad irbė ti, j su s itik im ą  buvo 
pakviesi** D ram os te a tro  d ire k to riu s  A . V enck

us, m ed ikų , soc ia linės rūybos sky ria u s , P. V iš in 
sk io  b ib lio tekas atstova i. G a ila , kad nega lėja d a 
ly v a u ti S e n jo rų  k lu b o  g a rb ė s  p re z id e n ta s  K, 
Tum kev ič iu s .

S e n jo rų  r ū p e s č iu s  iš d ė s tė  a k to r iu s  V y t. 
B e nokra itis . Ž m onė s  no rė tų  da žn ia u  pa s irodyti 
sceno je , tu rė ti te a tro  ar k itų  spo nso rių  pa ram ą ir 
g lobą. Vieni artis ta i gauna ir va ls tybės ir paprastą 
pensiją , o  k iti, tiek  pa t žm on ėm s Ir  tea tru i a tid a 
vę . - t ik  pa pra stą . S e n jo rų  k lubas neturi savo 
pata ipų, y ra  reg is truo tas v ieno a rtis to  bute.

M eras siū lė naudotis saviva ldybės tu rim a sale, 
sce n a  žadė jo  pa ieško ti pa ta lpėlės sus ibūrim u i, 
iš v y k o m * pa sko lin ti m ikroau tobusą . Kėlė m intį, 
kad s e n jo rų  s p e k ta k lia i b ū tų  la u k ia m i ka im o
kultūros namuose.

T e a tro  d ire k to r iu s  A . V e n c k u s  ta isė  V y t. 
B enokra ič lo  k a lbos ne tiks lum us  Buvo ruošiam as 
spe k ta k lis  V. Benokra ič io  jub ilie ju i, o  prem jeros 
dieną paaiškė ję, jog  įku riam as “Senas is  teatras" 
su te le fona is  Ir faksa is . R e troapektak lis  gali būti 
jra šy ta s  j repertua rą , bet re ikė tų  m okė ti nuomą, 
a ts ilyg in ti už e le k trą  ir k ita s  pas laugas. Teatras 
ne ga li u žs iim in ė t i lab da ra  | te a trą  a tė jo  jau nų  
žm on ių , kurie  no ri d irb ti i r  užs id irb ti, a rtis to  p ro 
fe s ija  ka ip ir  be t k u ri k ita , y ra  v e rta  užm okesč io . 
A k to ria i y ra  prilyg inti Va lstybin ių js la igų  ta rn au to 

jam s, be t to k io  a tlyg in im o, ko ks  m okam as v a l
din inku i, negauna. Todėl, anot A. Venckaus, re ik ia 
“k e is ti tva rką , va id ž ią  Ir sam p ra tą '

A tsakyd am as jam , A  Lankauskas prižadėjo , 
kad va ld ž ia  v isad a  bus b loga i r  ka ita ... O  artis to  
tro š k im ą  b ū ti s cen o je  jia  lyg in o  su lakū no  i lges iu  
dangaus, todėl, nežadėdam as uždarb io , žadėjo 
sen jorus  rem ti i r  jiem s padėti.

Š ia m e , a n o t A V e n c k a u s , š e im y n in ia m e  
po ka lb y je  d r  Šnekėjo A S im oka lty tė , G . Va ig iny- 
tė , F . L a u r in a ity tė ,  N M iro n & ik a itė ,  A 
Iva na usk ien ė , J. Kaškelienė ir k t.

Kultūros skyriaus vedėjo pavaduoto|a N. B o rg 
e rd t in fo rm avo ap ie va ls tyb inė s  p re m ijos  gav im o 
ga lim ybes H. Sm ilgys žadėjo param ą iš “Ku ltūrin
ių program ų ir  in ic ia tyvų “ k išen ės . A. L a nka us
kas  p rim inė, kad agzistuo ja ’ gerbėjų ka rta ', o gyd. 
B. P ap lausk ienė, sus irūp inu s i dva s ios  gydym u, 
s iū lė  kre iptis j auditoriją, kuria i nereikia nei scenos, 
n e i d e k o r a c ijų  - t ik  įk v ė p to  ž o d ž io , t. y . J 
pens in inkus, inva lidus, m oks le iv ius  ir  pan, S o c ia l
inės param os re ika ling iem s žm onėm s ją  žadėjo 
su s itik im e  da lyvavus i m ie s to  S o c ia linė s  rūp ybo s  
s k y r ia u s  d a rb u o to ja . Bus ie ško m a  g a lim y b ių  
k u ltū ro s  d a rb o  barų v e te ra n a m s  n e m o ka m a i 
lan ky ti spe k ta k liu s  ir  kon certu s.
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Į ŠIAULIUS GRĮŽO PORA OMAHOS MIESTO GARBĖS PILIEČIŲ
Leonija MALAKAUSKIENĖ

Su Šiauliais susigiminiavusiame Nebras- 
kos valstijos Omahos mieste keletą savaičių 
stažavosi Šiaulių miesto savivaldybės Ben
drojo departamento vadovas, informatikos 
skyriaus vedėjas Jonas Bartkus bei Ekolog
inių problemų ir gamtinių išteklių naudojimo 
skyriaus viršininkas Romas Šemeta. Minė
to miesto savivaldybė jiems suteikė Garbės 
piliečių vardus. “Aušros alėjos” skaitytojams 
pateikiame pluoštelj jų kelionės įspūdžių.

J. Bartkus buvo Omahos miesto saviv
aldybės vietos lietuvių bendruomenės ir Sus- 
ibroliavusių miestų asociacijos svečias. Kaip 
Informatikos skyriaus vedėjui, didžiulį įspūdį 
jam padarė “Interneto" (pasaulinio kompiu
terių tinklo) teikiamos galimybės, elektron
inio pašto ir informacijos paieškos patogu
mai. P. Jonas Bartkus, pasikv ie tęs 
žurnalistus, jiems akivaizdžiai ir pademon
stravo šiuos amžiaus pabaigos stebuklus, 
kuriems lietuviai dar nė pavadinimų savų 
nesugalvojo; 20 proc. Amerikos gyventojų, 
naudodamiesi “ Interneto" paslaugomis, jau 
yra patyrę ir jo teikiamus privalumus, ir pavo
jus. Pasaulis tapo mažesnis, nebetinka se
nieji atstumo ir laiko matai; tačiau darosi tar
si nebereikalinga betarpiško bendravimo 
dovana. Kom piuteria i daro nem enką 
konkurenciją telefono ryšiams ir televizijai, 
sudaro vaikų laiko leidimo ir auklėjimo prob
lemų.

Kaip valdininkas, p. Jonas Bartkus domė
josi miesto administracijos darbo organiza
vimu.

Didžiojoje Omahoje yra apie 600 tūkst. 
gyventojų, o pačiame mieste - 240 tūk
stančių. 7 merijos nariai atlieka ir tarybos, ir 
valdybos darbą. Posėdžiaujama kartą per 
savaitę, svarstoma nuo 50 iki 100 klausimų. 
Posėdyje gaS dalyvauti ir kalbėti suinteresuoti 
miesto gyventojai. Jei nėra diskusijų, dėl 
sprendimų projektų tik balsuojama. Posėdį 
veda valdininkas - miesto klerkas.

Omahoje yra dvi aukštosios mokyklos: 
Kreitono jėzuitų universitetas, su kuriuo ben
dradarbiauja ŠPI, ir Nebraskos universite
tas Omahoje, kurio dalis įsikūrusi Linkolno 
mieste (valstijos sostinėje). Šiame valstybin
iame universitete mokosi apie 15 tūkst. stu
dentų.

P. Jonui Bartkui teko dalyvauti kasmet
inėje Omahos kaubojų ir fermerių šventėje - 
drauge su kitais lietuviais, tautiniais rūbais 
apsirengus, važiuoti Lietuvos vėliava ir Ši
aulių herbu papuoštu vežimu. Amerik
iečiams, kurių tautinės tradicijos vis dėlto yra 
nesenos, mūsų spalvos patinka, o tautiniai 
rūbai, lyginant su kukliu kaubojų apdaru, daro 
įspūdį. Omahos lietuviai, kurių yra apie 3 tūk
stančius, labai domisi Lietuvos gyvenimu, yra 
susirūpinę dėl Seimo rinkimų. Tą susirūpin
imą jie išreiškė pasirašydami kreipimąsi į Li
etuvos žmones, tautinių spalvų popieriaus

lape, kurį šiauliečiai buvo įpareigoti parvežti 
ir paskelbti Lietuvoje.

Jaudinančių akimirkų vyrams teko patirti 
netoli Omahos esančiame Papiljono mieste
lyje, kurio 42 metų amžiaus meras lietuvis 
susitikimo su tautiečiais buvo sukrėstas taip, 
jog atrodė dar kartą gimęs. Mero kabineto 
sieną puošė trispalvis transparantas su 
žodžiais “Labas Lietuviška”. Tai ir visas šio 
lietuvio gimtosios kalbos lobis, tačiau dėl to 
negalima abejoti jo jausmų nuoširdumu: 
šiauliečiams buvo aprodytas visas miestel
is, surengtas priėmimas merijoje. Papiljono 
miestelis norėtų rasti kur nors netoli Šiaulių 
bičiulystės partnerį.

Romas Šemeta turėjo individualią išvy
kos programą ir su Jonu Bartkum Omahoje 
susitiko tik paskutinę viešnagės savaitę. Jis 
irgi buvo svečias lietuvių, kurie Tėvynės la
bai išsiilgę, jaudinasi dėl jos, laukia gyvo 
žodžio: Lietuvos jiems reikia, visos jų kalbos 
- tik apie ją.

Amerikoje yra dešimt federalinio lygio 
aplinkos agentūrų. Čikagos centre esančio 
pastato 19 aukšte jis pabuvojo valdo Ad
amkaus darbo kabinete (jo šeimininkas tuo 
metu buvo išvykęs). Jis buvo globojamas 
šios agentūros užsienio ryšių skyriaus vi
ršininko pavaduotojo Vacio Šaulio.

Viskonsine jis turėjo susitikimą gamtinių 
išteklių departamente (maždaug ministerijos 
lygiu) su jo vadovybe ir darbuotojais, o Ke- 
nošos meiste (apie 80 tūkst. gyventojų) 
susipažino su aplinkosaugos, miesto planavi
mo darbu savivaldybės lygiu.

Vandens dieną teko matyti labai galingus,

kitokius nei pas mus, biologinio valymo 
įrenginius: bakterijos auginamos ant gan^ 
tankiai vandenin sumerktų banguotų plast
masinių lakštų; įrenginiai uždengti, kad ne
malonūs kvapai nevargintų gyventojų. 
Daugelyje vietų geriamas vanduo imamas 
tiesiog iš ežero, į kurį toliau kitoje vietoje, vėl 
išleidžiamas. Tokio vandens paruošimas 
brangiai kainuoja. Vandens vartojama labai 
daug, bet jo kaina neskatina taupymo.

Atliekų dieną p. R. Šemeta lankėsi są
vartyne, kurio darbuotojas, prisiminęs savo 
lietuvišką kilmę, irgi pasveikino jį žodžiu “La
bas”, bet... tik tiek. Sąvartynai priklauso 
privačioms kompanijoms, atliekos pradėtos 
rūšiuoti palyginti neseniai; rūšiuojama įvairi: 
ais būdais, yra bandomi įvairūs jų rinki) 
rūšiavimo variantai.

Autobusų ir jų keleivių Amerikoje nedaug, 
kiekvienas važiuoja savo mašina. Gamto
saugininkai mano, kad reikėtų suglaudinti 
gyventojus, suartinti jų gyvenimo ir darbo 
vietas. Benzino galonas (apie 4 I) kainuoja 
1,2-1,5 dolerio.

Kai kam kelia nerimą ta aplinkybė, kad 
JAV, kur yra apie 200 mln. gyventojų, suna
udoja apie trečdalį pasaulio energetikos 
išteklių.

Iš tų dviejų šimtų milijonų, Omahos mies
to garbės piliečio Romo šemetos duomeni
mis, kuriuos jis gavo iš “ Interneto", šiek tiek 
daugiau negu vienas milijonas save laiko Ii 
etuviais.

NUOTRAUKOJE: trijų tautiečių susitiki
mas Papiljono mero kabinete.
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