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ygardoje BIRUTĖS VISOKAVIciENĖS 
fiterviu “Aušros a lė ja i” antrojo turo iš- 
karėse
Esate m inėjusi, kad dėl rinkimų ka

mpanijos turėjote atitrūkti nuo pedagog- 
uo darbo universitete. Kaip j Jūsų per- 

pirmajame Seimo rinkimų ture ž iū ri 
ffsų studentai ir Jus vadavę doktoran- 
|i? Ar jau buvote su ja is  susitikusi?  

Susitikusi dar nebuvau, bet gavau 
augybę sveikinimų telefonu.
Kokie bebūtų rinkimų Saulės apygardoje 

Rezultatai, Jūs jau esate ištinkta į Seimą 
pagal Tėvynės sąjungos sąrašą. Turbūt 
negalėsite turėti viso pedagoginio ir mok
slinio darbo krūvio Universitete?

Tai būtų nejmanoma. Tačiau pasisteng
siu nenutraukti ryšio su studentais ir Uni- 
^ fe ite tu , nes universitetas - tai mano 
gyvenimas...

Kaip galėtumėte apibūdinti dabartinį 
irinkimų kampanijos momentą?

Tam tikrą pavojų kelia panika žmonių, 
kurie perka dolerius, galvodami, kad dol
eris brangs, o litas nuvedės. Mintį, kad kon- 
s“ n^atoriai nori nuvertinti litus, turbūt spe

cia lia i perša LDDP, nors mes ne kartą 
sakėme ir savo programose rašėme, kad 
būtina atstatyti Centrinio banko funkcijas, 
kad reikia atsisakyti valiutų valdybos mod
elio. Ir tai reiškia, kad litas ne nuvedės, o 
stiprės, nes jis dabar yra nuvedėjęs: juk 
nebegalime tiek pat nupirkti už litą, kaip 
prieš 2-3 metus. Mūsų pagrindinis tikslas - 
atstatyti lito tikrąją vedę ir ją palaikyti. Jeigu 
bus mūsų valia, jeigu centrinis bankas 
vykdys savo funkcijas, tai litas nenuvedės. 
Kai žmonės, prisipirkę dolerių, vėl turės 
iškeisti juos į litus, doleris gali ir atpigti, iš to 
turės pelno tik valiutos spekuliantai.

Kaip žiūrite į Šiaulių miesto problemas?
į Šiaulius žiūriu kaip į ekonominių prob

lemų visumą. Tik pakeitus valstybės eko
nominę politiką, galima atgaivinti pramonę, 
skirti paskolas investicijoms, kudi darbo 
vietas. Tai išspręs daugelj problemų. Labi
ausiai tvarkos valstybėje bijo LDDP klanai. 
Tačiau laukia ir nori tos tvarkos Šiaulių pra
monė, įmonės, jų vadovai ir, žinoma, visi 
žmonės.

Žinau, kad Šiauliams laba aktualus yra 
Zoknių oro uostas ir LEZ, ir tai taip pat 
priklauso nuo visos valstybės ekonominės

politikos, nes investicijos j LEZ taip pat eis 
tik su valstybės garantijomis, ratifikavus 
Seime LEZ verslo planą. Jeigu duodant 
valstybės garantiją 10 mln. dolerių paskolai 
20 metų, reikalinga ją ratifikuoti Seime, tai 
juo labiau tas reikalinga, 49 metams atid
uodant dalį Lietuvos.

Pramonininkai jau suprato, kad jų  įgytas 
tudas nedirba, nes trūksta darbo vietų, nėra 
tikro verslo, o mūsų (TS) nuostatos leidžia 
jiems tikėtis, kad darbo vietos bus kuria
mos.

LEZ turi būti kuriama pagal atitinkamus 
tarptautinius standadus, kad tai nepriešt
arautų ES reikalavimams, kad neatsitiktų 
taip, jog kokie nors “išp lauti' pinigai ar 
įstatymų pažeidimai kuriant LEZ užkirs kelią 
Lietuvos žmonėms tapti europietiškos val
stybės ir ES dalimi. Todėl ir pramonės 
gaivinimas, ir LEZ kūrimas Šiauliuose yra 
valstybės strategijos dalis.

Kaip vertinate rinkimus pralaimėjusios 
LDDP politinę perspektyvą?

Dažnai pagalvoju, kad vis dėlto soviet
inės praeities šaknys yra labai gilios. Jeigu 
mes, dešinieji, būtume padarę Lietuvai nors 
trečią dalį tų nuostolių, kuriuos atnešė da- 
badinė valdančioji padija su savo satelitais, 
tai turbūt negalėtume išeiti į  gatvę, ne tik j 
radiją, televiziją ar spaudą, o apie buvimą 
Seime netektų ir svajoti. O juos žmonės 
kažkaip dar pakenčia...

Kalbėjosi L. MALAKAUSKIENĖ

Rudens rimtis. Akistata rūsti.
Nedrumsčia nieks skaidrumo mėnesienos, 
ir plaikstosi arti, labai arti 
Gyvųjų maldos ir senolių sielos.

V. Bukauskas
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VYKSTA KOVA TARP VAKARIETIŠKO 
IR SOVIETIN IO  GYVENIM O BŪDO

TS(LK) kandidato j LR Seimą Dainų apy
gardoje E. ZINGERIO interviu "Aušros alė
ja i" antrojo turo išvakarėse

Ką žada L ie tu va i p ro gn ozu o jam a  
dešiniųjų jėgų pergalė Seimo rinkimuose?

Visuomenėje iš tikrųjų turi klestėti toler
ancija, ir tai yra mūsų stiprybė. Pirmutinis 
tikslas - gyvenimo gerinimas.

Tų, kurie buvo pakirsti sovietinio gyven
imo būdo ar integruoti j socialistinį cinizmą, 
laukia ne represijos, o visiškai nepalankios 
jiems moralinės aplinkos sudarymas. Jų 
pavyzdys turi tapti nesektinas ir visiškai 
nunykti, kaip kūnas įveikia ir sunaikina j jį 
įsiskverbusias bacilas.

Kaip apibūdintumėte dabartinę ekonom
inę Lietuvos situaciją?

Vyksta kova tarp vakarietiško gyvenimo 
būdo, kur yra tvarka, ir sovietinio gyvenimo 
būdo, kur galima pasipelnyti iš netvarkos.

Ką pasakytumėte tiems, kurie šiandien 
permainų akivaizdoje abejoja ir nebežino, 
kas geriau?

Ikikarinė mūsų (tėvų) gyvenimo kokybė 
buvo vakarietiška. Jai buvo būdingas koky
biškas (ne bet kaip atliekamas) darbas. 
Moralinė dešimtimi principų grindžiama ver
tybių sistema egzistavo ne vien Bažnyčioje. 
Pasitikėjimas kaimynais buvo toks, kad 
nebuvo nei įpročio, nei reikalo rakinti duris.

Visa tai privalėsime atgaivinti ir sujungti 
su moderniosios Europos pasiekimais. Tai 
turėtų sudaryti mūsų gyvenimo būdo sam
pratą.

Valstybės nepilnavertiškumo jausmas ir 
dešimtmečius trukęs "gudrumo" mokymą* 
viso šito akivaizdoje turėtų nunykti. Tai j«z 
atliko visos Vidurio Europos tautos.

Nuo mūsų priklauso, kokį kelią renka 
mės: Baltarusijos ar Čekijos, Vengrijos. 
Lenkijos...

Kalbė josi L. MALAKAUSKIENĖ

V. JUŠKUI APG AUTI RINKĖJŲ NEPAVYKS
TS(LK) kandidato  j  L R  Seim ą A u š 

ros a p y g a rd o je  A. S Ė JU  N O  in te rv iu  
'Aušros a lė ja i’  antro jo  turo  išvakarėse

TS(LK) kand idata i į  L ie tuvos  Seimą  
Šiauliuose geroka i lenkia  sa vo  varžovus 
visose trijose  apygardose A r  y ra  rea lus  
p a vo ju s  ku riam  nors iš  jų  p ra la im ė ti 
antra jam e ture?

Antrasis turas nebus lengvas, ir atsakyti 
užikrintai ir tiksliai yra sunku. Šiauliuose 
TS(LK), lyginant su kitomis partijomis, pa
sirodė gana gerai. Tai iš tiesų tikriausia polit
inė organizacija Šiauliuose, ir malonu, kad 
mums pavyko Šiaulių miesto gyventojus 
pasukti kita kryptimi: iš laba ryškaus kairi
ojo Lietuvos centro palengva krypstama j 
dešinę. Tai iš tiesų geras virsmas. Taip pavy 
ko pakeisti Šiaulių politini veidą, ir tai yra 
svarbiausia.

Kaip re ikė tų  ve rtin ti p. V. Juškaus a t
s isakym ą Seimo nario m andato i r  a ts i 
sakym ą  d a ly v a u ti r in k im ų  a n tra ja m e  
tu re?

Nenorėčiau komentuoti savo varžovo 
elgesio, nes rinkiminė kova tęsiasi. Paanal
izavęs pirmojo turo rezultatus ir supratęs, 
kad laimėti šansų labai maža, jis susirado 
labai gerai apmokamą Valstybinio komer 
cinio banko Šiaulių skyriaus valdytojo vietą. 
V. Juškus tapo bankininku ir pasitraukė net

iš Seimo narių. Kiekvienas žmogus turi teisę 
pasirinkti ir priimti vieną ar kitą sprendimą.

K a ip  ž iū rė ta  j  nau ja s  V. Ju škau s  
p ranašystes ap ie  deš in ių jų  d ik ta tū rą?

Manau, jog pranašautojai bijo ko kito. 
Pats V. Juškus yra teigęs, kad jų partijoje 
yra negražių ir nešvarių dalykų, kuriuos, 
būdamas Seimo ekonom inių nusikaltimų 
tyrimo komiteto pirmininku, jis  yra atleidęs 
Per tuos ke lverius metus nedaug ką jis  
teiškėlė viešumon, gal dėl lo kai kas jo  ko
mitetą vadino ekonominių nusikaltimų slėpi
mo komitetu. Liko neišnagrinėta labai daug 
bylų, dauguma jų  susijusios su aukščiausi
ais pareigūnais. Jie bijo, kad jų darbai iškils 
j viešumą ir teks už tai atsakyti. Dėl to ir 
visa jų propaganda skirta Lietuvai gąsdinti 
(neva a rtė ja  d eš in ių jų  d ik ta tū ra ), kad 
žmonės nebalsuotų už Tėvynės Sąjungą, 
žadančiąjvesti tvarką Lietuvoje. IrTėvynės 
Sąjunga tą pažadą tesės.

Kaip vertinate  V. Juškaus išsakytą  
kritiką  savo p a rtija i?

Pats apgailestauju, kad mano varžovas 
elgėsi ne itin korektiškai. Labiau j] gerbčiau, 
jeigu tokią kritiką būtų išsakęs viešai, kal
bėjęs apie tai visą laiką. Bet jis sėdėjo savo 
partiniam e vežime ir  dainavo tą pačią 
dainelę. O dabar tai yra rinkimų triukas, 
norint surinkli daugiau balsų ir repralaimėti 
labai dideliu skirtumu. Juo labiau, kad ir šiltą

vietelę jau susirado.
K okios j  takos ga lė tų  tu rė ti V. Jušk«_ 

p a re išk im a i an tro jo  rink im ų turo rezu l 
tatam s ?

Manau, kad jų tikslas yra padaryti dirbtini 
ažiotažą, atkreipti j save rinkėjų dėmes], 
su k e lti g a ile s tį: ž iū rė k ite , kokio  gero 
žmogaus atsisakote! Kartu tai ir gudrus kvi
etimas, kad kuo daugiau ateitų ir balsuotg 
už jj. Juk, būdamas politikas, Seimo narys 
artimas savo partijos vadovybei, žino, IC-* 
pasitraukti negalima, kad tokie pareiškimą 
absurdiški.

Tokie pare išk im ai dezorgan izuo ja  ir 
dešiniąją pusę. Kai kas sako, kad nebereikia 
eiti j rinkimus, nes nugalėtojas aiškus. Tai 
yra gudrus, gerai apgalvotos ir klastingas 
ėjimas.

Tad ką tu rė tų  d a ry ti A ušros apygai 
dos rinkė ja i?

Manau, jog dešiniosios pakraipos rinkė
jai supranta būtinybę eiti į  rinkimus. Rinki
mai nepasibaigė. Manau, kad p. J u - '®  
rinkėjų apgauti nepavyks.

Todėl kviečiu visus šiauliečius, drauge ii 
Aušros apygardos rinkėjus, taip pat aktyvi 
ai dalyvauti ir antrajame rinkimų ture, ne 
sileisti apgaudinėjamiems, nesiklausyti jokiu1 
gandų ir apkalbų.

Lietuvai reikia permainų j gerąją p i*  
Tėvynės Sąjunga tai gali padaryti f

Kalbė josi L. MALAKAUSKIENĖ

iAktua li  i
•  •  •

Spalio 24 d. Šiaulių meras A. Lankaus
kas susitiko su kultūros darbuotojais. Saviv
aldybės Kultūros skyrius šiam susitikimui 
parengė numatomų svarbesnių 1997 metų 
renginių sąrašą. Be privalomų valstybinių 
švenčių minėjimų, j jj įeina parodos, konkur
sai, festivaliai, minėjimai ir t .  t.

Šiaulių savivaldybės kultūros progra
moms ir iniciatyvoms duodamas lėšas skirs
to Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotojos 
Natalijos Borgerdt vadovaujama komisija. 
Kol nepatvirtintas būsimų metų biudžetas, 
šis sąrašas nėra galutinis, jis gali būti taiso
mas, papildomas. Mero raginami, kultūros 
darbuotojai pasidalino mintimis apie plan
uojamų darbų tikslingumą. Konservatorijos 
direktorius J. Lamauskas mano, kad Šiaulių 
mieste reikėtų įrengti vargonus pasauliet 
inės muzikos koncertams ir studentų praty

boms. Jeigu vargonai būtų statomi saviv 
aldybėje, galima būtų panaudoti šv. Petre 
ir  P ov ilo  bažn yč io s  senų jų  vargom j 
vamzdžius. Šio sumanymo tikslingumu abe
jo jo M. Žibūdienė ir miesto Tarybos švieti
mo ir kultūros komiteto pirmininkas J. Ge 
nys. Kraštotyros draugijos pirmininkė L.J- 
Pranienė priminė, kad artėja šios draugijos 
septyn iasdešim tm etis , J. M inkevičienė 
prim inė vis svarbesnę “Laiptų" g a l i o s  
reikšmę Šiauliams ir Lietuvai. T

nukelta j  11 P
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Ūkininkai geriau nori cukraus
JONIŠKIS. Spalio 25 d. rajono ūkininkai 

huvo susitikę su AB “Pavenčių cukrus" gen
eraliniu direktoriumi J. Ignotu. J is nuogąsta
vo, kad iki spalio 22-osios joniškiečiai fab
rikui tepardavė  m ažokai (apie 49 tu k 
siančius tonų) runkelių - šiek tiek daugiau 
kaip pusę sutartyse numatyto kiekio. O 
ūkininkus labiausiai domino, kaip už ]uos 
bus atsiskaitoma. Pasak fabriko vadovo, 

p irm ą ją  pinigų sumos dalj ketinama atiduo- 
į i  iki lapkričio 15-osios, o likusią - po Naujųjų 

metų. J. Ignotas taip pat informavo, kad 
šiemet su žemdirbiais manoma atsiskaitinėti 
ne cukrum i, o p in ig a is . M at n e re ta i

už 10-15 procentų priskaičiuotos sumos 
atsiskaitytų cukrumi.

MEDICINA
Lankėsi švedi| pgdlalras

RADVILIŠKIS. Centrinė je  ligoninėje,
Vaikų ligų skyriuje , lankėsi Lindčioping 
(Švedija) miestelio ligoninės gydylojas pe
diatras Biornas Kornerupas. Jis domėjosi, 
kaip rajone gydomi vaikai, apskritai sveika
tos apsaugos problemomis. Gydytojas viz
itavo Vaikų skyriaus ligonius, juos konsul
tavo.

Svečias radviliškiečiams atvežė ir lab
daros: du inhaliatorius, (vairių medikamentų, 
Vaikų ligų skyriui padovanojo 10 tūkstančių

tr a b a n d in ė s  d e g t in ė s
Kriminalinės policijos inspektoriai A. Luk

šo sodyboje rado aštuonis su puse kilogra
mo maltų aguonų galvučių, 18 kilogramų 
išlukštentų aguonų galvučių ir 13 litrų kon
trabandinės degtinės 'Jekaterina”. Sodybos 
Šeimininkas sakė, kad aguonos prisisėju 
sios pačios burokų lauke. Jas nuėmę ir laikę 
savo reikmėms. A. Lukšo teigim u, dalj 
aguonų galvučių jis ne sumalęs, o tiesiog 
sutrypęs, kad galėtų lengviau išimti sėklas.

K ITI ĮVYKIAI
Ribolamas automobilių grellls

ŠIAULIŲ RAJ. Kai kuriuose Šiaulių kraš
to keliuose dėl kelio remonto darbų yra ri-

ŠIAURĖS LIETUVOJE
žemdirb iai cukrų  p radeda  p a rda v in ė ti 

f jim e s n e  kaina nei fabrike, todėl ten jo n ie 
k a s  brangiau nebeperka. Tačiau ra jono 

ūkininkams atsiskaitymas pinigais - nelabai 
priimtinas. Daugelis jų sakų, kad cukraus 
reikia atsiskaityti su žmonėmis už darbą, 
bitėms mailinti ir kitiems reikalams. Todėl 
fabriko generaliniam  d irektoriui, Lietuvo 
ūkininkų sąjungai, Žemės ūkio ministerijai, 
Lietuvos cukrinių runkelių augintojų asoci-

Sarijai adresuotame rajono ūkininkų rašte 
ašoma, kad AB 'Pavenčių cukrus" bent

KIRTINGI KELEIVIAI APIPLĖŠIAMI 
/  KELIUOSE

:< u .n  25 dieną apie 7 val. ryto kelyje 
Panevėžys-Šiauliai netoli Bertuižių kaimo 
buvo užpulti ir apiplėšti bei sumušti du Kė
dainių gyventojai, nuosavais automobiliais 
vykę j Klaipėdą. Komersantai prarado 6000 
dolerių. Abu Kėdainių gyventojai Rolandas 
N. ir Audronis V. ankstyvą rytą automobili
ais vyko j  Klaipėdą ir ketino pirkti aulomo 
bilj. Automobiliu važiuojantis Audronis V. 
pamatė šalikelėje stovintj ir pravažiuojančias 
mašinas stabdant] vyriškį. Jis ir jo draugas, 
norėdami padėti, sustojo. Nespėjus išlipti 
iš mašinos, jsiveržė kaukėti vyrukai, jrėmė 
šautuvus j nugaras ir liepė sukti j vieškelj. 
Po)» pavažiavus liepė sustoti. Vos spėjus 
sustabdyti abi mašinas, iš krūmų iššoko dar 
keli ginkluoti vyriškiai ir ėmė daužyti Rolan

kronų. Už šiuos pinigus planuojama Įsigyti 
pulso oksimetrą, kuris ypač reikalingas 
sunkesniems ligoniams. Vaikų ligų skyrius 
juo žada dalytis su Naujagimių ir su Reani
macijos skyriais.

NUSIKALTIMAI
JONIŠKIS. Spalio 18-osios rytą Jonišk

io rajono policijos komisariatas gavo oper
atyvinės informacijos, kad Plikiškių kaimo 
gyventojo Adolfo Lukšo namuose yra kon-

do N. autom obilio  langus ir  m ušti pat] 
vaikiną. Nukentėjusysis teigia, kad j] mušė 
beisbolo lazda. Kiti nusikaltėliai primušė 
Audron] V. Ištempti iš mašinų, vairuotojai 
dar buvo mušami iš jų atėmė 6000 dolerių 
ir vėl liepė sėsti j automobilius. Komersan
tai atsikvošėję nuėjo ] Bertuižių kaimą pa
galbos Apie jvykj informuotas rajono polici
jos komisariatas, iškelta baudžiamoji byla 
dėl plėšimo.

POLICININKĄ UŽPUOLĖ TARNYBOS 
METU

Spalio 23-ąją, apie 20.40 val. Basan 
avičiausg., netoli Bielskio autobusų stotelės 
tarnybos metu užpultas uniformuotas mi
esto  V y ria us io jo  po lic ijo s  kom isaria to  
patrulinės tarnybos vyriausiasis policininkas 
Rimantas K. Netrukus po nusikaltimo buvo 
sulaikyti du įtariamieji Vytautas S. (g. 1958 
m.) bei Petras R. (g. 1962 m.). Dar vienas 
įtariamasis sugebėjo pasprukti. Apygardos 
prokuratūros atstovas spaudai L. Vitkus 
sakė, kad šj incidentą dabar tiria Apylinkės 
prokuratūra, sulaikytieji apklausiami. Anot 
jo, konfliktas kilo po to, kai iš kavinės išėjus 
girtus tris  vyrus sudrausmino patruliavęs 
policininkas. Tačiau šie nepakluso ir ėmė 
mušti.

IŠGĄSDINO VAIKO RIKSMAS
Spalio 23-ąją, 11.18 vai, medikai skubė

jo  prie “Lokio pėdos” aludės - skambinusie
ji pranešė, kad pagalbos reikia sužeistam 
vaikui. Nuvykus paaiškėjo, kad nenustatyti 
vyriškiai užpuolė ir bandė išprievartauti Auš-

bojamas automobilių greitis. Greitį ribojan 
tys ženklai remontuojamose kelių atkarpose 
bus iki šių metų lapkričio pirmos dienos. 
Mėnesiu ilgiau užtruks kelio Šiauliai - Nau 
joji Akmenė atkarpos nuo 6 iki 8  km remon
tas. Eismas šioje kelio alkarpoje uždarytas, 
lodėl automobiliai važiuoja apylanka. A uto
m o b ilių  e ism as bus le is ta s  g ru od ž io  
pradžioje, tačiau asfaltas bus nutiestas tik 
kitąmet.

Parengė V ida S IM O N A IT IEN É

ros take gyvenančią Laurą K. išsigandusi 
moteris paleido vaikišką vežimėlį, kuris kiek 
pariedėjęs apvirto. Laimė, nesusižalojo kelių 
mėnesių vežimėlyje gulėjęs kūdikis. Vaiko 
riksmo išgąsdinti užpuolikai pabėgo.

Parengė V. S

Didinami 
biudžetininkų 

atlyginimai, pensijos 
ir pašalpos

Vilnius, spalio 23 d. (BNS). Vyriausybei 
5 litais padidinus bazinę mėnesio algą, nuo 
gruodžio 1 dienos bus padidinti biudžetinių 
jstaigų darbuotojų atlyginimai. Atlyginimai 
bus padidinti ir tiems biudžetininkams, kurių 
alga nepriklauso nuo bazinės mėnesio al
gos. Nuo gruodžio 1-osios bazinė mėnes
inė alga bus 90 litų. Dabar ji yra 85 litai. Be 
to, nuo gruodžio 1 dienos 10 litų didinimas 
taikomas minimalaus gyvenimo lygis - iki 
100 litų, valstybės remiamos pajamos - iki 
110 litų ir valstybinė socialinio draudimo 
bazinė pensija - iki 110 Litų. 10 procentų 
taip pat didinamas žalos atlyginimas, be
darbio pašalpa ir kitos pašalpos. Padidinus 
atlyginimus, pensijas ir socialines pašalpas, 
per mėensį iš va ls lybės ir savivaldyb ių  
biudžetu papildomai reikės beveik 27 mili
jonų litų.
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L. M A LA K A U S K IE N Ė
Praėjusio sekmadienio popietę TS(LK) 

rinkimų kampanijos dalyviai ir rėmėjai, ak
torės, miesto Tarybos narės O litos Dautar
taitės žodžiais tariant, tie žmonės, kuriems 
iš tiesų rūpi Tėvynės ir jos žmonių likimas, 
rinkosi j 12-ąją vidurinę mokyklą pasidžiaugti 
rinkimų j Seimą pirmojo rato rezultatais, 
susitikti su daugiausia rinkėjų balsų gavu
siais kandidatais, taip pat pasitarti, pasi- 
godoti, ką galima dar padaryti, kad ir  lap
kričio dešimtoji neišslystg iš rankų.

Vestibiulyje, o, tiesą sakant, jau ir kieme, 
svečius pasitiko smagi konservatorių liau
diškos kapelos “Jonkelis" muzika. Žmonės 
rinkosi gausiai, tad vyrai iš kažkokių pašalių 
vis nešė ir nešė j salę papildomas kėdes ir 
suolus.

Pagaliau pasirodė ir buvo džiugiai sutikti 
šventės kaltininkai - kandidatai j LR Seimą 
Birutė Visokavičienė, Emanuelis Zingeris, 
Algimantas Sėjūnas ir Jonas Genys.

Pobūvis prasidėjo konservatorių moterų 
vokalinio ansamblio “Žemyna" (vad. - N i
jolė Vaičiulienė) koncertu.

Po to, vakaronės dalyviams pageidau 
jant, TS(LK) kandidatai p riva lė jo  kopti j

daktarė, prol. B. Visokavičienė. Panika tėra 
politinis žaidimas, iš kurio pasipelnys valiu
tos spekuliantai, o doleris galjs ir atpigti.

Kalbėtojos nuomone, kuriamos keisčiau
sios koalic ijos (pvz., dešin ie ji liberalai, 
dešinysis centras, kairieji socialdemokratai) 
vien tam, kad konservatoriai nelaimėtų, kad 
nebūtų Tėvynės Sąjungos daugumos Se 
ime. Trisdešimt trims būtų sunku kovoti 
prieš kairiąją koaliciją, o laimėjimas jmano- 
mas t ik  v is ie m s  esan t v ie n ing ie m s , 
ryžtingiems ir susikaupus, suvokus didelę 
ir visišką atsakomybę.

Nė vienas kandidatas, kad ir labai ryški
ai pralenkęs varžovus, nesijaučia laimėjęs, 
nepatyrė atsipalaidavimo. Kasdien iškasa
ma nauja  duobė: skubota p riva tizacija, 
nesąmoningi jstatymai, tai vėl kokia dezin
formacijos antis per visą Europą.

Į krikščionis demokratus konservatoriai 
žiūri kaip j būsimos koalicijos narius, paga 
bininkus. Prognozuota, kad jų  bus daugiau, 
bet ir tos vietos, kurios jau laimėtos ar dar 
bus gautos, bus labai reikalingos.

Kas ir ko labiausiai bijo?
Pramonininkai jau suprato, kad j Seimą 

a te ina  tva rką  ir  g a lim ybes a tv e ria n ti

išskyrus ideologinius vadus. “Mes nieko 
nedarysime. Mes lik nesiorientuosime j jų 
vertybes. Nerengsime teismų dėl to, ar buvo 
KP narys, ar ne. Mes tik padarysime, kad 
jų  melai nueitų nuo arenos, taptų juokingi", 

žadėjo trečią kartą j Lietuvos parlamentą 
renkamas E. Zingeris. Jis dėkojo žmonėms, 
kurių atsparumas, tiesi nugara atlaikė L i
etuvą iki Atgim imo ir dabar atgaivina ne tik 
jos ideologiją, bet ir ūkinj gyvenimą, “ Dau 
giau darbo vietų atsiras, kai j Lietuvą ateis 
investicijų, kai parodysim, kad j ES ir NATO^ 
einame be jokių  kyšių", - sakė kalbėtojas.. 
Patvirtinęs, kad krikščionys demokratai yra 
išvien su konservatoriais, jis pakvietė kal
bėti šiauliečiams g erai pažįstamą vicemerą 
Algimantą Sėjūną.

Šių rinkimų j  Seimą kampaniją pavad
inęs labai nelengva, dėkodamas rėmėjams 
salėje ir visame mieste, A, Sėjūnas konstat
avo, kad pirmojo rato rezultatai yra neblo 
gi, bet negali būti laikomi pergale. Parag 
inęs susimąstyti, ar balsuos už E. Zing&\ 
tie, kurie balsavo už A. Ivaškevičių, R. J  
dyną, N. Š č iu ka itę . Jankauską , Augį 
S n iešką , ir  a r y ra  Š ia u liu o s e  sočia i 
demokratų, liberalų, Centro partija, jis reiškė

NELENGVO KELIO REIKŠMINGA PUSIAUKELĖ
sceną ir užimti vietas u i klibančio mokyklinio 
stalelio su mielą vasarėlę primenančia gel
tonų žiedų puokšte, šalia kurio gražiai tiko 
ką tik kandidatų gautos rožės ir kitos gėlės.

Pirmoji žodj tarusi Birutė Visokavičienė 
pabrėžė ypatingą saugumo jausmą ben 
draminčių užuovėjoje, dėkojo šiauliečiams 
už šilumą ir palaikymą, už laimę būti tarp 
savųjų. “Ačiū, kad buvote su mumis ne tik 
per rinkimus, bet dar ir prieš 1990-uosius, 
dar tada, kai mūsų nebuvo pasaulyje, kad 
buvote Lietuvoje ir labai toli nuo jos", - kal
bėjo kandidatė. Ji sakėsi turinti daug senti
mentų Š iauliam s ir š iau lieč iam s, kurių  
gerum ą ir  nuoširdum ą p a ty rė  ša ltose  
mokyklų, poliklinikų ir kitose salėse.

Sprendžiant apie situaciją Lietuvoje po 
rinkimų, šiurpas eina per nugarą. Negali
ma kalbėti apie jo k į la im ėjim ą - lik  p u 
siaukelė. Konservatoriai turėjo Seime 26 
vietas, dabar gavo 33, ir jau visi šaukia, kad 
jie  laimėjo, jų per daug, junkimės visi prieš 
juos!

Prieš rinkimus visi tylėjo, viskas buvo 
“gerai". Tėvynės Sąjungai a tsisto jus ant 
parlamento slenksčio, LDDP kelia paniką. 
Sako, kad konservatoriai nuvertins litą O 
juk niekas to nesakė, nedavė teisės taip 
galvoti. Konservatorių tiks las - padaryti 
viską, kad litas būtų stiprus: a tstatyti jo  
vertę, perkamąją galią.

Centrinio banko vadovas sako: “A tsi
sakysime valiutų valdybos", ir visi, kas turi, 
kas gali, - puolė pirkti dolerių, manydami, 
kad, doleriui pabrangus, bus galima iš to 
prasimaitinti.

“Tačiau centrinis benkas neturi to leisti, 
ir mes to neleisime”, - leigė ekonomikos m.

visuomenės jėga. Jos bijo LDDP, kairiųjų 
so c ia ld e m o k ra tų  ir  s o c ia lis tų  k lana i. 
Neleisėtai jg ijusie ji turtą bijo, kad, nem 
okėdami organizuoti darbo, gali jj prarasti, 
Kaip patrakę laksto pirmyn ir atgal TVF at
stovai...

Prof. V. Ladsbergis, G. Vagnorius, Se
imo nariai ir kandidatai konservatoriai yra 
labai susirūpinę, kad antrasis rinkimų turas 
bus labai sunkus, bet yra jam pasiruošę, 
“Kad jūs taip gausiai susirinkote šią sekma 
dienio popietę, yra geras ženklas: ko gero 
laimėsime?" - šelmiškai baigė kandidatė, ir 
tą gaidelę pasigavo O. Dautartaitė:

Kas geresnio, ponas Zingeri?
Klausimas sukėlė vieningą salės juoką, 

o  Dainų apygardos kandidatas E, Zingeris 
užtikrino, jog niekada nieko bendro su ta 
laida neturėjęs. Padėkojęs Dainų apygar
dos rinkėjams ir rėmėjams konservatori
ams, jis  prisiminė, kad visų įdomiausia buvo 
skaityti apie "augančius” reitingus. Lands 
bergis ir Vagnorius “smuko" vis žemyn, visi 
profesionalus politikai tuo patikėjo, Tačiau 
per rink im us  krin ta  p ro fe s io na lų  kurti 
miražai. Žurnalistai manė viską galį nulem
ti amerikose ir šveicarijose jgytu profesion
alumu...

E. Zingeris mano, kad klanų pasulis po 
penkiasdešimties metų vienas kilo rėmimo 
lengvai nepasiduos, bet Lietuvos Seimas, 
Gedimino 53, bus pirmoji vieta, kur jis bus 
bejėgis. “Žinoma, jeigu jūs remsite, ir mes 
laimėsime," - pridūrė kandidatas.

J is  sakė, kad nuo 1940 m etų yra 
nemažai žmonių, nusikaltusių Lieluvos val
stybės idėjai. Tačiau jie nebus persekiojami, 
išskyrus tuos, kurie patys tardė, kankino,

Tėvynės Sąjungos viltj su rinkėjų pagalbtf- 
įveikti varžovus ir drauge su krikščionimis 
demokratais gauti Seime daugumą. “Norisi 
tikėti, kad gal ir p. Juškui nebereikės dau 
giau kovoti su ekonominiais nusikaltimais...'

baigė A. Sėjūnas.
Jonas G enys, pasidžiaugęs, kad jam 

nebereikia agituoti už save (ačiū rinkėjams, 
balsavusiems užTS(LK) sąrašą), pasišaipė 
iš LDDP rinkiminio šūkio “Svarbiausia - pa 
tirtis ". Taip, rinkim ų rezu lta tus  nulėmė 
žmonių, ant kurių galvų kelverius 
buvo statoma garsioji piramidė, p a tir ti!™  
Tačiau ir LDDP atstovai patirt] kaupia, turti
na ir naudoja.

Jo manymu, galima būtų paduoti j teismą 
“Šiaulių naujienas", kurtrečiadienį ar ketvir- 
tadienj bvuo išspausdintos LEZ’o  įstatymo 
projekto nepasirašiusių Seimo narių pavąr 
dės. Tai atviras melas, kadangi nerašorr|Į 
jog jie vėliau pasirašė už geresnį to paties 
įstatymo projektą Bet ju k  rinkiminių triukų 
nė teismai nenagrinėja!

Prasidėjo gąsdin im ai v ienpartine d ik
tatūra. Tokią diktaiūrą turėjo anoji piramidė, 
bandžiusi įtakoti jau praėjusių rinkimų re
zultatus. Pakeitus Vyriausiąją rinkimų ko
misiją, buvo peržiūrėti rinkimų rezultatai ir 
daugumai atiduotos Sąjūdžio la imėtos viet
os.

Keliama panika dėl lito “atrišimo", todėl 
verta js ilausyti j  G. Vagnoriaus žodžius: 
“Niekas mūsų neprivers supirkinėti visus 
dolerius".

Ketverius metus “Krantas" rodė iš k r^ e  

nukelta j £  P



1996 11 02 5
TELEVIZIJOS PROGRAMA VISAI SAVAITEI 

LAPKRIČIO I I). - LAPKRIČIO 10 1).
BALTIJOS TV

PIRMADIENIS,11.04
8.30-17.50 BBC programa (PAL sistemoje)
17.50 Programa 18.00 Amerikiečių serialas 
'Taip sukasi pasaulis” (789) 19.00 JAV de

te k ty v in is  se ria la s  “B erko  d ė s n is ” 6 
"dalis.”Kas nužudė Romeo?” 19.55 Humoro 

laida “Maski šou"."Kaukės kabarete”(3)
20.30 Italų serialas "Manuela” (296) (rusų 
k.) 21.00 Vaidybinis filmas “Cherubinas ir 
Serafimas" iš ciklo “ Inspektorius Morsas" 
pagal C o lin  D exter rom aną. 
D e tek tyva s .A n g lija .R ež.D a nn y B oyle  
Vaidina:John Thaw,Kevin Whately.lsla Blair, 
Sorcha Cusack (P a s ta b a :2 1 .00-22.00 
vilniečiai 38 kanalu galės matyti TV serialą 
“Taip sukasi pasaulis"(789) 22.55 Anglų TV

Ll^jetektyvinis serialas “Dempsis ir Meikpis”. 
' 1 4  dalis-”Jokių nuolaidų” 23.45 Humoro lai

da “Maski šou”."Kaukės teisme”(1) 0.15-
8.30 CNN programa (PAL sistemoje)

ANTRADIENIS,11.05
8.30-17.50 BBC programa (PAL sistemoje)
17.50 Programa 18.00 Amerikiečių serialas 
"Taip sukasi pasaulis”(790) 19.00 Anglų TV

J- detektyvinis serialas “Karštos galvos” 12 
|flalis.”Laikykis, Agata Kristi!” 20.00 JAV TV 

I komedjjinis serialas “Viskas iš pradžių”. 11 
dalis-"Zirgų lenktynės" 20.30 Italų serialas 
“Manuela” (297) (rusų  k .) 21.00 
“Pažintis”.(Krikščionių demokratų partijos 
laida) (Pastaba:21.00-22.00 vilniečiai 38 
kanalu galės matyti TV serialą ‘Taip sukasi 
pasaulis”(790) 21.30 Vaidyb in is film as 
“A na stas ija .A nos p a s la p tis ” (1 d a lis ) 
(“A nastas ia .The  M yste ry  O f A n n a ”) 
Drama.JAV,1986 Rež.Marvin J.Chomsky 
Vaidina:Amy Irving, Olivia De Havilland.Jan

Ciklas, Nicolas Surovy.Omar Sharif 23.15 
\V detektyvinis serialas “Berko dėsnis”. 6 
dalis-”Kas nužudė Romeo?” 0.05-8.30 CNN 
programa (PAL sistemoje)

detektyvinis serialas “Dempsis ir Meikpis". 
16 da lis -"K ru v in i p in ig a i” 20.00 NBA: 
Žvilgsnis iš arčiau! 20.30 Italų serialas “Man
uela” (299) (rusų k.) 21.00 Valanda su 
Raimundu Rajecku (Pastaba:21.00-22.00 
vilniečiai 38 kanalu galės matyti TV serialą 
“Taip sukasi pasaulis” (792) 22.00 JAV ko- 
medijinis serialas “Viskas iš pradžių" 11-dalis 
"Žirgų lenktynės” 22.30 Anglų TV detektyvi
nis serialas "Dempsis ir Meikpis” 15 dalis 
"Tekila  “ S au lė tek is ” " 23.30  M otocik lų  
žiedinių lenktynių pasaulio čempionatas. 
Australijos etapas 0.30-8.30 CNN progra
ma (PAL sistemoje)

PEN KTA D IE N IS,11.08
8.30-17.50 BBC programa (PAL sistemoje)
17.50 Programa 18.00 Amerikiečių serialas 
“Taip sukasi pasaulis” (793) 19.00 Valanda 
su Raimundu Rajecku 20.00 Pramoginė 
sporto laida “Sportozaurai" 20.30 Italų seri
alas “Manuela” (300) (rusų k.) 21.00 Vaidy
binis filmas iš ciklo “Komisaras Koris” 2 da
lis “Zombio mirtis". (“Mort D’Un Zombie") 
Detektyvas.Prancūzija, 1993 Rež.Vittorio 
Barino Vaid ina:Francois Dunoyer,Anne 
Letourneau,Rossano Brazzi, Giovanni Batt- 
aglia (Pastaba:21.00-22.00 vilniečiai 38 
kanalu galės matyti TV serialą “Taip sukasi 
pasaulis” (793) 22.50 Humoro laida "Maski 
šo u ”."K aukės  ka b a re te ” (3) 23.20 
E rotika.G ražių jų  tu rtuo lių  strip tizas (2) 
24.00-8.30 CNN programa (PAL sistemoje)

TREČIADIENIS, 11.06
8.30-17.50 BBC programa (PAL sistemoje)
17.50 Programa 18.00 Amerikiečių serialas 
Taip sukasi pasaulis” (791) 19.00 Anglų TV

Sr^^atektyvinis serialas “Dempsis ir Meikpis” 
[ 15 dalis. "Tekila “Saulėtekis”” 20.00 “ Už

kampo...” Senų anekdotų devintukas. 20.30 
I Italų serialas “Manuela” (298) (rusų k.)
Į 21.00 Vaidybinis filmas."Katės oda” (“La

Peau Du Chat”).Dram a.Prancūzija,1994 
Rež.Jacques Otmezguine.Vaidina: Pierre 
A rd iti, Anne C a no va s .R og e r 
Mirmont,Bernard P inet (Pastaba:21.00-
22.00 vilniečiai 38 kanalu galės matyti TV 
serialą Ta ip  sukasi pasaulis"(791) 22.35 
Anglų TV detektyvinis serialas “Karštos 
galvos" 12 dalis."Laikykis, Agata Kristi!"
23.25 NBAŽvilgsnis iš arčiau 24.00-8.30 
CNN programa (Pal sistemoje)

KETVIRTADIENIS,11.07
8.30-17.50 BBC programa (PAL sistemoje)
17.50 Programa 18.00 Amerikiečių serialas 

^»aa icL fiĮ.kac i noc^, 1Q 00 Annlii TV

Š EŠ TA D IE N IS ,11.09
8.30-16.20 BBC programa (PAL sistemoje)
16.20 P rogram a 16.30 S ve ika tos 
kaina.Tuberkuliozė ir Draudos medicina
17.00 Ekorykštė.Ar klestės aplinkosauginis 
ve rs la s  (2) 17.30 Vaikų
sava itga lis .A n im acin ių  film ų programa
18.00 Amerikiečių serialas T a ip  sukasi pa- 
s a u lis " (794) 19.00 V aidyb in is  
film as.”Rozenbaumas'\("Rosenbaum") 2 
dalis. Detektyvinė drama pagal Leif Silber- 
sky ir Olav Svedelid romaną. Švedija, 1993 
Rež.Kjell Sundvall. Vaidina:Erland Joseph- 
son, Charlotte Sielinę, Petrą Nielsen, Bar- 
bro Oborg 20.30 Shotokan Karate Lietuvoje 
ir ne tik... 21.00 Vaidybinis filmas “Kulka" 
(“Bullet").Trleris.JAV,1995 Rež. Julien Tem
p le V a id ina : M ickey Rourke, Tupac 
Shakur.Ted Levine, Andrien Brody (Pas
t a b a i  .00-22.00 vilniečiai 38 kanalu galės 
matyti TV serialą Taip sukasi pasaulis”(794) 
22.40 “Už kampo...” Senų anekdotų devin
tukas. 23.10 Erotika.Erotinės moters fan
tazijos 0.15-8.30 CNN programa (PAL sis
temoje)

“Sportozaurai" 21.00 Anglų detektyvinis 
serialas “Nesugalvotos istorijos": “Didelė 
netektis”, “Viljamas ir Meri” (P a s ta b a i .00-
22.00 vilniečiai 38 kanalu galės matyti TV 
serialą T a ip  sukasi pasaulis"(795) 22.00 
“ Rinkimų k a rš t l ig e i .  Laidą veda Linas 
Kunigėlis 1.00-8.30 CNN programa (PAL 
sistemoje)

LN K  TV

P irm adienis, lapkrič io  4 d.
7 .25 Programa. 7 .30 Ryto ratas. 9.00 
Teleparduotuvė. 9.05 “Be namų negerai” , 
695, 696 s. 9.50 “Stebuklai", 1 s. 15.20 Pro
grama. 15.25 "Kritikas” 7 s. JAV animacinė 
komedija ( kart.). 15.50 “ ...prieštarauk!" Dis
kus ijų  šou (kart.) 16.50 “Taip. Ne" TV 
žaidimas (kart.). 17.40 “Vėjas gluosniuose" 
Animacija vaikams. 18.05 “Be namų nege
rai", 695, 696 s. 18.55 Teleparduotuvė.
19.00 “Stebuklai”, 1 s. Serialas (Argentina).
19.50 Telekazino. 20.00 Žinios. 20.20 “Ben- 
ny Hillo šou”. 20.50 Telekazino. 21.00 “Ma
mos, žmonos ir meilužės”, 8 s. Lenkų seri
alas, 1995 m. 22.00 Tangomanija. 22.25 
Radijo šou. 23.00 Žinios. 23.15 “Byvis ir 
tešlagalvis", 24 s. Animacinė komedija.

A ntrad ien is, lapkrič io  5 d.
7.25 Programa. 7.30 Ryto ra tas. 9.00 
Teleparduotuvė. 9.05 “Be namų negerai”. 
697, 698 s. 9.50 “Stebuklai”, 2 s. 15.20 Pro
grama. 15.25 Holivudo žinios. Kart. 15.55 
“Byvis ir Tešlagalvis”, 29 s. Animacinė ko
medija. (kart.) 16.20 “ Pasimatymas” . TV 
žaidimas, (kart.) 16.50 Audrius Giržadas 
pristato, (kart.) 17.40 “Vėjas gluosniuose". 
Animacija vaikams. 18.05 “Be namų nege
rai", 697, 698 s. 18.55 Teleparduotuvė.
19.00 “Stebuklai", 2 s. Serialas (Argentina).
19.50 Telekazino. 20.00 Žinios. 20.20 Ben- 
ny Hillo šou. 20.45 Telekazino. 20.50 “...pri
eštarauk!” Diskusijų šou. 21.55 “Lietuvos 
ryto televizija": teminėv pokalbių laida. 22.30 
Trys su puse. 23.00 Žinios. 23.15 “Byvis ir 
Tešlagalvis",30 s. Animacinė komedija.

SEK M A D IE N IS ,11.10
8.30-16.20 BBC programa (PAL sistemoje)
16.20 Programa 16.30 Relig ijos laida. 
Žingsniai 17.00 Jazz.Vladimiro Čekasino 
p ro jek ta s  17.30 Vaikų
savaitgalis."Ei, vaikučiai,surimtėkim!” 18.00 
Amerikiečių serialas “Taip sukasi pasaulis” 
(795) 19.00 NBA rungtynės 20.00 NBA 
apžvaga 20.30 Pramoginė sporto laida

Trečiadien is, lapkrič io  6 d.
7.25 Programa. 7.30 Ryto ra tas. 9.00 
Teleparduotuvė. 9.05 “Be namų negerai", 
699, 700 s. 9.50 “Stebuklai”, 3 s. 15.20 Pro
grama. 15.25 Holivudo žinios. Kart. 15.55 
“Byvis ir Tešlagalvis" 30 s. Animacinė ko
medija (kart.) 16.20 “Šou bulvaras". Humoro 
laida, (kart.) 16.50 “Dar ne vakaras” TV 
žaidimas, (kart.) 17.40 “Vėjas gluosniuose" 
Animacija vaikams. 18.05 “Be namų nege
rai", 699,700 s. 18.55 Teleparduotuvė.
19.00 “Stebuklai” , 3 s. Serialas (Argentina).
19.50 Telekazino. 20.00 Žinios. 20.20 "Pasi 
matymas”. TV žaidimas. 20.50 Telekazino.
21.00 “Audrius Giržadas pristato prievarta 
p rieš  va ikus ". P oka lb ių  šou 22.00 
“Žmogžudysčių skyrius". 3/8 s. 23.00 Žinios.
23.15 “Byvis ir Tešlagalvis”, 31 s. Animacinė 
komedija.
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Ketvirtad ien is, lakprič io  7 d.
7 .25 Programa. 7,30 Ryto ratas. 9.00 
Teleparduotuvė. 9.05 'Be namų negerai', 
701,702 s. 9.50 “Stebuklai", 4 s. 15.20 Pro
grama. 15.25 Žodžių mūšis. (Kart.). 15.55 
“Byvis ir Tešlagalvis", 31 s. Animacinė ko
medija. (kart.) 16.20 Tangomanija. Kart.
16.45 "Viskas!". (Kart.) 17.10 Sveikatos 
ABC. Akių ligos. Glaukoma. Kart. 17.40 
“Vėjas gluosniuose" Animacija vaikams.
18.05 “Be namų negerai ", 697,698 s.
18.55 Teleparduotuvė. 19.00 "Stebuklai", 4 
s. Serialas (Argentina). 19.50 Telekazino.
20.00 Žinios, 20.20 “šou bulvaras". Humoro 
laida. 21.00 “Dar ne vakaras”. TV žaidimas.
22.00 “Kraujo giminės" (Kindred), 1 s. JAV 
serialas, 1996 m. 23.00 Žinios. 23.15 “Byvis 
ir Tešlagalvis“, 32 s. Animacinė komedija.

Penktadienis, lapkrič io  8 d.
7 .25 Programa. 7.30 Ryto  ratas. 9.00 
Teleparduotuvė. 15.10 Programa. 15.15 
Vienam gale kablys. Kart. 15.40 “Byvis ir 
Tešlagalvis", 32 s. Animacinė komedija, 
(kart.) 16.05 Tarybinės kronikos Kart. 16.55 
2x8 Kart, 17.25 Baltojo katino svetainė. 
Kart. 17.55 LKL čem pionatas. “A tle tas” 
(Kaunas) - “Šilutė" (Šilutė). Tiesioginė trans
liacija  iš Kauno. 19.45 Teleparduotuvė.
19.50 Telekazino. 20,00 Žinios. 20.20 “ Plo
nytė mėlyna linija". Anglų humoro serialas.
2 1 .0 0  “Ta ip .N e" TV ža id im a s. 22 .0 0  
“Gražuolė ir pabaisa". 8 s. JAV serialas. 
Vaidina Linda Hamilton, Ronas Perlmanas.
23.00 Žinios. 23.15 “Viskas!". 23.35 “Ven
era" Prancūzų erotinis žurnalas. 0.00 Roko 
legendos. “Moody Blues - Live At Red 
Rocks". 1 d.

Šeštadienis, lapkrič io  9 d.
8.55 Programa. 9.00 Ryto ratas. 10.30 Gero 
apetito!. 11.00 Keturi ratai. 11.30 Iš “Dis
covery" kolekcijos “Grobuonys" - “Dantys ir 
nagai' “A rcheo log ija ” - “ Roanoko salos 
paslaptis". 12,50 Jūros spalvos. 13.20 Tary
binės kronikos. 14.10 2x8. 14.40 “Šou bul
varas". Kart. 15.15 K ibirTeie Vibir: “Simba 
- liūtas karalius", 15 s. “Pingvinai keršyto
jai", 15 s. 16.30 "Flintstounai” Animacinė 
komedija 17.00 “Adamsų še im ynėlė ” 
“Vaidai Adamsų šeimoje". Humoro serialas.
17.30 "Beverly Hills", 3/15 s, JAV serialas.
18.30 “Keluri tankistai ir šuo", 8 s. Lenkų 
serialas. 19.30 Holivudo žinios. 20.00 Žinios
20.20 “Žodžių mūšis”. TV žaidimas. 21.00 
“šaltu krauju” (Coldblooded). JAV vaidybi
nis t., 1994 m. Rež.M.Wallace Wolodarsky. 
Vaid, Jasonas Prieslley ir kt. 22.40 Sporto 
žinios. 22.50 “Penktoji diena" (The 5th Day). 
Italų kovinis f., 1994 m. Rež. Maxas Steel- 
as. Vaid. Vincentas Ricotta, Emma Croft ir 
kt. 0 0 1 5  “A istros". P rancūzų e ro tin is  
žurnalas.

Sekm adienis, lapkrič io  10 d.
8.55 Programa. 9.00 “Pasimatymas". TV 
žaidimas, (kart.) 9.30 “Audrius Giržadas 
pristato”. Pokalbių šou. (kart.) 10.30 VRS 
kamera. 11.00 Sveikatos ABC. Moterų kli
makterinis periodas. 11.30 Nacionalinės 
geografijos draugija pristato: “ Nuostabus 
akmenys". 12.30 Išlikimas: “Grožis ir kul
ka". 13.00 Trys su puse. Kart, 13.30 Tango
manija. Kart. 13.55 'Juoda balta". Užsienio 
roko apžvalga. 14.25 'V iskas!'. Kari 14.45

Tauro ragas. 15.15 Kibir Tele Vibir; “Simba
- liūtas karalius", 16 s. “Pingvinai keršyto
jai", 16 s. 16.30 “Flintstounai". Animacinė 
komedija. 17.00 "Adamsų šeim ynėlė" - 
“Kaip dėdė Pūlinys krovėsi turtus". Humoro 
serialas. 17.30 'Beverly Hills", 3/16. JAV 
serialas. 18.30 “Šerloko Holmso nuotykiai”
- "Variniai bukai” . Anglų serialas. 19.30 Ho
livudo žinios. 20,00 Žinios. 20.20 “Šnipas, 
sukūręs mane" (Spymaker). Anglų vaidybi 
nis f., 1990 m. Rež. Ferdinandas Fairfax- 
as. Vaid. Jasonas Connery, Krislin Scott 
Thom as ir  kt. 22.00 Telekazino. 22.10 
Savaitės horoskopas. 22.15 “Teleloto šou". 
TV žaidimas. 22.45 Sporlo žinios. 22 55 
“Kruvinasis sekmadienis". Kriminalinė kro
nika. 23.25 “Kritikas", 8 s. JAV animacinė 
komedija.

LIETUVOS TV

PIRMADIENIS, 11.04
07.00 “Labas rytas". 16.55 Programa. 17.00 
Renkame Lietuvos Respublikos Seimą 
Kalba 33-iosios Šilalės-Šilutės rinkimų apy
gardos kandidatai. 17.15 Renkame Lietu
vos Respublikos Seimą. Kalba 47-osios 
Pasvalio-Panevėžio rinkimų apygardos kan
didatai. 17,30 Renkame Lietuvos Respub 
liko s  S eim ą. K alba 38-osios M ažeik ių  
rinkimų apygardos kandidatai. 17.45 Ren
kame Lietuvos Respublikos Seimą. Kalba 
19-osios Danės rinkimų apygardos kandi 
datai. 18.00 Žinios. 18.10 Žinios (rusų k.).
18.20 Renkame Lietuvos Respublikos Se
imą. Kalba 20-osios Baltijos rinkimų apyg
ardos kandidatai. 18.35 Renkame Lietuvos 
Respublikos Seimą. Kalba 65-osios Kauno- 
Kėdainių rinkimų apygardos kandidatai.
18.50 Renkame Lietuvos Respublikos Se 
imą. Kalba 63-iosios Suvalkijos rinkimų apy
gardos kandidatai. 19.05 Renkame Lietu
vos Respublikos Seimą. Kalba 6-osios 
šeškinės rinkimų apygardos kandidatai.
19.20 Renkame Lietuvos Respublikos Se 
imą, Kalba 34-osios Tauragės rinkimų apy
gardos kandidatai. 19.35 “Aerodromas". 
Amerikiečių dokumentinis t. “Oro mūšis”.
20.00 “01... 02... 03..." 20.20 Reklama
20,30 Panorama, 21.00 Reklama. 21.10 
S po rto  s tu d ija . 21 .20  P rancūzų  k ino 
vakaras. Vaidybinis f. “Ponia Surdis". Rež. 
K.Juper, vaidina N.Bej, P. Klementi. 1993 
m. 23.00 Groja D.Geringas ir Valstybinis 
simfoninis orkestras, vad. G.Rinkevičiaus. 
R.Štrauso Romansas violončelei su orkest
ru. 23.15 TV anonsas. 23.20 Vakaro žinios.
23.35 (Pabaiga).

A N TRADIENIS, 11.05
07.00 “Labas rytas". 09.00 “01... 02... 03..." 
(su vertimu j gestų kalbą). 16.55 Progra 
ma. 17.00 Renkame Lietuvos Respublikos 
Seimą. Kalba 37-osios Skuodo-Mažeikių 
rinkimų apygardos kandidatai. 17.15 Ren
kame Lietuvos Respublikos Seimą. Kalba 
46-osios Pakruojo-Joniškio rinkimų apyga 
rdos kandidatai. 17.30 Renkame Lietuvos 
Respublikos Seimą. Kalba 22-osios Pajūrio 
rinkimų apygardos kandidatai. 17.45 Ren
kame Lietuvos Respublikos Seimą. Kalba 
14-osios Žaliakalnio rinkimų apygardos kan
didatai. 18.00 Žinios. 18.10 Žinios (rusų k.).
18.20 Renkame Lietuvos Respub ikos Se

imą. Kalba 26-osios Nevėžio rinkimų apyg 
ardos kandidatai. 18.35 Renkame Lietuvos 
Respublikos Seimą. Kalba 48-osios Biržų 
Kupiškio rinkim ų apygardos kandidatai.
18.50 Renkame Lietuvos Respublikos Se
imą. Kalba 43-osios Kėdainių rinkimų apy 
gardos kandidatai. 19.05 Renkame Lietu
vos R espublikos Seimą. Kalba 4-osios 
Žirmūnų rinkim ų apygardos kandidatai.
19.20 Renkame Lietuvos Respublikos Se 
imą. Kalba 35-osios Plungės rinkimų apyg 
ardos kandidatai 19.35 Programa vaikams. 
Animacinis f. “Sveika, Kiti". 3 d. “Diena, ka 
sustojo Didysis laikrodis". 20.00 "Mūsų n ^ "  
mas". 20.10 Šoka konkurso “Aguonėlė” lau 
reatai. 20.20 Reklama. 20.30 Panorama.
21.00 Reklama. 21.10 Sporto studija ir lot
erija 'P erlas”, 21.20 Kanadiečių TV serialas 
“Pavyk vaivorykštę”. 12 s. 22.15 "Ženklai” 
Kultūros žurnalas. 22.45 Europos klubinių 
krepšinio komandų taurė. Kauno “Žalgiris"
- Bosnijos-Hercegovinos “Sloboda-Dita". I 
kėlinio vaizdo įrašas. 23.30 Vakaro žinios.
23.45 Europos klubinių krepšinio komandų 
taurė, Kauno 'Ža lg iris" - Bosnijos-Herc< )  
govinos “S loboda-Dita". II kėlinio vaizdu 
įrašas. 00.30 (Pabaiga).

TREČIADIEN IS , 11.06
07.00 “Labas rytas". 16.55 Programa. 17.00 
Renkame L ietuvos Respublikos Seimą. 
Kalba 68-osios Vilkaviškio rinkimų apygar
dos kandidatai. 17.15 Renkame Lietuvos 
Respublikos Seimą. Kalba 12-osios Alekse 
tO-Vilijampolės rinkimų apygardos kandęs 
datai. 17.30 Renkame Lietuvos RespublF" 
kos S eim ą. K a lba  5 4 -o s io s  M olė tų  
Švenčionių rinkimų apygardos kandidatai
17.45 Renkame Lietuvos Respublikos Se
imą. Kalba 36-osios Kretingos rinkimų apy 
oardos kandidata i. 18.00 Ž in ios. 18.10 
/in io s  (rusų k,). 18.20 Renkame Lietuvos 
Respublikos Seimą. Kalba 44-osios Rad
viliškio rinkimų apygardos kandidatai. 18.35 
Renkame L ietuvos Respublikos Seimą. 
Kalba 9-osios Lazdynų rinkimų apygardos 
kandidatai. 18.50 Renkame Lietuvos 
publikos Seimą. Kalba 59-osios Kaiš iado^P  
Elektrėnų rinkim ų apygardos kandidatai.
19.05 Renkame Lietuvos Respublikos Se 
imą. Kalba 31-osios Gargždų rinkimų apy
gardos kandidatai. 19,20 Renkame Lietu 
vos Respublikos Seimą. Kalba 5-osios Fa
bijoniškių rinkimų apygardos kandidala
19.35 Programa vaikams. Katino Goge/? 
coierio sapnai ir kelionės. 19.50 "Septynjf* 
Kauno dienos". Informacinė - publicistinė 
programa. 20.20 Reklama. 20.30 Panora
ma. 21.00 Reklama. 21.10 Sporto studija ir 
loterija 'Perlas", 21.20 'Krantas". Autorius 
V.Matulevičius. 22.05 TV anonsas. 22.10 
Europos R.Koračo krepšinio taurė. Plungės 
“Žemaitijos olimpas" - Slovėnijos “Rogaska 
Donat Mg" Vaizdo įrašas. 23.30 Vakaro 
žinios. 23,45 (Pabaiga).

K ETVIRTADIENIS, 11.07
07.00 “Labas rytas". 16.55 Programa. 17.00 
Renkame Lietuvos Respublikos Seimą. 
Kalba 55-osios š irv in tų -V iin iaus rinkimų 
apygardos kandidatai. 17.15 Renkam^Li 
etuvos Respublikos Seimą. Kalba 30-osios 
A lytaus rinkim ų apygardos kandidatai.
17.30 Renkame Lietuvos Respublikos Se
imą. Kalba 41-osios Kelmės r in k im L i^ M ^ —
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ardos kandidatai. 17.45 Renkame Lietuvos 
Respublikos Seim ą. Kalba 15-os ios 
Kalniečių rinkimų apygardos kandidatai.
18.00 Žinios. 18.10 Žinios (rusų k.). 18.20 
Renkame Lietuvos Respublikos Seimą. 
Kalba 17-osios Pramonės rinkimų apygar
dos kandidatai. 18.35 Renkame Lietuvos 
Respublikos S eim ą. Kalba 4 9 -os io s  
Anykščių-Kupiškio rinkimų apygardos kan
didatai. 18.50 Renkame Lietuvos Respub
likos Seimą. Kalba 70-osios Varėnos-Eiš- 
iškių rinkimų apygardos kandidatai. 19.05

ЭRenkame Lietuvos Respublikos Seimą, 
kalba 11-osios Šilainių rinkimų apygardos 
Kandidatai. 19.20 Renkame Lietuvos Res
publikos Seimą. Kalba 39-osios Akmenės- 
Joniškio rinkimų apygardos kandidatai. 
19.35 Renkame Lietuvos Respublikos Se
imą. Kalba 29-osios Marijampolės rinkimų 
apygardos kandidatai. 19.50 Programa 
vaikams. Seno ji an im ac ija . 20 .05  TV 
žaidimas “Milijonierius". 20.20 Reklama.
20.30 Panorama. 21.00 Reklama. 21.10 
Sporto studija ir loterija “Perlas” . 21.20 Ref- 

f//'. rendumui artėjant. 22.10 TV žaidimas 
'»Konrado kavinės ruletė”. 22.50 Dokumen

tinis filmas “Škiperis". 23.05 TV anonsas.
23.10 Vakaro žinios. 23.25 “22". Sporto pro
grama futbolo mėgėjams. 23.45 (Pabaiga).

PENKTADIENIS, 11.08
07.00 “Labas rytas". 16.55 Programa. 17.00 
Renkame Lietuvos Respublikos Seimą. 
Kalba 13-osios Centro rinkimų apygardos

Afandidatai. 17.15 Renkame Lietuvos Res- 
1 p u b lik o s  Seimą. Kalba 2-osios Senamiesčio 

rinkimų apygardos kandidatai. 17.30 Ren
kame Lietuvos Respublikos Seimą. Kalba 
18-osios Panemunės rinkimų apygardos 
kandidatai. 17.45 Renkame Lietuvos Res
publikos Seimą. Kalba 45-osios Šiaulių kai
miškosios rinkimų apygardos kandidatai.
18.00 Žinios. 18.10 Žinios (rusų k.). 18.20 
Renkame Lietuvos Respublikos Seimą. 
Kalba 23-osios Aušros rinkimų apygardos 
kandidatai. 18.35 Renkame Lietuvos Res

pub likos Seimą. Kalba 61-osios Ukmergės 
\^*.kimų apygardos kandidatai. 18.50 Ren-

Kame Lietuvos Respublikos Seimą. Kalba 
64-osios Šakių rinkimų apygardos kandi
datai. 19.05 Renkame Lietuvos Respubli
kos Seimą. Kalba 52-osios Zarasų-Visagi- 
no rinkimų apygardos kandidatai. 19.20 
Renkame Lietuvos Respublikos Seimą. 
Kąlba 60-osios Jonavos rinkimų apygardos 

. •»■^Jlndidatai. 19.35 Renkame Lietuvos Res
publikos Seimą. Kalba 42-osios Raseinių 
rinkimų apygardos kandidatai. 19.50 Pro
grama vaikams. Animacinis f. 20.05 Tele- 
katalogas. 20.20 Reklama. 20.30 Panora
ma. 21.00 Reklama. 21.10 Sporto studija.
21.20 Šiaurės šalių filmai. Danų vaidybinis 
f. “"Filmų demonstruotojas”. 22.00 “Laisvės 
alėja”. 22.20 “Muzikinis viešbutis". 23.00 TV 
anonsas. 23.05  Vakaro ž in ios . 23.20 
Amerikiečių detektyvas “Hemetas". Rež. 
V Vendersas. 00.55 (Pabaiga).

ŠEŠTADIENIS. 11.09
08.00 “Labas rytas". 10.00 “Sodų kraitė”. 

“Sveikata". TV žurnalas. 11.00 “Šar
k a i 11.35 Mūsų kalba. Prisimename kalbi
ninką Jurgį Š lapelį. 12.05 TV anonsas.
12.10 “Kelias”. Evangelikai baptistai Lietu-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ E u r o p o ^ i k š t ^ ^ v o k

iečių WDR TV kompanijos dokumentinis 
žurnalas. 13.10 Kanadiečių TV serialas 
vaikams “Ūdros įlankėlė". 46 s. 13.35 "Na
kviša” (kartojimas su vertimu į gestų kal
bą). 14.35 Klaipėdos dramos teatro spėk 
ta k lis . M o lje ro  “T a rtiu fa s ”. 16.10 TV 
žaidimas “Milijonierius". 16.25 Dokumenti
nis filmas "Gelbėjo kitus - žuvo patys”. 16.55 
Lietuvos krepšinis. “Alita-Savy" - “Šiauliai". 
T iesioginė transliacija  iš A lytaus. Per
traukoje - Žinios. 18.30 Amerikiečių anima
cinis serialas vaikams “Tikrieji Džono Kvesto 
n uo tyk ia i". 4 s. 18.55 TV ža idim as 
“Telelego”. 19.25 Dokumentinis filmas “Kai 
vyksta ralis". 19.50 “Kino pasaulyje”. * Nau
jas A.Stonio filmas “Skrajojimai mėlyname 
lauke”. * Aukštųjų režisūros kursų diplo
mantų filmai. 20.20 Reklama. 20.30 Pan
orama. 21.00 Reklama. 21.10 Sporto studija 
ir  loterija  “Perlas". 21.20 “Likimai”. Ona 
Činčikaitė iš Činčikų kaimo. 21.50 Nenutilk, 
armonika. Laida apie Pupų Dėdę (Petrą 
Biržį). 22.20 Anglų detektyvinis serialas “Vik- 
lifas”. 14 s. 23.10 TV anonsas. 23.15 Vakaro 
žinios. 23.30 MTV tikro garso koncertas - 4 
Goes to Glastonbury: The Trip Continues. 
00.20 (Pabaiga).

SEKMADIENIS, 11.10
08.55 Programa. 09.00 “Liudykime Kristų". 
Tradicinės ir netradicinės giesmės. 09.20 
P rogram a va ikam s "V ytu riam s ir 
pelėdžiukams". 10.15 čekų  TV serialas 
vaikams “Arabela". 11 s. 10.45 “Nojus ir 
Kasparas". Laida vaikams. 11.15 "įsiklausyk 
ir iš g irs k ” . Laida ap ie  kom pozito rių  
A.Martinaitį. 12.00 TV anonsas. 12.05 "Kre
pšinio pasaulyje”. Autorius V.Mačiulis. 12.35 
“A z im u ta i” . D okum ne tin is  se ria las 
“Gražiausi pasaulio sodai” . 9 d. “Liuksem
burgo sodai". 13.30 Pasaulio sportas. 14.20 
Šachmatų klubas. 14.30 NASCAR autolen- 
ktynės. 15.00 Žinios. 15.05 Sveikinimų kon
certas. 15.55 A m erik iečių  TV seria las 
“Namelis prerijose”. 18 s. 16.40 “Dingusios 
tėviškės kūrimas". Iš ciklo “Gyvasties tikra
sis būdas” . Aut. V.Jakelaitis, B.Morkevičius.
17.30 “Atm intis” . Marija Tūbelytė: mano 
vaikystė ministro pirmininko šeimoje. Aut. 
A.Laurinavičius. 18.00 Žinios. 18.10 “Keli
ai. Mašinos. Žmonės". 18.40 TV anonsas. 
18.45 “Gyvybės žalias medis". Dokumenti
nis f. “Laplandiškoji pelėda”. 19.15 Doku
mentinis filmas “Medininkai. Nebaigta byla”.
20.00 Pirmasis kanalas. 20.15 "Gerbkime 
žodj” . 20.20 Reklama. 20.30 Panorama.
21.00 Reklama. 21.10 Sporto studija. 21.20 
"Videokaukas”. “Pasakėlės iš rūsio". 22.50 
Europos rankinio čempionų taurė. “Grani
tas" - Portugalijos ABC “Braga". II kėlinio 
vaizdo įrašas. 23.20 Vakaro žinios. 23.35 
(Pabaiga).

TELE 3T V

Pirm adienis, 11 04
7.55 Programa. 8.00 CNN naujienos. 8.30 
“ Iš pirmų rankų". 8.40 “Santa Barbara”. 
1087 s. 9.20 “Kelias į dangų" (“Highway To 
Heaven”). Fantastinių dramų serialas. 57 
s. "Motina ir duktė” (“A Mother And A Daugh
ter"). 17.30 Programa. 17.35 "Sveikatos 
apsaugos re form a". Laida. 18.00 
“Mažučiukų gyvūnėlių parduotuvė". Anima

cinis serialas. 35 s. 18.25 "POP TV”. Muz
ikos laida. 19.20 Žinios. 19.30 “Santa Bar 
bara". 1088 s. 20.30 Informacinė laida. 
Sveikatos d iagnostikos centras. 20.55 
Sporto naujienos. 21.05 “Lozorius” (“The 
Lazarus Man"). JAV. Serialas. 1995. 10 s. 
“Popierinis kalėjimas” (“The Wallpaper Pris
on"). 22.00 Žinios. 22.10 “Detektorius". 
Poleminė laida. 22.35 “Pasaulio sportas". 
Laida. 23.00 “Iš pirmų rankų". Laida. 23.15 
“Majamio policija" (“Miami Vice”). Nuotyki
nis serialas. 81 s. “Pasitikėjimo votumas” 
(“Vote of Confidence"). 0.00 Pabaiga.

Antradienis, 11 05
7.55 Programa. 8.00 CNN naujienos. 8.30 
“ Iš pirmų rankų". 8.40 “Santa Barbara”.
1088 s. 9.20 “Kelias į dangų" (“Highway To 
Heaven"). Fantastinių dramų serialas. 58 
s. “įsimintinas vakaras" (“A Night To Re
m em ber”). 17.30 P rogram a. 17.35 
“Naujienos. Nuomonės". Informacinė-anal- 
itinė laida. 18.00 “Mano mažasis ponis”. 
Animacinis serialas. 28 s. 18.25 “Kaliforni
jos svajokliai” (“California Dreams"). 1994, 
31 s. 18.50 “ Iš pirmų rankų”. 18.55 “Žavūs 
ir drąsūs" (T h e  Bold And The Beautiful” ). 
452 s. 19.20 Žinios. 19.30 “Santa Barbara”.
1089 s. 20.30 “Kompiuterio stebuklai" (“Cy
bernet” , a, titr.). D.Britanijos TV žurnalas.
20.55 Sporto naujienos. 21.05 “Volkeris, 
Teksaso reindžeris” (“Walker, Texas Rang
er”). JAV. 1993. Nuotykinis serialas. Vaidi
na Chuck Norris. 4 s. “Premija” (“Bounty”).
22.00 Žinios. 22.10 “Vilties Prezidentas" 
Dokumentinis filmas. 23.40 “ Iš pirmų rankų".
23.50 “San Francisko gatvės” (“The Streets 
Of San Francisco"). Detektyvinis serialas. 
40 s. “Kryžminė ugnis" (“Crossfire"). 0.40 
Pabaiga.

Trečiadien is, 11 06
7.55 Programa. 8.00 CNN naujienos. 8.30 
“ Iš pirmų rankų”. 8.40 “Santa Barbara”.
1089 s. 9.20 “Kelias į dangų" (“Highway To 
Heaven”). Fantastinių dramų serialas. 59 
s. “Dainų daina” (“A Song Of Songs"). 17.30 
Programa. 17.35 “Europos kaleidoskopas". 
Žurnalas. 18.00 “Autanjanas ir trys šunie- 
tininkai”. Animacinis serialas. 16 s. 18.25 
“K a lifo rn ijo s  sv a jo k lia i"  (“C a lifo rn ia  
Dreams"). 1994. 32 s. 18.50 “ Iš pirmų 
rankų". 18.55 “Žavūs ir drąsūs" (“The Bold 
And The Beautiful"). 453 s. 19.20 Žinios.
19.30 “Santa Barbara". 1090 s. 20.30 “Muz
ikos lietus". Muzikos laida. 20.55 Sporto 
naujienos. 21.05 “Kalnietis IV" (“Highland
er IV"). Prancūzija-Kanada. 1995. Fantast
inis serialas. Vaidina Adrian Paul. 2 s. “Gin
klo bro lia i" (“Brothers In A rm s”). 22.00 
Žinios. 22.10 “TV statyba". Žurnalas. 22.35 
"Stilius”. Madų laida. 23.00 “ Iš pirmų rankų”.
23.15 “Lozorius" (“The Lazarus Man”). JAV. 
Serialas. 1995. 10 s. “Popierinis kalėjimas" 
(“The Wallpaper Prison"). 0.00 Pabaiga.

Ketvirtad ien is, 11 07
7.55 Programa. 8.00 CNN naujienos. 8.30 
“ Iš pirmų rankų". 8.40 “Santa Barbara".
1090 s. 17.30 Programa. 17.35 Muzika.
18.00 “Bethovenas". Animacinis serialas. 2 
s. 18.25 “Detektorius” . Poleminė laida.
18.50 “ Iš pirmų rankų". 18.55 “Žavūs ir 
drąsūs" (The  Bold And The Beautiful”). 454 
s. 19.20 Žinios. 19.30 “Santa Barbara".
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1091 s. 20.30 'Papasakok savo nuotykius" 
(“Name Your Adventure "a,titr.). 1 s. 20.55 
Sporto naujienos. 21.05 “Daktarė Kvin" {'Dr. 
Quinn, Medicine Woman"), JAV. 1993. 
Draminis serialas. Vaidina Jane Seymour. 
5 s. “Krašlo jslatymas" {“The Law Of The 
Land"). 22.00 Žinios. 22.10 “Kinas, kinas, 
kinas...". Laida. 22.35 “ Europos scena ' 
Žurnalas. 23.00 “iš pirmų rankų”. 23.15 
"Bankroto aukos" (“Pleitegeier”). Vokietija, 
1987. Vaidybinis filmas; detektyvas. Rež. 
Jurgen Roland. 0.45 Pabaiga.

Penktadienis, 11 08
7,55 Programa. 8.00 CNN naujienos. 8.30 
'Iš  pirmų rankų". 8.40 “Santa Barbara". 
1091 s. 17.30 Programa. 17.35 Muzika.
18.00 'Karaokė rytas" Muzikos laida vaika
ms. 18.25 "Langas j gamta". Laida. 18.50 
“Iš pirmų rankų”. 18.55 “Žavūs ir drąsūs" 
FThe Bold And The Beautiful"). 455 s. 19.20 
Žinios, 19.30 "Santa Barbara". 1092 s.
20.30 'Mokslas ir technologija" ("Science 
and Technology” , a, titr.). Laida. 20.55 
Sporto naujienos. 21.05 “San Francisko 
gatvės" (“The Streets Of San Francisco"). 
Detektyvinis serialas. 41 s."Pražūtingas 
ženklas" (“The Stamps o f Death”) 22.00 
Žinios. 22.10 "Majamio polic ija" (“Miami 
Vice"). Nuofykinis serialas. 82 s. “Mirties 
kamuoliukai" (“Baseballs of Death"). 23.00 
"Vizija". Vakaro laida. 23.30 Pabaiga.

Šeštadienis, 11 09
9.10 Programa. 9.15 “Jūre iv is Papajus” 
Animacinis filmas. 9.40 “Džem". Animaci
n is se ria la s . 5 s. 10.05 “ M ažučiukų  
gyvūnėlių parduotuvė". Animacinis serialas. 
35 S, 10.30 "Autanjanas ir trys šunietinin- 
kai". Animacinis serialas. 16 s. 11.00 "Kali
fornijos svajokliai" (“California Dreams”).
1994. 31 s. 11.30 "Pop TV”. Muzikos laida.
12.30 “Daktarė Kvin’  (“Dr. Quinn, Medicine 
Woman “). JAV, 1993. Draminis serialas. 
Vaidina Jane Seymour. 5 s. "Krašto jstaty- 
mas" (“The Law Of The Land"). 13.30 
"Mano širdis”. Medicinos laida. 14.00 "Mok
slas ir technologija" ("Science and Technol 
ogy", a, titr.), Laida. 14.30 “Karštas trikam
pis" (kart.) 15.00 "Žavūs ir drąsūs" (T h e  
Bold And The Beautiful") 452,453 s. 16.00 
Muzika. 16.30 “Oro vilkas" (“Airwolf"). JAV. 
Nuotykinis serialas. 11 s. "Spąstai vilkui" (“To 
Snare A Wolf"). 17.30 Muzika, 18.00 “Mar
ija La Del Barijo“ ('Maria La Del Barrio") .

r  — — — — — — — — — — — n 
i  i
IŠ. m. lapkričio 21 d. 11 val. iš l 
Iv iešųjų varžytinių bus p a r-| 
įduodamas garažas, esantis | 
|Trakų g. 12a. Pradinė kainai 
16000 Lt. |
|  Informaciją tel. 423554 teikia | 
I antstolė V. Samarina. |

j I. JATAUTIENĖ !
j Vyr. teismo antstolė j
k . . . . . . . . .  . . .  j

Draminis serialas. 1 s. 18.50 “Pasaulio ai
das". Žurnalas. 19.20 Žinios. 19 30 “ Nuo... 
iki...” Madų ir dizaino laida. 20.00 Jungtinė 
Karalystė Šiandien. 20.30 Muzika, 21.00 
“Džesika Flečer" (“Murder She W rote'). 
JAV. Detektyvinis serialas. 46 s, “Kai vagys 
nesutaria" ("When Thieves Fail Out"). 21.55 
"Virš krepšio" (“Above The Rim"). JAV. 1994. 
Vaidybin is film as: drama. Rež. Lamont 
Johnson, akt. Buffy Sainte-Marie, Pierce 
Brosnan, J.C.Whiteshirt. 23,35 Playboy, 
erotinės svajonės. 1 s. 0.00 Pabaiga.

Sekm adienis, 11 10
9.00 Programa. 9,05 "Muzika ir šventas 
žodis". Laida. 9.35 “Džem”. Animacinis se 
rialas. 6 s. 10.00 “Karaokė rytas", Muzikos 
laida vaikams. 10.15 “Mano mažasis po
nis”. Animacinis serialas. 28 s. 10-40 “Lan 
gas j gamtą". Laida. 11.00 "Kalifornijos sva
jokliai" (“California Dreams"). 1994. 32 s.
11.30 “Muzikos lietus". Muzikos laida. 12.00 
“Kompiuterio stebuklai' (“Cybernet", a, titr.). 
D.Britanijos TV žurnalas. 12.30 “Džesika 
Flečer" (“Murder She Wrote”). JAV, Detek 
tyvinis serialas 46 s. 13,30 T V  statyba". 
Žurnalas. 14.00 Vokietijos miestai. 15.00 
“Žavūs ir drąsūs" (“The Bold And The Beau
tiful"). 454, 455 s. 16.00 “Papasakok savo 
nuotykius" (“Name Your Adventure', a, titr.). 
1 s. 16.30 “Kelias j dangų" (“Highway To 
Heaven"). Fantastinių dramų serialas. 60 
S. “Normalūs žmonės" (“Normal People"). 
1 7 .30 ‘ Kinas, kinas, kinas...". Laida. 10.00 
“Marija La Del Barijo" (“Maria La Del Bar
rio"). Draminis serialas 2 s. 19.00 “Euro
pos ka le ido sko pa s". Žu rna las , 19.30 
“Žvelkime atidžiau". Politinė laida. 20.00 
“ Pasaulio sportas". Laida. 20.30 Muzika.
21.00 "Finalas Rotenbaume" ("Finale Am 
Rolhenbaum”). Vokietija, Austrija, Šveicar
ija. 1991. Vaidybinis filmas: detektyvas. Rež 
D ie te r Kehier. Vaidina M anfred Krug, 
Charles Brauer. 22.45 Pabaiga.

ŠIAULIŲ TV
2-uoJu t v  kanalu

Šeštadien is, 11 02
19,30 Muzika. 19.40 Sveikinimų koncertas,
20.10 Taip sukasi pasaulis". 21,00 Pramog
inė muzikos laida “POP be ROCK“. 21.30

įsijunkite televizorių, 22.00 Pramoginė lai 
da "Tegul būna". 23.10 Vaid. f. “Draugų ra 
tas” .

S ekm adienis, 11 03
16.20-0 05 Baltijos TV,

P irm adienis, 11 04
19.00 Savivaldybė: iš vienas pusės iŠ ki
tos pusės. 19.20 Žinios. 19.25 Radviliškio 
valanda. 19.50 Komercinė laida "Laikas 
pinigai". 20.00 Maskišou. Kaukės kabarete
20.30 “Manuela”. 21.00 “Taip sukasi p a s a lį 
lis", 21.50 Laikas - pinigai. 22.00 Savivaldy 
bė: iš vienos pusės, iš kilos pusės. 22.20 
Žinios. 22.25 Vaid- f. "Raudonoji lapė".

Antrad ien is , 11 05
19.00 Žinios. 19.20 Sodžius. 19.50 Komer
cinė laida "Laikas - pinigai". 20.00 Komedi 
ja  "Viskas iš pradžių". 20.30 “Manuela"
21.00 Ta ip  sukasi pasaulis". 21,50 Komer
cinė laida "Laikas pinigai". 22.00 Žinios.
22.20 Vaid. f, “ Kerėtoja".

T reč iad ien is , 11 06
19.00 Žinios. 19.20 Teatronas. 19.50 Ko
mercinė laida “Laikas - pinigai", 20.00 Už 
kampo.. 20,30 "M anuela”. 21.00 T a ip  
sukasi pasaulis”. 21.50 Laikas - pinigai.
22.00 Žinios. 22.20 “Kerėtoja".

K etvirtad ien is, 11 07
19.00 Žinios. 19.20 Pramoginė muzikos la iį.  
da "Pop be Rock”. 19.50 Komercinė Jaia^ 
"Laikas - pinigai". 20.00 NBA' žvilgsnis iš 
arčiau, 20.30 "Manuela". 21.00 “~aipsuka 
si pasaulis1. 21.50 Komercinė laida "Laikas
- pinigai". 22.00 Žinios. 22.20 Rodo “Argos”

P enkiadien is, 11 08
19.00 Žinios. 19.20 Atspindžiai. 19.50 Ko
mercinė laida “ Laikas - p in iga i". 20.00 
“Sportozaurai*. 20.30 “Manuela". 21.00 
“Taip sukasi pasaulis". 21.50 Komercinė 
laida “Laikas - pinigai". 22.00 Žinios. 22.20 
Vaid, f. “ Raudonoji lapė".

Šeštadienis, 11 09
19.30 Muzika. 19.40 Sveikinimų koncertas.
20.10 Serialas T a ip  sukasi pasaulis". 21.00 
“POP be ROCK". 21.30 X klanas. 22.00 
Pramoginė laida Tegul būna". 23.10 Vaid. 
f. "Kulka".

___________________

D Ė M E S IO !

| Tėvynės Sąjungos kapelą  
“Jonkelis” priimami nauji 
muzikantai ir dainininkai. 

Repeticijos vyksta  
atnradlenlals nuo 17 val. 

Stoties g-vė. 9.

Vadovas Jonas Gudžiūnas
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K O K I Ą  L I E T U V Ą  M A T O  
IR R O D O  R U S I J A

Jūra tė  L A U Č IŪ T Ė

Aptarti visa, kas rašoma, rodoma, paša 
kojama apie Lietuvą Rusijos visuomenės in
formavimo priemonėse (VIP), laikraščio 
straipsnyje neįmanoma. Pirmiausia, beveik

I neprieinama yra informacija iš Įvairių regio 
nmių VIP, o  tokių politiškai angažuotų lei
dinių kaip "Sovietskaja Rossija", “Sokoly 
Žirinovskogo" ir pan apžvalga verta atskiro 
pasvarstymo. Tad lieka arba lengviausiai 

įe in a m i,  arba mėgstami laikraščiai ir  radi- 
•  bei televizijos laidos.

Ko gero, daugiausia orig inalios infor
macijos, nekarlojančios ITAR-TASS'o pra
nešimų apie Lietuvą, galima rasti savaitraš- 
lyje ‘Moskovskije novosti” ir dienraštyje “ Iz- 
veslija". Abu jie luri savo specialius kore
spondentus, ku rie  L ie tuvos  g yven im ą  
nušviečia skirtingai. Galinos Afanasjevos 
korespondencijos atitinka bendrą “Mosk 
ovskije novosti" lygj bei žurnalistinės elikos 

, r'ka lavim us, tačiau to be išlygų negalima 
pasakyti apie “ Izvesiijose” skelbiamus 

| N ikola jaus L aške v ič ia u s  a r “ P ravda  
I Žirinovskogo" spausdinamus straipsnius su 

antraštėm is: “S kųstis  ru s iška i V iln iu je  
draudžiama” arba "Lietuva tunka iš mūsų 

I atsargos karininkų".
Tačiau nereikia skubėli piktintis "Izvestijų" 

korespondentu. Jis yra priklausomas nuo 
užsakovo, kuris moka pinigus. Iria i "Izvesti- 

Jkms" reikia tokio, o  ne kitokio Lietuvos 
"a izd ž io , tad koks skirtumas, kas užsakytą 
| portretą piešia - N iko la jus Laškevičius, 

Vladimiras Vodo ar kiti žurnalistai, pabalnoję 
Lietuvos temą? Antra, ne visada veidrodis

NELENGVO KELIO 
REIKŠMINGA PUSIAUKELĖ
atkelta iš 4 p.

I ( r ,  o pimojoje laidoje po rinkimų suranda 
įuokdarį Antaną  Terlecką, ku ris  ko iio ja  
Vagnorių ir Tėvynės sąjungą, dergliojami ir 
kikščionys demokratai Matyt, neberodys 
daugiau trenktų asmenybių, nebemokys, 
kaip išsaugoti lytinj pajėgumą iki 150 metų.

Kad tikrai yra vienas priešiškumo planas, 
,fe\ | :y t i iš Šiaulių miesto tarybos darbo. So
ra i demokratai, dešinieji liberalai ir centristai 
sudaro vieną frakciją, bet lemiamais mo
mentais prie jų prisideda ir LDDP.

Todėl J. Genys ragino visus rinkėjus ateiti 
balsuoti lapkričio 10, paraginti ir kaimynus, 
pažįstamus. Anie savuosius atsives!

Šioje reikšmingoje rinkimų pusiaukelėje 
TS(LK) Dainų skyriaus pirmininkas V ilius 
Mikelaitis įteikė Tėvynės Sjąungos nario 
bilietą Danutei Monstavičienei. O, Dautar
taitės perskaitytą prof. V. Landsbergio kreip- 
'mąsi į Lietuvos Seimo rinkėjus salė sutiko 
karščiausiais plojimais.

^Vakaronė baigėsi linksmai. Skam bėjo 
d ^R e lio  jau primirštos patriotinės dainos. 
Smagi muzika šokdino vyrus ir moteris. 
Sušilusiems netrūko a lučio  šnekučio, o 
praalkusiems - sumuštinių.

kaltas, kad veidas kreivas. Už savąjį por
tretą atsakingiausia pati Lietuva, jos valdžia, 
visuomenė ir informacijos lankose besiga
nantys valstybės pareigūnai.

Kai ne ve idrod is  kaltas...
Informacija apie Rusijos ambasadoriaus 

Lietuvoje Nikolajaus Obiortyševo palydas 
buvo skelbiama įvairiuose la ikraščiuose. 
Didžiausią įspūdį žurnalistams padarė am
basadoriaus veiklos įvertinimas ' v ienu iš 
p ač ių  aukšč iaus ių  ir  g a rb ing iaus ių  val
s tybės apdovano jim ų "  Gedimino 2-ojo 
laipsnio ordinu. N. Laškevičius paaiškino: 

O rd in ų  i r  m e d a lių  į te ik im a s  
iš v a ž iu o ja n t ie m s  a m b a s a d o ria m s  - 
duoklė  v ie tine i tra d ic ija i" !O  štai Havaju
ose kita “vietinė tradicija” - apdovanoti gyvų 
gėlių vainikais - girliandomis ir hula-hup lan
kais. Irgi originalu!

“ Izvestijų" autorius taip pat atkreipė 
dėmesį į p. N Obiortyševo oficialios, diplo
matinės veiklos aspektus N. Laškevičiaus 
nuomone, Rusijos ir Lietuvos sąntykiai esą 
“k ie k  užšaldytam e stovy je  i r  nepasižym i 
d in a m iz m u "(versta pažodžiui J. L ), nors 
tarp tų  valstybių nebuvę tokių konfliktinių 
s ituac ijų , ku rių  ‘ n e b ū tų  b uvę  g a lim a  
iš sp rę s ti ram ia i, be skubos i r  ne re ika l
ingo  triukšm o". Šitą frazę būtų galima su 
prasti kaip komplimentą Lietuvos oficialiųjų 
sluoksnių vykdomai “tyliajai" diplomatijai. 
G aila , kad ją  ta ip  g ra ž ia i įv e rtin o  tik  
žurnalistai. “Gaila" ne tik man, bet ir pačiam 
N. Laškevičiu i, kuriam ‘s u nku  s u p ra s ti 
R usijos p o litik o s  L ie tuvo je  inertiškum ą , 
y p a č  - p aaš trė jus ių  san tyk ių  su Latvija  
i r  E s tija  fone". Iš N. Obiortyševo įpėdinio 
la uk iam a  e n e rg in g e s n ių  ve iksm ų  
užmezgant glaudesnius kontaktus, kurie 
turėtų atvesti prie "konkrečių  susitarimų".

S iužetą  apie kontaktus pra tęsė ne 
priklausomas Maskvos savaitraštis “Obšča 
ja gazeta". N. Laškevičius pasigedo ak
tyvesnių tarpvalstybinių kontaktų, o “Gaze
tos" korespondentė Natalja Lopatinskaja 
pasidžiaugė glaudžiais asmeniniais ryšiais 
tarp Rusijos ir Lietuvos pareigūnų: ‘N eo fi
c ia lia is  duom enim is, R u s ijo s  užsien io  
re ika lų  m in is te rijo s  ko leg ija  dar p ra ė  
ju s iu  m etų  b a la n d ž io  m ė n e s į p riėm ė  
s p re n d im ą  d ė l a iš k ia i  p e r  i lg a i  
užs itęsus ios  O biortyševo  lie tuv iškos ios  
kom andiruotės. Jau tada iš esmės buvo 
n usp ręstas tikim as kom erc in io  aljanso  
ta rp  d id ž io s io s  v a ls ty b ė s  ( “ve liko j 
deržavy”) pas iu n tin io  ir  buvusio  L ietuvos  
prem je ro  A do lfo  Š ležev ič iaus; j ie  ne tik  
d ra u g a v o  ta rp u s a v y  (k a im y n y s tė je  
s to v ė jo  j ų  k o te d ž a i - v a s a rn a m ia i 
p re s tiž in ia m e  V iln iaus Tu rn išk ių  m ik  
rora jone), b e t ir  buvo užm ezgę kom er
c in ius kontaktus. B et o fic ia liio ji a ts isve i
k in im o cerem on ija  užsitęsė. Kaip  pra

neša neo fic ia lūs ša ltin ia i (ak, kad taip iš 
tų neoficialių šaltinių pagirdžius nepriklau
somos Lietuvos spaudą! ) J. L.), š ita m  
d ide lę  įta ką  turė jo  v ie tinės kom ercinės  
struk tū ros , it in  s tip ria i su interesuotos, 
ka d  ponas O biortyševas kuo ilg ia u  iš 
tik tų  savo poste. A ts isve ik inan t p a lie k a 
m osios ša lies p rez iden tas nedavė jo k  
io  kom erc in ių  Rusijos a tstovo nuope l
nų  jve rtin im o , b e t su dėkingum u p ris im 
in ė  p r ie š  tre ju s  m e tus  a tg a l išve s tą  
R u s ijo s  k a riu om en ę ".

Čia N, Lopatinskaja šiek liek  koketuoja, 
nes ji nepamiršo paminėti masyvaus auksin
io žiedo antspaudo, papuošusio p, Obior
tyševo ranką atsisveikinim o ceremonijos 
metu, a  tokia “dovanėlė" tarp saviškių ver 
tinama kur kas labiau negu kažkokie “viet 
iniai" ordinai.

Visi - prezidentai, o  kokie skirtingi!.
Beje, dėkingumą išrefkšti galima įvairio

mis formomis, ir oficialioji forma kažkodėl 
būna mažiausiai adekvati “tyliajai” veiklai. 
Ypač je i panašios veiklos imasi oficialūs 
valstybės pareigūnai, štai iš neoficialių ša l
tinių dažnai atplaukia informacija apie jva ir 
ius Lietuvos diplomatų "komercinius aljan 
sus” Rusijoje ir kitose šalyse, bet oficialios 
padėkos jie  nei laukia, nei gauna. Dainai ir 
dėkoti nėra kam, nes neretas prezidentas 
pats iki kaklo būna paskendęs savuose, 
anaiptol ne valstybiniuose reikaluose.

Ne vien Lietuvoje apanka ir apkursta 
Temidė, kai ant jos  svarstyklių  paienka 
aukštų valstybės pareigūnų "asmeniniai 
kontaktai”. Kur kas lengviau skaičiuoti sveti
mus pinigus ir svetimus nuopuoliusl

Ne per seniausiai populiari muzikinė in 
formacinė radijo stotis “Majak" graudeno 
klausytojus Lietuvos skolomis užsienio kred
itoriams. Jei būtų pridėtos ir skolos Rusijos 
dujų ir naftos koncernams efektas būtų 
buvęs dar didesnis. Bet ir be jų radijo dik 
torės balsas net virpėjo, pasakojant apie 
praskolintą  Lietuvos piliečių senatvę bei 
vaikystę...

O  štai Lietuvos prezidentu Rusijos VIP, 
atrodo, nelabai domisi. Dar rečiau prisime 
namas nebent Moldovos prezidentas. Gal 
tai ir į naudą: geriau nieko, negu blogai. Po 
siužeto, rodylo per televiziją rugsėjo antroje 
pusėje, Lietuvos bičiuliai ir Rusijos lietuviai 
buvo tiesiog ištikti šoko. Mat diktoriai, ru
siškai perpasakoję A. Brazausko kalbą 
savaip sudėliojo kai kuriuos akcentus, ir 
žiūrovams susidarė jspūdis, jog Lietuvos 
p re z id e n ta s  ske lb ia  re ferendum ą, 
n orėdam as B a lta ru s ijo s  p re z ide n to  
pavyzdžiu išplėsti savo jgaliojimus, o kartu 
nukelia j pavasarį Seimo rinkimus. Tikriau
siai taip atsitiko ne dėl kažkokių itin pik-

nukeita j 10 p.
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tavališkų sumetimų, bet... Bet neteko paste
bėti, kad populiariausių VIP Žurnalistai būtų 
leidę sau panašų neatidumą, pavyzdžiui, 
Estijos prezidento atžvilgiu.

Netrukus po to, kai Lennartas Meris buvo 
p e rrin k ta s  E s tijo s  p re z ide n tu , R us ijos  
u žs ie n io  p o lit ik o s  fon d o  p re z id e n ta s  
V ladim iras Bykovas j “O bšča ja  gaze ta" 
klausimą, kuris iŠ užsienio politikų ypač 
pasižymėjo paskutinę rugsėjo savaitę, at 
sakė: “Estijos prezidentas L, Meris". Tele- 
kompanija NTV perdavė interviu su Estijos 
prezidentu laidoje “Dienos didvyris". Laidos 
vedėjas net porą kartų pakartojo klausimą- 
teiginj: kuo galima paaiškinti tą paradoksą, 
kai nedidelės ir palyginti jaunos valstybės 
prezidentas turi tokį svorj tarptautinės poli
tikos sferose, o  jo  balso atidžiai klausosi kur 
kas didesnių valstybių vadovai?! Matyt, tai 
jmanoma, tik kai titulas ir asmenybė atitin 
ka vienas kitą...

Informacija - veiksmingas politikos jrankis
Kaskart, kai Rusijoje pasirodo Lietuvai 

priešiška ar tiesiog klaidinga informacija, 
iškyla  klausim as: kodėl ] tok ius  faktus 
nereaguoja tos Lietuvos valstybinės tarny
bos, kurių uždavinys - skelbti ir  populiarinti 
teisingą, objektyvią informaciją apie Lietu
vą?

Kai pasirodė ‘'Izvestijų’' informacija apie 
tai, jog V iln iu je  rusakalb iam s uždrausta 
pateikti skundus rusų kalba, vieno Rusijos 
žurnalo redaktorius kreipėsi j mane, siū ly
damas jo žurnale patikslinti ir atitinkamai 
pakom entuo ti tą, jo  m anym u, L ie tu vą  
šmeižiančią informaciją. Pasiūlymas buvo 
viliojantis, bet juo  pasinaudoti negalėjau, 
nes neturiu jokių sąlygų ir galimybių pakank 
amai greitai surinkti a r patikslinti faktus apie 
Lietuvos visuomenės gyvenimą ir valdžios 
priimamus nutarimus. O  Šiuo atveju reikėjo 
būtent taktų, ne vien teorinių samprotavimų. 
Tačiau tarptautinėj praktikoj jau yra susik
losčiusi tradicija, kaip spręsti tokius inciden
tus.

Pirmajame spalio mėnesio Žurnalo “No
voje vremia" numeryje yra paskelbtas tek
stas: “J u ng tin ių  A rabų  E m yra tų  am b as
ada M askvo je  y ra  p riv e rs ta  s u p a ž in d in ti 
ju s  su sa vo  it in  nep a lan k ia  nuom one  
apie stra ipsnį, išspausd in tą  jū s ų  ž u rn a lo

Jau 50 metų, kai Kuršėnai turi kultūros 
namus. Iš pradžių tai buvo medinis namas, 
likęs kaime, ištrėm us namų savin inkus j 
Sibirą. Kaip pasakoja kultūros namų direk
torius p. Gestautas, namas buvo pervežtas 
j Kuršėnus ir apmūrytas plytomis. Čia ir vyko 
kultūrinis Kuršėnų m iesto gyvenim as iki 
1986 metų.Tais metais buvusio Kuršėnų 
tarybinio ūkio direktoriaus p. M askoliūno 
pastangomis buvo pastatytas naujas mod
ernus pastatas su didele žiūrovų sale, pato
gia scena ir paga lb inėm is  pa ta lpo m is .

Nr. 32 /9 6  pava d in im u  ’La isvo ji zona  p i
ra tų  p a k ra n tė je ', ku riam e  ka lbam a apie  
J  AE. (...) J  A E  am basada M askvo je  t ik i
s i, jo g  a te ity je  žu rn a la s  “N ovoje  v re m ia "  
a p ie  JA  E  sk e lb s  m edž iagą , te is in g a i 
a tsp ind inč ią  p a d ė tį m ūsų Šalyje *

Žinoma, nebūtia sekti JAE ambasados 
pavyzdžiu ir pleškinti j žvirblius iš sunkiųjų 
pabūklų. Galima savo šalies garbę ginti 
korektiškiau, profesionalia i ir sąmojingai, 
kaip tai padarė B u lga rijos  am basados 
Maskvoje spaudos atašė, davusi ryžtingą 
ir šmaikštų atkirti dviem netaktiškiems “ lz- 
vestijg" žurnalistams.

Tačiau  n e t ir  n o r in t s e k ti g e ra is  
pavyzdžiais, būtinas atitinkamų valstybės 
pareigūnų ir institucijų politinis ir pilietinis 
apsisprendimas, O jo  Lietuvoje kaip tik  ir 
stokojama. Todėl kas kam Rusijoje šauna j 
galvą, tas tą  ir skelbia apie Lietuvą. Lietu
vos bičiuliams belieka raminti save, jog nie
ko nėra amžino, jog gyvenimas - tai nuolat
inės sūpuoklės: Šiandien jos iškelia aukš
tyn, rytoj - nuleidžia žemyn, o  poryt gali ir 
vėl iškelti. Baltijos šalių istorija kaip tik ilius
truoja š itą  padėtį. Juk Gorbačiovo la ikais 
pirm ieji iš Baltijos šalių j "perestroikos” pro
cesus įsitraukė estai, o  lietuviai - paskiau
sia i. Bet netrukus b ūtent L ietuva ir  jo s  
naujieji vadovai tapo pasaulio VIP informa
cinių suvestinių "lyderiais", o  Vytauto Lands
bergio buvo klausomasi gal net dar atidžiau, 
kaip šiandien - Lennarto Merio. Dabar vėl 
pirmauja Estija, ir lik  "savo kūdros" patrio
tai gali bambėti, jog tai esą neteisinga. Su 
Estijos prezidentu šiandien yra priversta 
skaitytis ir Rusija, šiaip jau nesivaržanti dėl 
savo p ie tenz ijų  Estija i. Deja, šito paties 
negalima pasakyti apie Lietuvos prezidentą. 
Lietuvoje yra politikų, kurių Rusija nors ir 
nemėgsta, bet vertina, tačiau jie  kol kas 
nepriklauso elitiniam valstybių vadovų klu
bui. Lietuvos rinkėjai kartais vadovaujasi 
k ita is kriterijais negu tarptautinis politikų el
itas. ir  jų  dauguma, bent jau iki Šiol, tebėra 
savo kiemo interesų varžtuose.

Šiandien Rusijoje j  valdžios olimpą patek

Kultūrinis gyvenimas pagyvėjo, kūrėsi nauji 
kolektyvai. Minėtinas Kuršėnų mišrus cho
ras, dalyvavęs ir kaimyninių šalių festivali
uose.

Spa lio  26-ąją jvyko  Kuršėnų kultūros 
namų penkiasdešimtmečio minėjimas. Bu
vęs Kuršėnų senųjų kultūros namų direkto
rius Jonas Reimeris paskaitė savo kūrybos 
e ilių , o pa to  p ra s id ė jo  m en inė  da lis . 
Kuršėnų m išrus choras padainavo porą 
dainų, gausių plojimų susilaukė A. Kaval
iausko vadovaujama kaimiškoji kapela.

“Nesenstantieji širdimi", kuriems vado

ti ir jam e išsilaikyti gali tik tokie veikėjai, kurie 
tu ri tv irtu s  kum šč ius , sm a ilas  alkūnes, 
nesunkiai formuluojamus ir  reguliuojamus 
interesus, o  ne asmenybės, besivadovau
ja n č io s  idė jom is ir  p rinc ipa is . "Veikėjų' 
vairuojamai užsienio politikai (panašiai, kaip 
ir vidaus politikai, tik čia daugiau atviro c in iįf .  
mo) yra būdingas netrivialus skambių frazių, 
agresyvių p re tenzijų  ir nem otyvuotų im 
p ro v iz a c ijų  d e r in y s . R u s ija , p e r daug 
nesivaržydama, leidžia sau užkelti kojas ant 
sprando bet kuriai, didesnei ar mažesnei, 
valstybei, ves tik  pajunta jo s  politikos ne- 
principingumą ir vangumą, bet sugeba prisi 
minti gero e lgesio  ta isyk les ir mandagų 
toną, kai įsitikina, jog partneris, kaimynas 
ar oponentas Rusijos nebijo ir bet kokioj situ
a c ijo j n e p ra ra n d a  s a v ig a rb o s . K t  J  
pavyzdžiui, jos  nebijo Estija, jrodžiusi sau ir 
pasauliui, jog sugeba stovėti ant savų eko
nominių kojų! Kaip nebijo Čečėnija, dar p ir
maisiais kruvino konflikto mėnesiais nugalė
jus i Rusiją informaciniame karei Ičkerijos 
Respublikos spaudos ir  in formacijos minis
tras M ovlad i U dugovas anksč iau  negu 
keliskart gausesnės atitinkamos tarnybos 
Rusijoje suvokė, jog  informacija - galingiau* 
sias politikos instrumentas, ir  sumaniai tu&» 
instrumentu pasinaudojo.

Rusija savo p ra la im ėjim ą pietų fronte 
mėgina kompensuoti žygiais “Vakarų fron 
te". J i ne tik metodiškai ir nuolat skelbia prin
cipinį nepritarimą NATO plėtimui j  rytus, bet 
ir panaudoja visą informacinj-propagandinj 
aparatą Baltijos šalims kompromituoti tiek 
savo, tiek kitų ša lių  visuomenės akyse. Es
tiją gana patikimai gina jos  prezidento tarp
tautinis autoritetas. O kas apgins Lietuvos 
reputaciją? Taip ir "tuks" ji toliau R u s ijo s jP i 
sargos kariškių ir kitų rusakalbių s ą s k a ^ ^  
kol Valerija Novodvorskaja ar koks kitas 
Rusijos disidentas jos neužtars?

Sankt Peterburgas 

Iš “ D ienovidž io " 

--------------------------------

vauja Birutė Paškienė, tarsi pajaunėjo, nes 
drauge su '‘nesenstančiaisiais1' dainavo ir 
vaikų bei paauglių  choras. Po jų  sceną 
užėmė vaikų šokių kolektyvai, vadovaujami 
mokytojos Leonės Volskienės, Tenka ste
bėtis, kiek darbo ir širdies įdėjo p. Volskienė, 
kad mergiotės ir vaikinukai taip puikiai Šok 
tų! Imponavo ir įva iriaspalviai šokėjų kos
tiumai.

Pasibaigus Kuršėnų kultūros namų kole
ktyvų pasirodym ui, scena buvo u ž le Ą č

nukelta į 11 P-
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P E N S IN IN K Ų  G Y V E N IM A S  
S U N K U S , B E T  N E 
BEVILTIŠKAS

Socialines, ekonomines krizes pensinin 
kai pergyvena gana sunkiai. Kada šeimoje 
yra du pensininkai, yra lengviau, nes vieno 
pensija yra panaudojama maistui, o kito 

^nokesčiams. Vieniši pensininkai patiria dau
ž a u  sunkumų, bet nereikėtų pulti j  neviltį ir 
Merkti, kad Lietuvoje bloga gyventi. Nors ir 
viskas brangu, bet badauti dar nereikia, o 
darbščiomis savo rankomis nemažai prie 
pensijos galima prisidurti.

Turguje nuo įvairiausių lietuviškų rudens 
gėrybių net stalai lūžta. Vyresnio amžiaus 
žmonėms labai partina jomis maitintis. Ir 
spaudoje rudeniop pasitaiko naudingų pa
tarimų.
, Iš savo patirties noriu patarti vartoti kuo

giau žolelių arbatai. Jos yra pigiausios, 
refigviausiai įgyjamos.

Dar galima pasirinkti valerijono šaknų, 
spanguolių, Šalta lankių, beržo  ž ievės 
(vanduo, kuriame virta beržo žievė, varto- 
lamas nuo dedervinių, niežų), bruknių lapų 
(nuo kosulio, reum ato, š lap im o pūslės 
sutrikimų).

Pensininkams reikia, kiek jėgos leidžia, 
daugiau judėti, vaikščioti, o ne sėdėti 

t j h a gulėti. Stengdamasi įveikti savo nega
lias, jsitikinau, kad judėjim as yra labai nau
dingas.

Kiekvienam žmogui, o ypač pensininkui, 
svarbu nuoširdus bendravimas, aplinkinių 
supratimas ir pagalba.

Vida B. yra “Takos” pensijų ir pašalpų 
pristatymo agentė. Ji yra pensininkų lauki
ama ne vien dėl pinigų, o ir kaip nuoširdus.

visada mielas žmogus. Ne atsitiktinai ji yra 
dirbusi su žmonėmis jau 19 metų. Ji moka 
kiekvieną, o  ypač vienišą, paguosti, užjausti, 
pataria nepulti j  neviltj, tikėtis geresnės Li
etuvos ateities. Pradėjusi savarankiškai 
dirbti nuo 16 metų, ji turi 24 metų bendrąjį 
darbo stažą. Mūsų rajono pensininkai (aš 
gyvenu Veiverių g.) yra jos darbu labai 
patenkinti, ne vienas linki ja i Dievo palai
mos ir geros sveikatos.

Aš steng iuosi sekm adien ia is  nue iti j 
bažnyčią, nes joje atgaunu viltį, pasitikėjimą, 
jėgas. Atsitolinu nuo b'ogų žmonių, kurie 
nori man pakenkti. Yra sakoma: jei kryžių 
neši džiaugsmingai, jis pats tave neš ir nu
neš j tikslą, kur kančių daugiau nėra.

Iš Dievo sulaukiu ir konkrečios pagalbos. 
Jis atsiunčia geradarių žmonių, kurie ištie
sia man m ora linės a r fiz inės pagalbos 
ranką. Daug padeda Lionė B., buvusi ben
dradarbė iš paskutinės darbovietės (Paba
lių pagrindinės mokyklos), kurios kolekty
vas jvairiom is progomis prisimena mane.

Mieli pensininkai, daugiau šypsokimės, 
branginkime kiekvieną dieną, stenkimės, 
kad ji neprabėgtg veltui Per ašaras, juoką 
ir didžiulius vargus ženkime į geresnj Lietu 
vos ryto jų Manau, kad konservatorių ir 
k rikščion ių  dem okra tų  partijos , iš  visų 
rimčiausios, teisingiausios ir protingiausios, 
Lietuvos žmonių, ta ip  pat ir pensininkų, 
lūkesčių neapvils.

Joana  SAJIENĖ
Mokytoja pensininkė

r A J c t u a T i  'i

atkelta iš 2 p.

Savivaldybės finansų skyriaus vedėja K. 
Daujotienė pažadėjo, kad lėšų kultūrai gal 
t nepadaugės, bet ir nesumažės, o  miesto 
^jfras paprašė susitikimo dalyvius pliusais 
« minusais ties kiekviena sąrašo (projekto) 
pozicija išreikšti savo nuomonę apie p lan
uojamo renginio reikalingumą miestui, t. y. 
tokiu būdu pasidalyti atsakomybę su va l
dininkais.

i * *
Spalio 25 d. j  savivaldybės priėmimų 

kabinetą buvo pakviesti visų mieste regis
truotų religinių susivienijimų atstovai. Daly
vavo keturių katalikų bažnyčių kunigai, stači
atikių bažnyčios komiteto pirmininkė Klaudi
ja Bielskienė, Sentikių bažnyčios šventikas 
Jermolajus Rybakovas, Evangelikų liuter 
Q1̂ bažnyč ios administratorius kun. Romas 
pJnys, T iesos žodžio" pastoriai Anželika ir 
Aidas Krikštapomai, Naujosios apaštalų

50 MfciTŲ 
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svečiams iš Kauno maestro Linkevičiaus 
diriguojamam kameriniam orkestrui. Šis 
orkestras, gastroliavęs ir Vakarų valstybėse, 
j Kuršėnus atvežė Antonijo Vivaidžio kūrinj 
"Metų laikai” . Čia pavasaris prilyginamas 
žmogaus jaunystei, vasara brandžiam 
žmogaus gyvenim ui, žiema - žmogaus 
gyvenimo pabaigai, kai audros gūsiai nu
traukia jo gyvenimo siūlą...

Suė jus v is iem s kultūros namų meno 
kolektyvų nariams j sceną, vienas po kito 
pasipylė sveikinimai. Šiaulių rajono saviv
aldybės administracijos vardu kalbėjo p. R 
Domarkas, Šiaulių rajono kultūros skyriaus 
vedėja p. V. Jurešienė įte ikė  m ilžin išką 
puokštę, jos žodžiais tariant, iš visos Lietu
vos pievų, Kuršėnų politinių kalinių ir trem
tinių vardu sveikino J. Vaišnoras, mokytojų 

p. Rumbinas; neatsiliko bibliotekų darbuo 
tojai, bendradarbiai ir draugai iš Telšių, Pa
kruojo rajono kultūros namų. Kultūros namų 
direktoriaus p. Geslauto ir rankos, ko gero, 
pavargo, priim inėjant gėlių puokštes Nuo
vargis, tiesą sakant, malonus.,,

Kultūros skyriaus vedėja p. Jurešienė ir 
Kuršėnų miesto seniūnas V. Jakutis įteikė 
visiems šio šventinio koncerto dalyviams 
diplom us, o sūrių gamyklos diretorius p 
Ja linskas nepašykštėjo ir sūrių, kuriuos, 
pasodinę tradicinį atminimo ąžuoliuką, visi 
puolė naikinti... Jubiliejaus Šventė buvo ir 
turininga, ir smagi.

Jonas VAIŠNO RAS

bažnyčios evangelistas Antanas Blynas, 
Evangelinio tikėjimo krikščionių bažnyčios 
pastorius Pavel Volodko, Laisvųjų krikščion
ių bažnyčios pastorius Otonas Balčiūnas.

P ris ta tę s  s a v iv a ld y b ė s  a ts tovus  - 
kultūros, švietimo, sveikatos apsaugos ir 
socialinės rūpybos darbuoto jus, miesto 
meras pakvietė įvairių konfesijų atstovus 
artimiau susipažinti ir glaudžiau bendradar 
biauti šiais daugeliui nelengvais laikais, kai 
nemažai žmonių blaškosi, ieško atramos 
butelyje ar narkotikuose, o didžioji daugu 
ma ieško ir randa paguodos tikėjime. Jis 
ragino netikintį (neapsisprendusj, nesura- 
dusj savo vietos) žmogų skirti nuo įsitikinu
sio ateisto. Miesto meras siūlė dvi diskusijų 
temas: “Kur riba tarp tikėjimo ir klystkelių?” 
ir “Apie religinių bendruomenių problemas 
ir bendradarbiavimą". Temos susitikim o 
dalyviams iš anksto nebuvo žinomos, todėl 
tikrų diskusijų nebuvo. Mons. K. Jakaitis 
akcentavo, kad krikščioniškos konfesijos 
remiasi Kristumi, kuris kalbėjo apie meilę, 
visų tikslas - bendromis jėgomis darbuotis 
Tėvynės gerovei, o miesto meras atkreipė 
dėemsį, kad netoli yra Kryžių kalnas visa

pusiškos tolerancijos ženklas.
S ta č ia tik ių  a ts tovė  p. K. B ie lskienė 

skundėsi, kad rusų mokykloje yra neramu: 
mokiniai agituojami pereiti į kitas, naujas 
tikybas.

Kun. R. P ukys išdėstė  savivaldybe i 
žinomą liuteronų maldos namų problemą.

Jėzu itų  bažnyč ios rekto rius kun. A. 
Tamošaitis visų konfesijų atstovus kvietė 
d a lyva u ti R adijo  cen tro  re lig in ė je  v a 
landėlėje.

“T iesos žodžio " pas to ria i sakė, kad 
neketina vesti žmonių j sektas ir klystke
lius, skundėsi, kad laikraščių straipsniuose 
p iešiam as nepatrauklus šios bažnyčios 
paveikslas, kad radijas nedaro komercinių 
nuolaidų religinei informacijai.

J k laus im ą , k ie k  “T ie so s  žo d ž io ” 
bažnyčios žmonių buvo gydoma (taip pat ir 
psichoneurologinėje ligoninėje), pastoriai 
atsakė, kad dažniausiai tie žmonės ir ank
sčiau buvo gydomi, jrašyti įska iton; ligų 
paūmėjimai gali būti dėl įvairių priežasčių, 
net sezonin io  pobūdžio: durys j “Tiesos 
žodžio" bažnyčią esančios atviros visiems 
- taip pat ir ligoniams.

Miesto meras konstatavo supratęs, kad
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AUŠRINĖS HOROSKOPAS
RINKIMŲ ATŠVAITAI IR PROŠVAISTĖS
Nes daug p ranašau to jų , b e t m aža  išrinktų jų  

Mt 22,1-10

Per 1300 kandidatų rungėsi dėl teisės spręsti 
valstybės reikalus Seime, bet pirmajame rate 
išrinktas tik tikrasis tautos lyderis ir jo artimiau
sias bendražygis. Tas žmogus sumaniai išvedė 
tautą iš nelaisvės namų, apgynė nuo baisiausių 
praeities šmėklų, padėjo tvirtus pamatus val
stybės atgim imui ir jos tarptautin iam  
pripažinimui, visada susikaupęs, nuoseklus ir 
nepalaužiamas. Okupacijos metais susiforma
vo pažiūra j bet kokią valdžią, kaip j represijų 
jrankj, iš kurio gero nelauk. Tą Įvaizdį ir nu
sivylimą valdžia dar labiau sustiprino pastarųjų 
metų valdžios komunistiškos moralės ir įpročių 
reliktai. Dėl to prof. V. Landsbergis ir sako, kad 
mūsų pagrindinis tikslas - atkurti pasitikėjimą, 
nuosekliai vykdant “švarių rankų" politiką, ki
taip tvarkant mokesčius, finansus ir visą 
ekonomiką, kad gyvenimo pagerėjimą pirmiau
sia pajaustų tie, kurie labiausiai nuskriausti per 
pastaruosius metus.

Tų pačių tikslų ir stabilios Vyriausybės sieks 
ir Krikščionių demokratų partija, iš kurios 3,08 
% balsų sąmoningai atėmė taip pat krikščioni
mis demokratais apsišaukę, bet visai kitų tik
slų siekią K. Bobelio šalininkai, dalj rinkėjų 
suklaidinę savo grupuotės pavadinimo panašu
mu. Kad žmonės tikrai remia krikščionis 
demokratus, parodė Marijampolės apygarda, 
kurioje j antrąjj ratą išėjo krikščionis demokra
tas prieš... krikščionj demokratą. Tai kuris gi iš 
jų apsišaukęs? O jei jų programos ir tikslai tok
ie patys, tai kodėl šie po skirtingomis vėliavo
mis? Teoriškai skelbti vienybės tarpusavio su
pratimo ir pagalbos šūkius, o praktiškai griauti 
šią vienybę - tai ir yra skiriamasis naujos polit
inės srovės - bobelizmo bruožas.

Centras nebūtų centras, jei iš anksto žinotų, 
ko nori, ko siekia, su kuo eis koja kojon. Jo 
valdybos pirmininkas E. Bičkauskas svyruoja: 
“Žiūrėsim", (su kuo naudingiau?), o svyruojan
čiojo nenuspės joks horoskopas.

Vis dėlto labiausiai rinkimais nusivylė vienos 
moters partija, kuri svaigo nuo išankstinio įsiti
kinimo, kad naujojoje Vyriausybėje užims jei ne 
pagrindinį, tai bent ne paskutinį postą. Rinkėjai 
įrodė, kad net ir 15% vyrų partijoje ir moteriškai 
suvokiama sunki moterų, senelių, vaikų, invalidų 
dalia dar nepakankamai argumentai rinkti ger
aširdes į Seimą. Nepadėjo net rinkimų plakatu
ose pasitelkti šv. Pranciškaus posmai ir Mado
na su Kūdikiu. Užtat kitam plakato kampe prie 
lyderės portreto nebuvo nė kvapo privalomo 
užrašo, kad ji sąmoningai bendradarbiavo su 
KGB. Esame įs itik inę , kad atviras 
prisipažinimas visuomenei būtų buvęs daug 
veiksmingesnis už prisidengimą šventvagyste. 
Tad ir teliko sakyti, kaip toje pasakoje: “Toks 
čia ir bus Seimas (be manęs). Nei aš taip labai 
veržiausi į jį, nei ką”. O suvedžiotoms moter
ims nėra ko nusiminti: jų jautrių širdžių ir švelnių 
rankų visada laukia ir lauks “Caritas", sa
mariečių bendrija": “SOS vaikai!”, Našlaičių glo
bos draugija ir kitos humaniškosios organiza
cijos, kur jos galėtų išlieti savo kilniuosius jaus
mus ir siekius. Tik va, ką pasiūlyti eksministrui 
ir kitiems sumoteriškėjusiems vyrams?

Č. Juršėnas prisipažino, kad LDDP buvo 
apžiojus, t. y. pažadėjus žmonėms daugiau, 
negu galėjo įvykdyti. Sveikiname! Geriau vėliau, 
negu niekad. Bet, sakydamas, kad 1992 m. 
žmonės balsavę prieš Sąjūdį, nedrįso 
prisipažinti, kad šįkart žmonės balsavo prieš

LDDP. Jis puikiai supranta, kad, nors rinkimai 
iš esmės jau pralaimėti, politiką lemia ne vien 
rinkėjai, bet ir į savo rankas visus ekonomikos 
svertus susigriebę įvairaus plauko prichvatiza- 
toriai, buvę partorgai, o dabar bankininkai, įvair
iausi perpirkinėtojai, papirkinėtojai ir paperka
mieji, kuriems dabar iškyla grėsmė prarasti 
neteisėtai įgytus turtus ir saugią užuovėją po 
LDDP sparneliu. Dėl to Č. Juršėnas skelbia visg 
kairiųjų jėgų (ne vien rinkėjų!) mobilizaciją, kad 
tik neįsitvirtintų dešinieji. Viskas būtų lyg ir 
natūralu ir nekeltų jokios grėsmės, jeigu...

Kai SSSR veidmainiškai skelbėsi taikos tvir>. 
tove, dažnai buvo dainuojama tik savo potek^. 
ste grėsminga daina: "My mirnyje liūdi, no na£ 
bronepojezd stojit na zapasnom puti!” (mes 
taikūs žmonės, bet mūsų šarvuotis stovi ant 
atsarginių bėgių). Č. Juršėno mobilizuotos jė
gos nesislepia atsarginiame kelyje, o jau šau 
do net iš sunkiųjų pabūklų, ypač kaimuose: tas 
Landsbergis su Vagnorium tuoj išardys ben 
droves, atims pinigus, nuvertins litą, nemokės 
socialinių pašalpų ir pensijų, atims tris hektarus, 
išvaikys bedarbių biržas ir 1.1., irtuos pramany 
tus paistalus apsvaigusieji nuo pilstalo gyva1}  
mentuoja ir jais tiki. '

Č. Juršėnas jau dabar apsiskelbęs būsimos 
opozicijos lyderiu, kuris nebus “nachališkas ir 
chamiškas”, bet, prisimindami jo manieras ir 
matydami jo bendrų pastangas, drįstame teig
ti, kad pastarasis pasižadėjimas tiesiog tech
niškai neįvykdomas.

| būsimosios opozicijos lyderius taikosi ir A. 
Sakalas, kuris ketina C. Juršėno nepripažinti 
opozicijos lyderiu. Kai avilyje atsiranda dyj 
motinėlės, neišvengiamas spiečius. 1'— 

A rtėjant žiem ai, darbščiosios bitelės 
atsikratys ir tranų. Padėkime toms bitelėms 
geriau susiorientuoti ir galutinai apsispręsti iki 
antrojo rinkimų rato - lapkričio dešimtosios, kad 
joms žiemoti būtų tikrai šilta ir saugu.

Albertas GRIGANAVIČIUS
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atkelta iš 11 p.

egzistuoja bendro religinio švietimo proble
ma, išreiškė norą iš pirmų lūpų sužinoti kiek
vienos konfesijos ypatybes, pagrindinius 
teiginius.

Pastorius Otonas Balčiūnas siūlė ben
dromis religinių bendruomenių ir socialinės 
rūpybos skyriaus, į kurį dažniausiai kreipia
si tie, kurie neturi pasirinkę atramos taško, 
pastangomis spręsti socialines problemas. 
Jis taip pat pageidavo, kad prieš kitą susi
tikimą būtų iš anksto pranešta pokalbio 
tema.

* * *

Miesto Tarybos Biudžeto, finansų ir viet
os ūkio plėtojimo komiteto pirmininkas V. 
Mikelaitis sutiko, kad komunalinio ūkio por
eikiai svarbūs, o lėšų trūkumas tik nustumia 
problemas) ateitį. Tačiau, jeigu visas mies
to biudžetas neviršys, kaip planuojama, 89 
mln. litų, KŪS prašytų skirti 40 mln. litų bus 
sunku patenkinti. Juk apie 40 proc. biudžeto

sunaudojama švietimo reikalams? O vyri
ausybės pateikti pirminiai skaičiavimai net 
nenumato infliacijos, kuri, spėjama, sieks 
20 proc.

Miesto biudžeto pajamų deficitas yra apie 
10 mln. litų, spalio mėensį turėjo būti gauta 
10 mln., o surinkta tik 7,6 mln. pajamų, todėl 
finansuojamos tik biudžetinės įstaigos ir 
būtinos socialinės programos. Gresia pavo
jus atsilikti su oro uosto rekonstrukcijos 
darbais.

P. Mikelaitis pajamų plano nepatenkina
mo vykdym o priežastim i la iko  bendrą 
ekonomikos nuosmukį ir keleriopą buhal
teriją - tarsi visi dirbantieji gauna tik mini
malų atlyginimą. “Kur dingsta visi kiti pini
gai?” - klausė p. V. Mikelaitis ir pareiškė 
esąs įsitikinęs, kad prireikus rinktis - valgyti 
ar dainuoti, reikėtų rinktis duoną, t. y. apri
boti kultūros finansavimą. Konstatavęs, jog 
trūksta dar 3,6 mln. Lt švietimo reikmėms, 
p. V. Mikelaitis stebėjosi, kaip vienos mokyk

los gali atsiskaityti su energetikais, o kitos 
niekaip nesugeba.

KUS viršininaks p. A. Alūzas per spaudą 
dėkoja savivaldybės darbuotojams, penk
tadienį, spalio 2 5 d., dalyvavusiems talkoje. 
Apie 40 žmonių dirbo senosiose kapinėse. 
Mieste dar yra tvarkytinų vietų (skverai, 
parkai, teritorijos prie mokyklų), todėl dar 
bus kviečiami į ta lkas vyresniųjų klasįy 
moskleiviai, švietimo, savivaldybės d a rb iu  
tojai, gal ir kultūros barų darbininkai. Mast
inių talkų atsisakyta, nes reikia žmones 
ap rūp in ti įra n k ia is  ir  s k ir ti transportą  
šiukšlėms išvežti.

KŪS viršininkui pasiūlius, miesto valdy
ba Visų šventųjų ir Vėlinių dieną (spalio 31 
d. ir lapkričio 1 d.) leidžia visiems licencijas 
turintiems mikroautobusų vairuotojams, be 
savo įprastinio maršruto, vežioti keleivius į 

visas miesto kapines.
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