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Graži idėja

1995 m. rugsėjo 25 d. Šiauliuose “ Baltik 
Intemacional USA”, Š iaulių miesto saviv- 

I aldybė ir UAB "Šiaulių aviacija” pasirašė 
sutartj, kuria nusprendė buvusioje Zoknių 

įv irinės aviacijos remonto gamykloje įkurti 
Bendrąją Lietuvos ir JAV įm onę LAMCO. 
[Numatyta, kad įs ta tin į įm onės kap ita lą  
sudarys 20 mln. litų. 50 proc. akcijų, kurių 

' vertė 10 mln. litų, turėjo priklausyti amerik
iečiams, 49,95 proc. 9,95 mln litų vertės - 

i "Šiaulių aviacijai” , o 0,25 proc. akcijų 50 
tūkst. litų vertės - Šiaulių miesto savivaldy- 

Ibei. Bendrovė LAM CO tu rė jo  užs iim ti 
keleivinių ir transporto lėktuvų remontu bei 

i technine priežiūra, lėktuvų vidaus atnaujin
imu, aviacinių variklių remontu bei kita su 

I aviacijos transportu susijusia veikla.

d*’ laikini sunkumai
Lietuvos Vyriausybė, Susisiekimo min- 

|isterijai padedant, skyrė lėšų įm onės įsta
tiniam kapitalui formuoti. Šie pinigai buvo 
pervesti į LAIB Šiaulių filialą prieš pat ban- 

|ko bankrotą. LAMCO kaupiamojoje sąskai- 
liko įšaldyti ne tik  4,2 mln. Lt, kuriuos 

yrė Vyriausybė, bet ir 50 tūkst. Lt - Š i
aulių miesto savivaldybės indėlis. Dar 2 mln. 
litų (skirti Vyriausybės) buvo padėti į Šiaulių 
banką. Po LAIB griūties LAMCO registravi
mas pakibo ant plauko, nes korporacija 
“Baltic Intemacional USA” pradėjo abejoti 

iLietuvos bankų patikimumu ir neskubėjo 
pervesti savo pradin io mokesčio. Ilgokai 
vilkinę ir derėjęsi, amerikiečiai galų  gale 
pervedė, bet ne žadėtus milijonus, o tik 10 

Itūkst. litų... Vis dėlto 1996 m. kovo 22 d. 
įvyko Lietuvos ir JAV bendrovės LAMCO 
steigiamasis akcininkų susirinkimas. Steigė
jai, norėdami išsaugoti bendrovei skirtus 
iRftįjęus, nusprendė steigti įmonę, la ikinai 
besiverčiančią įvairia kita veikla, o lėktuvų 

Iremonto ir priežiūros planus paliko ateičiai, 
kai normaliai pradės veikti Šiaulių oro uos

tas ir pagaliau ryšis prisidėti potencialūs in
vestuotojai.

Nuspręsta iki 6 mln. litų sumažinti įmonės 
įstatinį kapitalą, taip pat ir akcijų kiekį. Po 
š io  “sum ažinim o" apie  90 proc. akcijų 
priklauso “Šiaulių aviacijos” bendrovei ir Ši
aulių miesto savivaldybei. K itos akcijos, 
kurių vertė 160 tūkst. litų, atiteko korporaci
jai “Baltic Intemacional USA". įmonės steigi
mo sutartį pasirašė^ AB “Š iaulių aviacija" 
direktorius Antanas Žemaitis, Šiaulių meras 
Alfredas Lankauskas ir BIUSA vyr. koordi
natorius Jamesas Goodchildas.

Komerciniai žaidimai
Nuo 1996 m. balandžio 16 dienos LAM

CO administracijos vadovu dirbantis Anta
nas Kaučikas papasakojo, kad, norėdama 
išgyventi ir kurti naujas darbo vietas, LAM
CO  p ra dė jo  p lė to ti ko m e rc in ę  ve ik lą : 
“ Ėmėmės prekybos, pardavinėjome siūlus, 
trąšas, š i veikla nebuvo labai pelninga, bet 
nuostolio neturėjom e. LAMCO valdybos 
pirmininkas, kartu ir AB “Šiaulių aviacija" 
direktorius A. Žemaitis vertėsi nuomodamas 
patalpas įvairioms privačioms bendrovėms". 
Šituo komercinė LAMCO veikla neapsiribo
jo. Tolesnis administracijos vadovo A. Kauči- 
ko pasakojimas krypsta kiek kita vaga: “Šių 
metų gegužės 3 dieną, kai nuo mano dar
bo pradžios buvo praėjusios dvi savaitės, 
iš Vilniaus atvažiavo Susisiekimo ministeri
jos Ekonomikos departamento direktorius, 
LAM CO  bendrovės va ldybos  narys A. 
Ž libinąs ir kartu su A. Žemaičiu įformino 
automobilio “Žiguli VAZ-21011" (1981 m.) 
pirkimą. Kaip vėliau paaiškėjo, automobilio 
savininkas buvo pats A. Žlibinąs, o  pirkėja 
- bendrovė LAMCO. Sutvarkęs policijoje 
registravimą bei įkainojęs automobilį 14995 
litais, A. Žemaitis liepė man pasirašyti su
tartį su šiauliete Aldona Davoliene ir per
vesti ja i pinigus. Bandžiau prieštarauti, kad 
už tokią sumą neprotinga pirkti seną auto
mobilį. A. Žemaitis pareiškė, kad pinigai esą 
Susiekimo ministerijos ir aš privalau pasir
ašyti sutartį. Nors ir nenorėjau, sutartį pa

s iraš iau , pervedžiau p in igus. Tą  pačią 
gegužės 3 d. jv y k o  sandoris: savo seną 
automobilį A. Žlibinąs pardavė A. Davolie- 
nei, o  ši - bendrovei LAMCO. Pavykus šiam 
sandoriui, bendrovės vadovai nusprendė 
sudaryti kitą. Birželio 13 d. A. Žlibinąs pa 
prašė manęs per LAMCO valdybos posėdį 
pasiūlyti pirkti dar vieną automobilį. Visi 
valdybos nariai A. Žemaitis, A. Žlibinąs, J. 
Goodchildas bei miesto savivaldybei at 
stovaujantis Kelių transporto priežiūros vyr 
iausiasis specialistas K. Šavinis nusprendė 
iš įstatinio bendrovės kapitalo skirti 28 tūkst. 
litų dar vienam automobiliui pirkti.

Po savaitės A. Žlibinąs vėl atvyko j Š i
aulius ir mes kartu išvažiavome į Šilalę pas 
jo  giminaitį poną Padgurecką. Šis ponas 
parodė mums savo (1987 m.) automobilį 
“Audi-80”. Tokio automobilio rinkos kaina yra 
apie 18-20 tūkst. litų, tačiau A. Žlibinąs 
primygtinai siūlė jį pirkti už 28 tūkst. litų.

Grįžęs į Šiaulius, pasakiau A. Žemaičiui, 
kad to automobilio nepirksiu. Vėliau išgirdau 
A. Žemaitį telefonu kalbant, kad “Kaučikas 
- ne mūsų žmogus” .

A. Kaučikui atsisakius vykdyti nusikal
stamą veiklą, pasipylė A. Žemaičio priekaiš
tai, kad jis blogai dirba. Bendrovės valdyba 
atmetė visus A. Kaučiko gamybinius pasiū
lymus. Spalio 24 dieną, A. Kaučikui dėl li
gos nedalyvaujant, LAMCO akcininkų a t
stovai - A. Žem aitis, A. Lankauskas, J. 
Goodchildas nusprendė pašalinti A. Kaučiką 
iš bendrovės valdybos.

Apie “plaunamą” aukšto valdininko au
tomobilį žino ir tyrim ą atlieka ekonominė 
policija. Tyrimo medžiaga buvo perduota V. 
Juškaus vadovaujamai Seimo Ekonominių 
nusikaltimų tyrimo komisijai. Komisija ne
priėmė jokio sprendimo, kaltininkai nebuvo 
nubausti.

Senas darbo stilius
Ką apie šią istoriją mano Šiaulių mero 

pavaduoto jas, Zokn ių  p lė tros  kom ite to  
pirmininkas Algimantas Sėjūnas?

nukelta į 2 p.
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“Nemaloni istorija, - sakė mero pavaduo
tojas. - Nesunku jžvelgti visus korupcijai 
būdingus bruožus. Dirbdamas Aukščiausio
jo je  Taryboje, susidūriau su analogišku 
a tve ju . Kalbu ap ie  B u iv io  nužudym o 
aplinkybes: šiaulietis verslininkas supirkinėjo 
daržoves ir vieno ministerijos valdininko 
Ašenbergo palaimintas parduodavo Mur
manske. Tuometiniai ministerijos vadovai 
buvo kaip priedanga. Galima atsekti tipišką 
grandinėlę: atsakingas ministerijos valdinin
kas, vietinis verslininkas... ir negražūs dar
bai. Dabar irgi tas pats - Susisiekimo min
isterijos Ekonomikos departamento direk
torius A. Žlibinąs su AB “Šiaulių aviacija” 
direktoriumi, LAMCO valdybos pirmininku 
A. Žemaičiu sutarė padaryti nedidelį, net 
juokingą bizniuką: parduoti savo senus au-

m i e s t o  m

Leonija MALAKAUSKIENĖ

AR NORITE GYVENTI SVEIKAM E 
MIESTE?

Spalio 31 dieną Šiaulių miesto Taryba, 
siekdama sudaryti miesto gyventojams kuo 
geresnes galimybes būti sveikiems, pritar
dama Pasaulinės sveikatos organizacijos 
projektui “Sveiki miestai”ir norėdama daly
vauti jj jgyvendinant, nusprendė stoti j 
“Sveikų miestų” organizaciją.

Šios organizacijos tinklų tinklai išsiraizgę 
po visą Europą. Iš vieno pagrindinio kurios 
nors šalies centro bedradarbiavimo gijos 
driekiasi j  kitus miestus. Lietuvoje toks cen
tras yra Kaunas, “Sveikų miestų" sąjūdyje 
dalyvaujantis nuo 1989 metų. Jau yra 12 
kitų š ios organizacijos narių, Š iaulia i ir 
Klaipėda stovi ties jos slenksčiu. Planuoja
ma, kad galėtų šioje veikloje dalyvauti visi 
didesnieji miestai, įskaitant rajonų centrus.

Sprendimo projektą pateikęs Tarybos 
narys M. Končius minėjo laukiamą dalyvavi
mo “Sveikų miestų” organizacijoje naudą: 
galimybę kokybiškiau įgyvendinti sveikatos 
programas, pasinaudoti kitų miestų sukaup
ta patirtimi, koordinuoti įvairių tarnybų dar
bą.

Kauno “Sveiko miesto" projekto koordi
natorius gamtos mokslų daktaras Juozas 
Kameneckas papasakojo apie miestiečių 
sveikatos gerinimo įsipareigojimus: aplinkos 
gerinimą, sveikatos ir socialinių problemų

tomobilius ir iš to  pasipelnyti. Pavykus vie
nam sandoriui, panorėjo kito, tačiau nenu
matė, kad LAMCO administracijos vadovas 
gali tam pasipriešinti. Tokių istorijų Lietuvoje 
ne viena.

Dabartinės bendrovės LAMCO vadovai 
neišspręs šio uždavinio ir nesukurs lėktuvų 
remonto gamyklos. Dabar matomos tik A. 
Žemaičio pastangos privatizuoti bendrovę 
“Šiaulių aviacija", kartu užvaldyti 10 proc. 
Šiaulių laisvosios ekonominės zonos teri
torijos, kurioje įsikūrusi ši bendrovė. “Šiaulių 
aviacija” užima 42,5 ha ploto ir yra išnuo
mojusi savo pastatus daugeliui bendrovių. 
Vadinasi, laisvosios ekonominės zonos ter
itorija jau šiandien pradedama parceliuoti. 
Šia dingstimi Šiaulių savivaldybė kreipėsi į 
Ekonomikos, Susisiekimo ministerijas bei 
Privatizavimo agentūrą. Tačiau, kaip ir vi
sur, jau iš anksto buvo susitarta ir atsaky-

tyrinėjimą, sveikos gyvensenos propaga
vimą ir kt. Jis atsakė į Tarybos narių klausi
mus. Kiekvieno miesto koordinatorius kas 
du mėnesiai gauna naujausią metodinę ir 
kitokią literatūrą. Aukščiausiasis valdymo 
organas - koordinatorių susirinkimas. Or
ganizacijos valdymo balsų skaičius priklau
so nuo miesto gyventojų skaičiaus. Kvieti
mai į organizacijos renginius išdalijami koor
dinatoriams, kurie patys ieško kelionei lėšų.

Šiaulių miesto savivaldybės įgaliotu at
stovu “Sveikų miestų" organizacijoje paskir
tas Municipalinės aplinkos tyrimų laborator
ijos  vedėjas, gam tos m okslų daktaras 
Rimantas Krankalis.

1500 Lt įnašas į viešosios įstaigos “Sveiki 
miestai" įstatinį kapitalą bus sumokėtas iš 
Šiaulių miesto gamtos apsaugos fondo.

1997 METŲ PRIVATIZAVIMO PLANAI
Privatizavimo tarnybos viršininkas J. 

S artauskas Tarybai tv irtin ti pate ikė du 
sąrašus.

1997 metų sausio mėnesio privatizavi
mo programa numato, kad bus parduodami 
ligi šiol valstybei priklausantys akcijų paket
ai. Savivaldybė turi 4,84 proc. UAB “Valer
ijono vaistinė", 11 proc. UAB “Paežerio 
vaistinė”, 6 ,54  proc. UAB “Diemedžio vaist
inė", 16,65 proc. UAB “Žemynos vaistinė",
11,67 proc. AB “Veiklūnė”, 12,04 proc. UAB 
“Aniužė" akcijų. Akcijų paketai nedideli, ir 
savivaldybė negali turėti įtakos šių vaistinių 
ir prekybos įmonių valdymui. Kiti akcininkai 
yra šių įm onių darbuotojai, pašaliniai as
menys jų valdyme nedalyvavo. Privatizavi
mo są lygos num ato, kad savivaldybės 
akcijų paketai nebus skaidomi dalimis, o 
vaistinių akcininkais galės tapti tik turintys 
farmacinį išsilavinimą, kvalifikaciją patvirti
nantį dokumentą pateikę asmenys.

1997 metų privatizavimo sąraše yra 7 
objektai: AB “Šiaulių Baltija" (Vilniaus g. 
166), UAB "Šiaulių knygrišykla" (Tilžės g. 
250), AB “Šiaulių" viešbutis (Draugystės pr.

A I T O n r v n  A T r ’ T *

mas tik vienas: “Šiaulių aviacija" privatizuota 
teisėtai. Privati iniciatyva - pažangus daly
kas, bet turi būti žiūrima ir visuomenės 
naudos. Lėktuvų priežiūros gamykla - vie
na iš Šiaulių oro uosto ir laisvosios ekonom
inės zonos vystymo krypčių. Dabar ši idėja 
miršta, o “Šiaulių aviacija” privatizuojama,
42,5 ha teritorija  išnuomojama įvairiom *- 
bendrovėms. Galima pastebėti tendenciją-*' 
pradžioje paskleidžiama graži idėja, po to 
sąmoningai sužlugdoma, ir daugiau nieko 
nebelieka - tik privatizuoti, įsitvirtinti privi
legijuotoje teritorijoje, o  visuomenė neturi 
iš to jokios naudos.

Manau, kad A. Žemaitis ir A. Žlibinąs turi 
būti atleisti iš  užimamų pareigų. Esu pa
siruošęs prašyti Vyriausybės pašalinti A. 
Žlibiną iš Valstybinės komisijos LEZ teritor
ijos valdymo bendrovės nugalėtojui paskel
bti narių”. A

25), Atrakcionų kompleksas Kultūros ir poil
sio parke, Uždarasis irklavimo baseinas 
Basanavičiaus g. 67a, pastatas Tilžės g. 
122, pastatas V. Kudirkos g. 99.

Prieš balsuo jant už pastarąjį sąrašą, 
Tarybos narė V. Ladietienė apgailestavo, 
kad UAB “Narūnas”, nuomojanti Tilžės g.
122 esantį pastatą, nesilaiko pažado įrengti^  
taką į Labdaros centrą. Jos žodžiais tari-~ 
ant, jis  primena žvėrių įėjimą į cirko areną, 
dažnai būna šlapias ir neapšviestas.

Tarybos narys V. Mikelaitis samprotavo, 
kad nuomininkai, nežinodami, ar bus savin
inka i, nesku bė jo  įd ė ti lėšų  į ap linkos 
tvarkymą. Vis dėlto, jo  nuomone, pastatą 
reikia privatizuoti, nes šią miesto dalį reikia 
tvarkyti, o blogiausiai atrodo pastatai, kurie 
priklauso savivaldybei arba neturi savinin
ko.

Privatizavimo tarnybos parengti pastatu, 
ir akcijų pardavimo sąrašai patvirtinti.

SAVIVALDYBĖ ĮSIGIJO NAUJO TURTO
Šį turtą sudaro “Nuklono” gamyklos vaikų 

poilsio stovykla “Atžalynas" ir jos nuotekų 
valymo įrenginiai, aptarnaujantys ir “Tauro” 
vaikų poilsio stovyklą bei Bazilionų gyven> 
vietę. ;

P rivatizavim o tarnybos virš in inkas J. 
Sartauskas paaiškino, kad bemaž 2 mln.
Lt vertės "Atžalyno” stovykla už skolas ne 
visai lygiomis dalimis atitenka miesto saviv
aldybei ir Šiaulių bankui. Po padalijimo Ši
aulių bankas patiki savo dalį disponuoti 
savivaldybei ir gali suteikti ja i ilgalaikį kred
itą tai turto daliai iš banko atpirkti.

Priimtas sprendimas perimti už skolas iš 
“Nuklono” s tovyk lą  ir valymo įrenginius, 
p a tv ir tin ta s  sp re nd im o  p riedas - turto  
pasidalijimas tarp banko ir savivaldybės.

AR GALI TEISM AS TARYBOS NARĮ ~  
PRIVERSTI BALSUOTI? 1

Šis klausimas kilo, svarstant 2 kambarių 

nulelta į 4 p.
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š ią  savaitę vyko  paskutiniai { antrą jį 
rinkimų turą išėjusių kandidatų susitikimai 
su rinkėjais. Trečiadienio vakarą miesto 
savivaldybės salėje su rinkėjais susitiko 
TS(LK) kandidatai j Seimą B. Visokavičienė,
A. Sėjūnas ir E. Zingeris.

Miesto Tarybos narė aktorė Olita Dau
tartaitė, pradėdama susitikimą viešai išsakė 
savo pagarbą ir meilę kandidatams, labai 
džiaugėsi, kad rinkimų kampanijos metu 

j^irėjo galimybę su ja is artimiau susipažinti, 
Išgirsti iš jų daug Įdomių ir naudingų dalykų; 
šiam maratonui pasibaigus, jos nuomone, 
mūsų gyvenime kažko trūks...

TS(LK) kandidatė Saulės apygardoje 
Birutė Visokavičienė varžysis su social-

B. Visokavičienė stebėjosi, kad pasisa
koma ne prieš TS rinkimų programą: jai visi 
pritaria, o kai kas spėjo š j bei tą nusirašyti. 
Dabar telkiamos keisčiausios koalicijos, kad 
tik nebūtų dešiniųjų daugumos. Tad kokios 
daugumos reikia Lietuvai? Panašu, kad vėl 
telkiama kairioji dauguma. Jei ji laimės, tada 
nieko naujo ir nebus. Pergalės antrajame 
rate atveju konservatoriai galėtų Įgyvend
inti savo programą, tęsėti pažadus rinkė
jams.

Kandidatė ragino suprasti rinkimų 1 Se
imą ir savivaldybę skirtumus. “Gerai, kad 
socialdemokrate šiaulietė, būdama “Šiaulių 
skrydžio” direktoriaus pavaduotoja, pade
da kurti Šiauliuose naujas darbo vietas, - 
sakė ji, - o  LEZ galiu atstovauti aš, kadangi 
nesu su ja susijusi”. Seimas, jos  žodžiais

rinkėjams; nežadėjo organizuoti pirmalaikių 
prezidento rinkimų; nežadėjo atstovauti nei 
p. Lubio asmeninių, nei kitų kapitalistų in
teresų. Pastebėjo, kad kairieji, kurie skelbi
asi atstovaują darbo žmonėms, patys eina 
su labai dideliu kapitalu. Mano, kad visų pir
ma reikia atsiskaityti su Rusija už dujas ir 
naftą, nes vienas dalykas yra, kai dujos iš
jungiamos, darant politinj spaudimą, o v i
sai kitas, kai - už skolas. Jokiu būdu negal
ima atiduoti už skolas Lietuvos turto (akcijų).

Klausimų būta daug ir labai Įvairių, kan
didatė j juos atsakinėjo ilgai ir kantriai, kol 
tiesiai iš posėdžio, kur jau išrinkti Seimo 
nariai, svarstė pirmuosius neatidėliotinus 
žingsnius, atvyko TS(LK) Dainų apygardos 
kandidatas Emanuelis Zingeris.

Nebūdamas įpareigotas skelbti šio su-

P A S K U T IN IA I K O N S E R V A T O R IŲ  
K A N D ID A TŲ  S U S IT IK IM A I S U  R IN K Ė J A IS

j£-.nokrate Vida Stasiūnaite, kurios rėmė- 
Tf^ragina: “Šiaulieti, balsuok už šiaulietę". 
Ekonomikos mokslų daktarė Vilniaus uni
versiteto docentė B. Visokavičienė kalbėjo 
apie tai, kas temdo konservatorių pergalės 
pirmajame rinkimų ture džiaugsmą. Dešinie
ji turi 35 vietas vietoj buvusių 26, o  kokios 
audros, kokie pareiškimai: “Jau jų  perdaug! 
Pavojus! Jie turės valdžią! Kaip baisu! Bal

suokite  už ką norit, tik ne už juos i”
9  Dėkodama visiems, kas palaikė TS(LK) 

pirmajame rinkimų ture, B. V isokavičienė 
priminė: “ D augum os dar n e tu rim e . O 
neturėdami n ieko negalėsime padaryti". 
Amerikoje yra tik dvi partijos - demokratai ir 
respublikonai. Vieni visada turi daugumą, 
tačiau n ieka s  n ep uo la  dė l to  ja u k t i 
visuomenės. Tas, kas turi daugumą, gali 
Įgyvendinti savo programą. Pramonininkai, 
pamatę, kad jų  turtas nedirba, pagaliau su 
prato, kokia programa gali apsaugoti jų kap
italą, turtą, padaryti, kad žmonės pradėtų 
dirbti ir geriau gyventi. Ir kitiems reikėtų tik 

ugtis, kad lemta turėti Seimą su nemaža 
stiprios dešinės persvara. Seimas neturi 
virsti diskusijų klubu ar TV laida “Priešt
arauk".

tariant, yra ta vieta, kur žmonės, Seimo 
nariai, išreiškia teisingumą, Tėvynės prin
cipus. Nebūna Įstatymų Šiauliams, Klaipė
dai ir pan. Tai, kas gera Lietuvai, yra gera ir 
Šiauliams. Įgyvendinta konservatorių pro
grama gali visiems padėti.

Antai šiaulietis Vytautą Juškus, kaip pats 
prisipažįsta, ketverius metus slėpė nusikal
timus. Ar jis  yra šiauliečių vertinamas ir ger
biamas? Dabar nebūdamas bankininkas, 
eina dirbti j banką, Tačiau pirmiausia jam 
teks atsiskaityti, ką darė ir ko nepadarė 
Seime.

Kiekvienas žmogus kartą per ketverius 
metus turi galimybę to klausti ir rinktis, savo 
galva, savo protu išsirinkti valdžią, kokios 
nori. Valdininkai gali padaryti daug gero ir 
daug blogo, todėl neturi būti visai laisvi.

"Jeigu jūs renkate daugumą ir ja pasiti
kite, tai jai tenka ir visa atsakomybė. Manau, 
kad turite tik vieną pasirinkimą. Negi balsu
osite už V. Juškų ar keistąją koaliciją, kuri 
konfrontuoja ir su savo programa, ir su savo 
partijų vadovybe ir atsiduoda kažkuo, tik  ne 
politika”, - baigė savo žodi B. Visokavičienė 
ir a tsa kė  j s u s ir in k u s ių jų  k laus im us. 
Nežadėjo kas dvi savaites a tsiskaitinėti

sirinkimo turinio, jis  užsiminė, kad buvo kal
bama apie griežtus ar bent griežtesnius eko
nominių bei kriminalinių problemų sprendi
mus. Jo nuomone, sunkiausia perlaužti tai, 
kas susiform avo per dešim tm ečius. Po 
1990 m. tik  trum pą  la iką  buvo liautasi 
ko lonė lėse skiesti benziną vandeniu, o 
paskui visi vėl ėmė tempti j save viską, kas 
tiktai galima. Atskiro žmogaus gyvenime tai 
gal ir neturi didelės reikšmės, bet su tokia 
v isu o m e n ė s  m ą s tysen a , E. Z in g e rio  
nuomone, esame tikę nebent j NVS su Bal
tarusija, bet ne j ES. Ta mąstysena nėra 
LDDP sukurta. Ji tik  pratęsė viską, ką turė
jo iš sovietinės praeities. Todėl kiekvienam 
iš mūsų p irm ia u s ia  re ik ia  ke is ti savo  
Įpročius. Tai bus nelengva, bet neišvengia
ma, ir konservatoriai tam pasiryžę, net, jeigu 
tektų  im tis nepopu lia rių  priem onių, net 
prarasti rinkėjų balsų. E. Zingeris toliau kal
bėjo apie a tsparum ą ne tik Rytų, bet ir 
Vakarų jtakai. Stojimas! ES nereiškia Krem
liaus išm ainymą j Briuseli- Reikia turėti 
žmonių, kurie sugebėtų ne tik linksėti, bet

nukelta į p.8

VIJOLIŲ MIŠKELYJE RASTAS 
NEGYVAS POLICININKAS

Negyvą policininką R. Povilaitj spalio 26 
d- apie 17 va l. a ts itik tin a i a p tiko  šun į

vedžiojęs vienas miesto gyventojas - tai jis 
netrukus pranešė rajono policijai. Policinin
kas buvo paėjęs apie 150 metrų nuo kelio, 
žm ogus gu lė jo  ša lia  eglės. Prokuroras 
mano, kad vyriškis buvo pasikoręs ant eg
lės šakos - ant kelnių diržo. Kaip bebūtų 
keista, atvykę Prokuratūros ir rajono Polici
jos komisariato pareigūnai pakaruokli rado 
jau iškritusi iš virvės, diržo sagtis buvo atsi
la isv inus i. P irm inės apžiū ros protokole 
užregistruota, kad ant lavono smurto žymių 
neaptikta, šioje vietoje ekspertai nerado ir 
jokių grumtynių pėdsakų. Policininkas turė
jo automobilio registracijos dokumentus, jis 
buvo apsirengęs civiliais drabužiais. Mano
ma, kad R. Povilaitis 1 minėtąją vietą atvy
ko nuosavu automobiliu “Volkswagen Golf". 
Tą dieną jo mašina rasta palikta pakelėje, 
maždaug už 150 metrų nuo aptikto policinin
ko.

AUTOĮVYKIS p r ie  g in k ū n ų  
GYVENVIETĖS

Lapkričio 3-ąją kelyje Ryga-Kaliningra- 
das p rie  G inkūnų  gyvenvie tės Latvijos 
piliečio Igorio Kaulinšo vairuojamas auto
mobilis “Audi-100" išvažiavo j priešingą ke
lio eismo juostą ir susidūrė su šiauliečio A l
g irdo Balčiūno va iruojam u “Ford S iera”. 
Greitoji medicinos pagalbai ligoninę nuvežė 
sunkiai sužalotus I. Kaulinšą (g. 1965 m.) 
bei Vladim irą Savickį (g. 1964 m.) Trečia
jam “Audi-100" keleiviui Valerijui Sabinšui 
medikų pagalbos jau nebeprireikė, - nuo 
galingo smūgio žmogus žuvo vietoje. Medi
kai, Kelių polic ijos darbuotoja i negalėjo 
žuvusiojo ištraukti iš mašinos - jis buvo pris
paustas. Teko kviestis priešgaisrinės ap
saugos dalinio gelbėtojų būrio darbuotojus. 
P re lim ina ria is  ty rim o  duom enim is, au 
toįvykio dalyviai buvo blaivūs.
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amosios patalpos, pareigų ir kategorijų 
sąrašas, j jj jrašyta kategorija - dramos te
atro aktoriai.

atkelta iš 4 p.

buto, esančio Aušros ai. 13-18, išbraukimo 
iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų kategori
jos klausimą.

Šis butas 1994 m. miesto Tarybos buvo 
suteiktas vienai prokurorei. Ši turėjo galimy
bę rinktis iš keturių pasiūlymų. Butas buvo 
apleistas, ir prokurorė sako jo remontui išlei
dusi apie 14 tūkst. litų. Tuo remdamasi, ji 
kreipėsi j teismą, prašydama leisti butą 
privatizuoti ir atlyginti 8600 litų buto remon
to išlaidas. Teismas pinigų p. Raugienei 
nepriteisė, bet jpareigojo miesto Tarybą iš
braukti šj butą iš tarnybinių butų kategori-

NAUJOSIOMS GATVĖMS SUTEIKTI 
PAVADINIMAI

Naujojo medelyno gyvenamųjų namų 
kvartale naujai suprojektuotoms gatvėms 
suteikti mitologiniai žemės deivės Žemynos, 
vyriausiojo dievo Perkūno, krivių krivaičio 
Lizdeikos, lietuvių pagonių dvasininkų kriv
ių, bičių deivės Austėjos, ugnies deivės 
Gabijos vardai.

P aba lių  gyvenam ojo  ra jono  nau jos

t  a tvės gavo upe lių  Luponės, Šimšos, 
onos, Vėkės, Švendrelio, šiladžio vardus. 

Pora gatvių vardų jamžino prieškario bur
mistrų Antano Mikševičiaus (1920-1922) ir 
Juozo Orlausko (1919) atminimą. (P. Alfre
das Lankauskas viešai pasižadėjo testa
mentu uždrausti taip pasielgti su jo  pavar
de.)

Pelkių gatvės gyvenamųjų namų kvartalo 
naujų gatvių pavadinimai (Mėlynių, Vaivorų, 
Nendrių) atspindi šiam miesto pakraščiui 
būdingą augaliją.

Dėl šio jpareigojimo kilo diskusija, kuri
oje dalyvavo prokuratūros atstovė (ne pati 
suinteresuotoji) ir Tarybos nariai Jonas 
Genys, Olita Dautartaitė, Stasys Meiženis. 
Visi sutiko, kad žmogiškuoju požiūriu su
prantamas prokurorės noras saugiai gyventi 
bute, j kur] jdėta nemaža lėšų. Jono Genio 
nuom one, š iu rpu , kada  js ta ty m u s  
pažeidinėja policininkai ir teisininkai, kurie 
turėtų budėti jų  sargyboje . P rokurorės 
nuomone, teismas gali panaikinti neteisė
tus, f iz in ių  ar ju rid in ių  asm enų te ises 
pažeidžiančius valdžios sprendimus. Tačiau 
ar saviva ldybė , sute ikdam a prokurore i 
tarnybinj butą, pažeidė jos teises ar intere
sus?

Keturiems Tarybos nariams balsavus už, 
dvylikai - prieš ir 9 susilaikius, butas iš tarny
binių katetorijos neišbrauktas.

Kitu sprendimu papildytas asmenų, ku
riems gali būti suteiktos tarnybinės gyven

KITI MIESTO TARYBOS RŪPESČIAI
Išk la u s y ta  sa v iva ldyb ė s  p o lic ijo s  

vyresniojo komisaro A. Vilbiko informacija 
apie  p revencinės program os “S tabdyk 
nusikalstamumą” vystymą. Tarybos nariai 
per posėdžio pertrauką turėjo galimybę 
pamatyti naujovę - policijos informacinj au
tobusą, išgirdo atsakymus j jiems rūpimus 
klausimus. V. Ladietienės keltą benamių 
gyvenimo šiluminėse trasose problemą A. 
Vilbikas pavadino sudėtinga, spręstina val
stybės masteliu, o S. Meiženio “Š iaulių 
naujienose” perskaitytą mintj apie galimy
bę laikinai apgyvendinti benamius slėptu
vėse - verta dėmesio. Tačiau, jo nuomone, 
benamiai absoliučią laisvę kartais vertina 
labiau, negu stogą virš galvos.

Jis pranešė, kad pavojingose vietose 
(prie “Makso" ir ties “Studentų kampu”) kas 
vakarą yra patruliuojama, tačiau j policijos 
siūlymus atimti iš kai kurių jmonių leidimus 
p re k ia u ti a lk o h o lin ia is  g ėrim a is

neatsižvelgiama.
Savivaldybės administratorius J. Ulian- 

skas informavo apie lėšų tikslin į panau
dojimą kai kuriose nuo žemės nuomos, 
nekilnojamojo turto ir pelno mokesčių atleis
tose bendrovėse.

Nuspręsta nurašyti 1993-1995 m. (iki 
reorganizavimo į biudžetinę įstaigą) sus
ikaupusias kino ir kultūros centro “Saulė" 
žemės nuomos mokesčio skolas, su dels
pinigiais pasiekusias daugiau nei 25 tūkst. 
litų sumą.

"POLIFONIJA” GALĖTŲ BŪTI 
SAVARANKIŠKAS JURIDINIS ASMUO

Miesto Tarybos Švietimo ir kultūros ko
miteto pirmininkas Jonas Genys papasa 
kojo apie ketinim us pakeisti “Polifonijos” 
choro statusą. Ligi šiol jis  priklausė Valsty
binei filharmonijai. Kultūros ministerijos ek
spertų komisija, remdamasi tuo, kad kolek
tyvas koncertuoja daugiausia Šiaurės Lietu
voje, rekomenduoja jį atiduoti apskričiai. „  

Šiuos argumentus Švietimo ir k u ltū .^ 3  
komitetas laiko nepakankamais. J. Genys* 
citavo palankius Muzikos akademijos choro 
dirigavimo katedros, Klaipėdos universite
to chorvedybos katedros ir kitų muzikos 
specialistų atsiliepimus ir pasiūlė kreiptis j 
LR Vyriausybę, kad “Polifonijos" chorui būtų 
suteiktas savarankiško juridinio asmens - 
Koncertinės organizacijos “Šiaulių valstybi-„ 
nis koncertinis choras “Polifonija” - s ta tu -^

Jo pateiktam kreipimosi projektui pritarė 
visi Tarybos posėdžio dalyviai.

PAREIŠKIMAS APIE TAI, KO NEBUVO
Posėdžiui baigiantis, Tarybos narys Zig

mas Turauskas perskaitė pareiškimą, kuri
ame paneigė šių metų spalio mėnesį “Ši
aulių krašto” laikraštyje paskelbtą infor
maciją, neva yra kalbėjęs, jog kitas miesto 
Tarybos narys A. Saida yra žinomas KGB 
bendradarbis.

Z. Turauskas pareiškė to niekada nu' 
sakęs, nes tokių žinių neturįs.

Darius VILIMAS

Rinkimai mus pasitiko neįkyria dargana 
ir piliečių abejingumu. Tačiau artėjant pir
madienio rytui, vangumas dingo.

Rezultatai primena tai, ką pamatėm po 
1995 m. pavasario savivaldybių rinkimų.

Daugelis apžvalgininkų tvirtina, kad turė
jo reikšmės politinės švytuoklės principo 
dėsnis ir mūsų rinkėjai metėsi iš vieno kraš
tutinumo į kitą. Užmirštama, kad šį kartą 
buvo gerokai mažesnis rinkėjų aktyvumas, 
nes balsuoti atėjo vos ne pusė su trupučiu 
Lietuvos rinkėjų, ir tai labai padėjo konser
vatoriams, kurių elektoratas buvo, kaip visa
da, itin drausmingas. Neapsiriksiu pasakęs, 
kad maždaug du trečdaliai visų atėjusiųjų 
balsuoti buvo dešiniųjų rėmėjai. Abejingieji 
liko namie.

Pasaulis dar kartą prabilo apie mūsų

NEG IRK DIENO S BE VAKARO, 
O R IN K IM Ų  - N E P A S IB A IG U S  
A N TR AJA M  TU R U I
valstybę kaip apie sąlygišką Centrinės Eu
ropos pionierių.

LDDP, prieš ketverius metus gavusi dau
giau nei pusę vietų Seime, dabar tenkinasi 
10 vietų sąraše ir 14 savo narių, patekusių 
į antrąjį vienmandačių apygardų rinkimų 
turą.

Kita pralaimėjusių politinių jėgų grupė - 
tai trys tautinių mažumų partijos. Lietuvos 
rusų sąjunga niekuo nepasižymėjo, bet 
reikia paminėti Tautinių mažumų aljansą 
(TMA). Spaudoje jau buvo rašyta, kad šioje 
organizacijoje didžiąją kandidatų dalį suda

ro labai turtingos neaiškios praeities as
m enybės - lyg  K G B -is ta i, lyg  buvę 
nusikaltėliai. O TMA pasiekimai neblogi, 
ypač prisimenant, kad jis susikūrė prieš pat 
rinkimus. Nors jis  ir negavo 5 proc. pagal 
sąrašą, miestuose su didele dalimi rusakal
bių gyventojų (Vilnius, Klaipėda, Visaginas) 
šios organizacijos sąrašas gavo 7-16 proc.
balsų, o Vilniuje trijose apygardose (FabL 

stovą*joniškių, Karoliniškių ir Lazdynų) jų  atstovi 
pateko į antrąjį turą. J i kovos su dešiniųjų
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LAPKRIČIO 11 D. - LAPKRIČIO 17 » .
BALTIJOS TV

PIRMADIENIS,11.11
8.30-17.50 BBC programa (PAL sistemoje)
17.50 Programa 18.00 Amerikiečių serialas 
“Taip sukasi pasaulis” (796) 19.00 JAV de- 

ksktyv in is  se ria la s  “B erko  d ė s n is ” 7 
*a lis.”Kas nužudė muilo operos žvaigždę?”
19.55 Humoro laida “Maski šou".”Kaukės 
kabarete"(4) 20.30 Italų serialas “Manue- 
la" (301) (rusų k.) 21.00 Vaidybinis filmas 
“Miręs laiku” iš ciklo "Inspektorius Morsas” 
pagal Colin Dexter romaną. Detektyvas. 
Anglija. Rež. John Madden VaidinarJohn 
Thaw, Kevin Whately,Joanna David, Sa
mantha Bond, David Haig (Pastaba:21.00-
22.00 vilniečiai 38 kanalu galės matyti TV 
serialą "Taip sukasi pasaulis" - 796) 22.55 
>-qlų TV detektyvinis serialas “Dempsis ir 
(fŽįr.kpis”. 16 dalis-’Kruvini pinigai" 23.45 Hu
moro laida "Maski šou”."Kaukės teisme”(2) 
0.15-8.30 CNN programa (PAL sistemoje)

ANTRADIENIS,11.12
8.30-17.50 BBC programa (PAL sistemoje)
17.50 Programa 18.00 Amerikiečių serialas 
"Taip sukasi pasaulis"(797) 19.00 Anglų TV

^letektyvinis serialas “Karštos galvos” 13 
Palis."Maištas" 20.00 JAV TV komedijinis 
serialas “V iskas iš p radžių". 12 d a lis - 
'Užgauta Keitės širdis" 20.30 Italų serialas 
“Manuela” (302) (rusų k.) 21.00 "Pažintis”. 
(Krikščionių demokratų partijos laida) (Pas
t a b a i . 00-22.00 vilniečiai 38 kanalu galės 
matyti TV serialą "Taip sukasi pasauiis”- 
797) 21.30 Vaidybinis filmas “Anastasija. 
Anos paslaptis”(2 dalis) (“Anastasia.The 
M ystery O f A nna") D ram a.JA V.1986 
Rež.Marvin J.Chomsky Vaidina: Amy Irv
ing, Olivia De Havilland.Jan Niklas, Nicolas 
Surovy.Omar Sharif 23.10 JAV detektyvi- 
č<»serialas “Berko dėsnis". 6 dalis-”Kas 
X.£udė muilo operos žvaigždę?" 24.00-8.30 
CNN programa (PAL sistemoje)

TREČIADIEN IS ,11.13
8.30-17.50 BBC programa (PAL sistemoje)
17.50 Programa 18.00 Amerikiečių serialas 
* ja ip  sukasi p a s a u lis " (798) 19.00 

prancūzų-am erikiečių TV serialas “Sveti
mas kraujas” (“Blood Of Others"). - 1 dalis 
Rež.Klodas Šabrolis.VaidinaiDžudi Foster, 
Semas Neilas, M aiklas O tkinas.S te fan i 
Odren 19.55 Humoro laida “Maski šou”. 
"Kaukės kabarete” <5) 20.30 Italų serialas 
"Manuela” (303) (rusų k.) 21.00 Vaidybinis 
filmas. "M eilu tė ” ( “C houchou").D ram a. 
Prancūzija-Rusija,1995 Rež.James Cellan 
Jones. V a id ina : F ranco is  M a rth ou re t, 
Therese Liotart.Pascale Rocard.Marc Ber
man (Pastaba:21.00-22.00 viln iečia i 38 
kanalu galės matyti TV serialą “Taip sukasi 
pasaulis" - 798) 22.45 Anglų TV detektyvi- 
ntls_ se ria la s  “ K arš to s  g a lv o s " 13

"M aištas!” 23.35 NBA:Žvilgsnis iš 
arčiau 0.05-8.30 CNN programa (Pal siste
moje)

K E TV IR TA D IE N IS ,11.14
8.30-17.50 BBC programa (PAL sistemoje)
17.50 Programa 18.00 Amerikiečių serialas 
“Taip sukas i p a s a u lis ” (799) 19.00 
Prancūzų-amerikiečių TV serialas “Sveti
mas kraujas"-2 dalis 20.00 NBA: Žvilgsnis 
iš arčiau! 20.30 Italų serialas “Manuela” 
(304) (rusų k.) 21.00 Valanda su Raimun
du Rajecku (Pastaba:21.00-22.00 vilnieči
ai 38 kanalu galės matyti TV serialą “Taip 
sukasi pasaulis” - 799) 22.00 JAV komediji
nis serialas “Viskas iš pradžių” 12-dalis 
“Užgauta Keitės š ird is” 22.30 Prancūzų- 
amerikiečių TV serialas “Svetimas kraujas”- 
1 dalis 23.30 Porsche. 1996-ųjų metų pa
saulio čempionato apžvalga 0.25-8.30 CNN 
programa (PAL sistemoje)

PEN KTA D IE N IS,11.15
8.30-17.50 BBC programa (PAL sistemoje)
17.50 Programa 18.00 Amerikiečių serialas 
Ta ip  sukasi pasaulis" (800) 19.00 Valanda 
su Raimundu Rajecku 20.00 Pramoginė 
sporto laida “Sportozaurai” 20.30 Italų seri
alas “Manuela" (305) (rusų k.) 21.00 Vaidy
binis filmas “Legenda apie dinozaurą-2" 
Fantastinis.Japonija, 1993 Rež.Tokao Oga- 
vara V aid ina:M asahiro  Takasima,Reko 
Sano.Emi Odaka (Pastaba:21.00-22.00 
vilniečiai 38 kanalu galės matyti TV serialą 
“Taip sukasi pasaulis" - 800) 22.50 Humoro 
laida “Maski šou"."Kaukės kabarete” (4)
23.25 Erotika.Kino bandymai (2) 0.05-8.30 
CNN programa (PAL sistemoje)

Š EŠ TA D IE N IS ,11.16
8.30-16.20 BBC programa (PAL sistemoje)
16.20 P rogram a  16.30 S ve ika tos  
kaina.Reabilitacija žmonėms su negalia
17.00 Ekorykštė. Ar klestės aplinkosaugi
nis verslas (2) 17.30 Vaikų savaitgalis. An
imacinių filmų programa 18.00 Amerikiečių 
serialas “Taip sukasi pasaulis” (801) 19.00 
Vaidybinis filmas. "Rozenbaumas”. (“Rosen- 
baum”) 3 dalis "Paskutinis liudytojas" De
tektyvinė drama pagal Leif Silbersky ir Olav 
Svedelid romaną.Švedija, 1993 Rež.Kjell 
Sundvall.Vaidina:Erland Josephson, Char- 
lotte Sieling,Petrą Nielsen.Barbro Oborg
20.30 Čempionų pasaulis."Monte Karlo ra
lis ” 21.00 V aidyb in is film as “ Daktaras 
Džekilas ir panelė Haid” (Dr.JekylI And 
Ms.Hyde').Komedija.JAV,1995 Rež. David 
Price Vaidina: Sean Young.Tim Daly.Lysette 
Anthony,Harvey Fierstein (Pastaba:21.00-
22.00 vilniečiai 38 kanalu galės matyti TV 
serialą "Taip sukasi pasaulis”- 801) 22.35 
Humoro laida “Maski šou'V’Kaukės kaba
rete” (5) 23.10 Erotika."Kino bandym ai” 
(3,4) 0.05-8.30 CNN programa (PAL siste
moje)

S E K M A D IE N IS ,11.17
8.30-16.20 BBC programa (PAL sistemoje)
16.20 Programa 16.30 Relig ijos laida. 
Žingsniai 17.00 Jazz.V.Miler-V.Yudenič- 
V.Makarov-E.Sivkov (Didžioji Britanija-Rusi- 
ja) 17.30 Vaikų savaitgalis.Animacinių filmų 
programa 18.00 Amerikiečių serialas “Taip

sukasi pasaulis” (802) 19.00 NBA rungtynės
20.00 NBA apžvaga 20.30 Pramoginė 
sporto laida "Sportozaurai" 21.00 Anglų 
detektyvinis serialas “Nesugalvotos istori
jos” : “Lietingas šeštadienis","Duoklė” (Pas
t a b a i . 00-22.00 vilniečiai 38 kanalu galės 
matyti TV serialą “Taip sukasi pasaulis”- 
802) 22.00 Vaidybinis filmas. "Troškimų 
moteris" (“Woman Of Desire"). Trileris. An
g lija ,1993 Rež.Robert G inty.Vaidina:Jeff 
Fahey,Bo Derek, Steven Bauer,Robert 
M itchum  23.50  Hum oro la id a  “M aski 
šouVKaukės susitinka su Džentelmenais" 
(1) 0.35-8.30 CNN programa (PAL siste
moje)

LNK TV

PIRM ADIENIS, 11 1 1 d .
7 .25 P rogram a 7.30 Ryto  ra tas  9.00 
Teleparduotuvė 9.05 “Be namų negerai", 
703, 704 s. 9.50 “Stebuklai", 5 s. 15.20 Pro
grama 15.25 “Kritikas" 8 s. JAV animacinė 
komedija (kart.) 15.50 “ ...prieštarauk!". Dis
kus ijų  šou (ka rt.) 16.50 “Taip.Ne". TV 
žaidimas (kart.) 17.40 “Vėjas gluosniuose'. 
Animacija vaikams 18.05 Be namų nege
rai", 703,704 s. 18.55 Teleparduotuvė 19.00 
“Stebuklai", 5 s. Serialas (Argentina) 19.50 
Telekazino 20.00 Žinios 20.20 Benny Hillo 
šou 20.50  Te lekaz ino  21.00 “Mamos, 
žmonos ir meilužės", 9 s. Lenkų serialas
22.00 Tangomanija 22.25 X klanas 23.00 
Ž inios 23.15 “Byvis ir tešlagalvis", 33 s. 
Animacinė komedija

ANTRADIENIS, 11 12 d.
7 .25  P rogram a 7 .30  Ryto ra tas  9 .00 
Teleparduotuvė 9.05 “Be namų negerai", 
705, 706 s. 9.50 “Stebuklai”, 6 s. 15.20 Pro
grama 15.25 Holivudo žinios (kart.) 15.55 
“Byvis ir Tešlagalvis", 33 s. Animacinė ko
medija (kart.) 16.20 "Pasimatymas”. TV 
žaidimas (kad.) 16.50 Audrius Giržadas 
pristato (kad.) 17.40 “Vėjas gluosniuose”. 
Animacija vaikams 18.05 “Be namų nege
rai”, 705, 706 s. 18.55 Teleparduotuvė 19.00 
“Stebuklai", 6 s. Serialas (Argentina) 19.50 
Telekazino 20.00 Ž in ios 20.20 "Ieškokit 
Gudručio!", 1 s. JAV humoro serialas, 1965 
m. Autorius Melas Brooksas 20.45 Teleka
zino 20.50 “ ...prieštarauk!". Diskusijų šou
21.55 “Lietuvos ryto te lev iz ija": tem inė 
pokalbių laida 22.30 “Abipus sienos". Tiria
mosios publicistikos laida 23.00 Žinios 23.15 
“Byvis ir Tešlagalvis", 34 s. Animacinė ko
medija

TREČIADIEN IS , 11 13 d.
7 .25  P rogram a  7 .30  Ryto  ra tas 9 .00 
Teleparduotuvė 9.05 “Be namų negerai", 
707, 708 s. 9.50 “Stebuklai", 7 s. 15.20 Pro
grama 15.25 Holivudo žinios (kad.) 15.55 
“Byvis ir Tešlagalvis'^, 34 s. Animacinė ko
medija (kad.) 16.20 “Šou bulvaras” . Humoro 
laida (kad.) 16.50 “Dar ne vakaras". TV 
žaidimas (kad.) 17.40 “Vėjas gluosniuose".
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Animacija vaikams 18.05 “Be namų nege
rai", 707,708 s. 18.55 Teleparduotuvė 19.00 
“Stebuklai", 7 s. Serialas (Argentina) 19.50 
Telekazino 20.00 Žinios 20.20 “Pasimaty
mas". TV žaidimas 20.50 Telekazino 21.00 
“Audrius Giržadas pristato”. Pokalbių šou
22.00 “Žmogžudysčių skyrius". 3/9 s. JAV 
policinis serialas 23.00 Žinios 23.15 “Byvis 
ir Tešlagalvis", 35 s. Animacinė komedija

KETVIRTADIENIS, 11 14 d.
7 .25 P rogram a  7 .30  Ryto  ra tas  9 .00  
Teleparduotuvė 9.05 "Be namų negerai", 
709,710 s. 9.50 “Stebuklai” , 8 s. 15.20 Pro
grama 15.25 Žodžių mūšis (kart.) 15.55 
“Byvis ir Tešlagalvis", 35 s. Animacinė ko
medija (kart.) 16.20 Tangomanija (kart.)
16.45 Viskas! (Kart.) 17.10 Sveikatos ABC. 
Moterų klimakterinis periodas (kart.) 17.40 
“Vėjas g luosniuose”. Animacija vaikam s
18.05 “Be namų negerai...” , 709, 710 s.
18.55 Teleparduotuvė 19.00 “Stebuklai", 8 
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), 2 s. JAV 
serialas, 1996 m. 23.00 Žinios 23.15 “Byvis 
ir Tešlagalvis", 36 s. Animacinė komedija

PENKTADIENIS, 11 15 d.
7 .25 P rogram a  7 .3 0  R yto  ra ta s  9 .00  
Teleparduotuvė 15.10 Programa 15.15 Vi
enam gale kablys (kart.) 15.40 “Byvis ir 
Tešlagalvis", 36 s. Anim acinė kom edija 
(kart.) 16.05 Tarybinės kron ikos (kart.)
16.55 2x8 (kart.) 17.25 VRS kamera (kart.)
17.55 LKL čempionatas. “Žemaitijos o lim 
pas" - "Neptūnas” (Klaipėda). Tiesioginė 
transliacija iš Plungės 19.45 Teleparduotu
vė 19.50 Telekazino 20.00 Ž inios 20.25 
Dviračio šou 21.00 “Taip. Ne”. TV žaidimas
22.00 “Gražuolė ir pabaisa”, 9 s. JAV šeri- 
alas 23.00 Žinios 23.15 Viskas! 23.35 "Ven- 
era”. Prancūzų erotinis žurnalas 0.00 Roko 
legendos “M oody B lues - Live A t Red 
Rocks", 2 d.

ŠEŠTADIENIS, 11 16 d.
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 robuonys” - "M irtina  
medžioklė” “Senasis priešistorinis pasaulis"
- “Plėšrūnų iškilimas” 12.50 X klanas (kart.)
13.20 Tarybinės kronikos 14.10 2x8 14.40 
Šou bulvaras (kart.) 15.15 K ibir Tele Vibir. 
“Simba - liūtas karalius”, 17 s. “Pingvinai 
keršytojai”, 17 s. 16.30 “Flintstounai” . A ni
macinė komedija 17.00 “Adamsų še im y
nėlė” - “Kaip Mirtišė susigrąžino Gomesą". 
Humoro serialas 17.30 “Beverly Hills", 3/17 
s. JAV serialas 18.30 “Keturi tankistai ir 
šuo", 9 s. Lenkų serialas 19.30 Holivudo 
žinios 20.00 Žinios 20.20 “Žodžių mūšis”. 
TV žaidimas 21.00 “Konservų gatvė" (Can- 
nery Row). JAV vaidybinis t., 1982 m. Rež. 
Davidas S. Wardas. Vaid. Niekas Nolte, 
Debra W inger ir kt. 23.05 Sporto žin ios
23.15 “Amerikoniukas". (L 'Enfant améric
ain). Prancūzų kovinis detektyvas, 1989 m. 
Rež. Herve Paludas. Vaid. Johny Hallyday 
ir kt. 00.40 “A istros”. Prancūzų ero tin is 
žurnalas

SEKM ADIENIS, 11 17
8.55 Programa 9.00 “Audrius Giržadas pris

ta to ”. Pokalbių šou (kart.) 10.30 Baltojo 
ka tino  sve ta inė  11.00 S veikatos ABC. 
Bronchinės astmos priepuolis 11.30 Nacio
n a lin ė s  g e o g ra fijo s  d ra ug ija  p ris ta to : 
“Jeloustonas: kojotų karalystė" 12.30 Išliki
mas: “Virš mūsų ledas” 13.00 Abipus sienos 
(kart.) 13.30 Tangomanija (kart.) 13.55 
“Juoda balta". Užsienio roko apžvalga 14.25 
Viskas! (Kart.) 14.45 Vienam gale kablys
15.15 Kibir Tele Vibir. “Simba - liūtas kara
lius", 18 s. "Pingvinai keršytojai”, 18 s. 16.30 
“Flintstounai”. Animacinė komedija 17.00 
“Adam sų še im ynėlė" - “Kaip Gom esas 
plėšikavo". Humoro serialas 17.30 “Bever
ly Hills”, 3/18 s. JAV serialas 18.30 “Šerlo- 
ko Holmso nuotykiai”- “Rudaplaukių lyga”. 
Anglų serialas 19.30 Holivudo žinios 20.00 
Žinios 20.20 “Malonumų karuselė sukasi 
vidurnaktj” (A mezzanotte va la ronda dėl 
piacere). Italų komedija, 1975 m. Rež. Mar
celio Fondato. Vaid. Monica Vitti, Claudia 
Cardinale, Vittorio Gassmanas ir kt. 22.10 
Savaitės horoskopas 22.15 “Teleloto šou” . 
TV ža idim as 22.45 Sporto žin ios 22.55 
“Kruvinasis sekmadienis”. Kriminalinė kro
nika 23.25 “Kritikas", 9 s. JAV animacinė 
komedija

LIETUVOS TV

PIR M ADIEN IS , 11 1 1 d .
07.00 “Labas rytas". 08.30 “Telekatalogas" 
(kart.). 08.45 Danų vaidyb in is f. “Filmų 
dem onstruotojas" (kart.). 09.25 Pirmasis 
kanalas (kart.). 09.40 17.55 Programa.
18.00 Žinios. 18.10 Anglų kalbos mokomoji 
programa vaikams “The English Club". 19 
d. 18.25 Baltarusių programa. 18.40 Žinios 
(rusų k.). 18.50 Programa vaikams. * Pro
fesoriaus Knyslio palėpėje. * Animacinis f. 
“Don Kichotas". 19.20 "Alkoholio rojus". Aut.
D. Mockevičius. 20.00 “01... 02... 03...”
20.20 Reklama. 20.30 Panorama. 21.00 
Reklama. 21.10 Sporto studija. 21.20 Po 
rinkimų. 22.05 TV anonsas. 22.10 Prancūzų 
kino vakaras. Prancūzų vaidybinis f. “Bal- 
d ip a ta " . Rež. M. L angas, v a id ina  Š. 
Aznavūras, A. Kordi. 23.15 Vakaro žinios.
23.30 Vaidybinio f. tęsinys. 00.00 (Pabaiga).

A N TRADIENIS, 11 12 d.
07.00 “Labas rytas”. 08.30 “01... 02... 03...” 
(su vertimu j gestų kalbą). 08.50 Prancūzų 
vaidybinis f. “Baldipata" (kart.). 10.25 17.55 
Programa. 18.00 Žinios. 18.10 “Katalikų 
bažnyčios naujienos”. 18.15 Laida lenkų 
kalba. 18.40 Žinios (rusų k.). 18.50 TV an
onsas. 18.55 Programa vaikams. Animaci
nis f. “Sveika, Kiti". 4 d. "J miestą atvažiuoja 
cirkas”. 19.20 “Mūsų namas". 19.30 TV fo
rumas. Valstybinė kultūros ir meno politika. 
Dalyvauja Kultūros ministerijos sekretorius 
V. Balčiūnas. Vedėjas K. Šiaulys. 20.20 
Reklama. 20.30 Panorama. 21.00 Rekla
ma. 21.10 Sporto studija ir loterija “Perlas”.
21.20 Kanadiečių TV serialas “Pavyk vaivo
rykštę”. 13 s.. 22.10 "Ženklai". Kultūros 
žurnalas. 22.40 “Brydė". Druskininkų ruduo.
23.20 TV anonsas. 23.25 Vakaro žinios.
23.40 (Pabaiga)

TREČ IA D IEN IS , 11 13 d.
07.00 “Labas rytas". 08.30 “Telekatalogas"

(kart.). 08.45 “Ženklai” . Kultūros žurnalas 
(kart.). 09.15 “Sodų kraitė” (kart.). 09.45
17.55 Programa. 18.00 Žinios. 18.10 Gyvoji 
prancūzų kalba. Francais en action. 28 d. 
18.40 Žinios (rusų k.). 18.50 TV anonsas.
18.55 Programa vaikams. Katino Gogen- 
colerio sapnai ir kelionės. 19.15 Laida mok
sleiviams “Gimnazistai” . 19.45 “Septynios 
Kauno dienos” . Informacinė - publicistinė 
programa. 20.20 Reklama. 20.30 Panora
ma. 21.00 Reklama. 21.10 Sporto studija ir 
loterija “Perlas”. 21.20 TV anonsas. 21.25 
“Nakviša”. 22.25 Kinų vaidybinis f. “Sinchua 
istorija”. Rež. Li Im. 23.15 Vakaro žinios. ,
23.30 Vaidybinio f. tęsinys. 00.05 (Pabaiga)

KETVIRTADIENIS, 11 14 d.
07.00 “Labas rytas". 08.30 “Mūsų miestel
iai” . Salakas. 1 d. (kart.). Aut. N. Baužytė,
R. Jarąšauskas. 09.20 17.55 Programa.
18.00 Žinios. 18.10 Dokumentinis filmas 
“Dronning Louise” . Danai Lietuvoje. 18.25 
TV žaidimas “M ilijonierius”. 18.40 Žinios 
(rusų k.). 18.50 TV anonsas. 18.55 Progra
ma va ikam s. S en o ji a n im ac ija . 19.25 
“K rikščion io  žod is". 19.35 “T e learte lė *~ \ 
Žurnalas rusų k. 20.20 Reklama. 2 0 .3 rV  
Panorama. 21.00 Reklama. 21.10 Sporto 
studija ir loterija "Perlas". 21.20 “9 amatai”.
22.05 TV žaidimas "Sėkmės keliai”. 22.50 
TV anonsas. 22.55 Laida jaunimui “Stop 
kadras”. 23.15 Vakaro žinios. 23.30 Laida 
jaunimui “Stop kadras”. 23.50 “22” . Sporto 
programa futbolo mėgėjams. 00.10 (Pa
baiga) ^

PEN KTADIENIS, 11 15 d.
07.00 “Labas rytas". 08.30 TV žaidimas 
“Konrado kavinės ruletė” (kart.). 09.10 "Eu
reka!" Mokslo ir studijų žurnalas (kart.).
09.40 17.55 Programa. 18.00 Žinios. 18.10 
Tarptautinis vaikų popmuzikos koncertas 
"Skraidantis dramblys". 18.40 Žinios (rusų 
k.). 18.50 TV anonsas. 18.55 Programa 
vaikams. Džimio Hensono gyvūnų spektak
lis . 19.20 V iln ia u s  k u ro  a pa ra tū ro s  
saviveiklininkų koncertas. 19.40 "Tavo lai
kas". 20.20 Reklama. 20.30 P ano ram a^
21.00 Reklama. 21.10 Sporto studija. 21 
Anglų vaidybinis serialas "Širdys ir protai".
1 s. 22.15 "Laisvės alėja”. 22.35 “Stilius". 
Gyvenimo būdo ir madų žurnalas. 23.05 TV 
anonsas. 23.10 Vakaro žinios. 23.25 Anglų 
vaidybin is f. “V irėjas, vagis, jo  žmona ir 
m eilužis”. Rež. P. Grynevėjus. 1991 m.
01.25 (Pabaiga) </

ŠEŠTADIENIS, 11 16 d.
08.00 “Labas rytas". 10.00 “Svetimo skaus
mo nebūna”. 10.30 “Sveikata”. TV žurnalas.
11.00 “Šarka". 11.30 Mūsų kalba. Atsako
me žiūrovams. 12.00 Sveika, Prancūzija. 
Bonjour la France. V ilniaus Pedagoginio 
univeristeto Prancūzų katedros 50-mečiui. 
12.35 TV anonsas. 12.40 “Europos aikštė”
- vokiečių WDR TV kompanijos dokumenti
nis žurnalas. 13.10 Kanadiečių serialas 
vaikams “Ūdros jlankėlė”. 47 s. 13.35 “Kran
tas" (su vertimu j gestų kalbą). 14.20 TV 
spektaklis. B. Brechto “Galilėjus". Rež. R. 
Tuminas. 16.25 Muzikinė pramoginė la id i^  
“Tele Bim Bam”. 16.55 Lietuvos krepšinis^ 
Panevėžio “K a lnap ilis ” - A lytaus “Alita- 
Savy". Tiesioginė transliacija iš Panevėžio.
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Pertraukoje - Žinios. 18.30 TV žaidimas 
"Milijonierius”. 18.45 “Situacija”. Publicistinė 
laida. 19.15 Amerikiečių animacinis serialas 
vaikams “Tikrieji Džono Kvesto nuotykiai”. 
5 s. 19.40 “Kaukodromas”. 20.20 Reklama.
20.30 Panorama. 21.00 Reklama. 21.10 
Sporto studija ir loterija “Perlas”. 21.20 "Po 
savo stogu”. 22.00 Šiaurės šalių filmai. 
Suomių vaidybin is serialas “Nežinomam 
Dievui”. 1 s. 22.55 Dainuoja R. Morozovaitė.
23.20 TV anonsas. 23.25 Vakaro žinios. 
23.40 MTV tikro garso koncertas - Bjork. 

jQ0.25 (Pabaiga)

SEKMADIENIS, 11 17 d.
09.00 Programa. 09.05 “Liudykime Kristų”.
09.30 Programa va ikam s “Vyturiam s ir 
pe lėdž iukam s” . D a lyva u ja  ko nku rso  
"Saugokime jaunas gyvybes keliuose” nu
galėtojai. 10.25 TV ža id im as va ikam s 
“Telelego" (kart.). 10.55 Čekų TV serialas 
vaikams “Arabela". 12 s. 11.25 TV anon
sas. 11.30 “Krepšinio pasaulyje”. Autorius 
V. Mačiulis. 12.00 Muzikos istorijos. Vedė
jas Viktoras Gerulaitis. 12.45 “Azim utai” , 
^■^rik ieč ių  seria las “ Paslaptingos v ie t
a s ”. 1 d. “Čako konjonas Nju Meksikoje, 
Glastonberis - Anglijoje". 13.30 Pasaulio 
sportas. 14.20 Šachmatų klubas. 14.30 
NASCAR auto lenktynės. 15.00 Ž in ios.
15.05 Sveikinimų koncertas. 16.00 Amerik
iečių TV serialas “Namelis prerijose". 19 s. 
16.45 “Užeikit, sveteliai". Šventė Vilniuje. 
17.15 “Jeigu akmenys kajbėtų..." II laida iš

»lo “Savęs link”. 18.00 Žinios. 18.10 “Ke- 
Mašinos. Žm onės”. 18.40 "Gyvybės 

“  žalias medis”. Dok. f. “Baltosios meškos”.
19.05 Kalbos viktorina “Moki žodj - žinai 
kelią" Kalvarijoje. 20.05 Pirmasis kanalas.
20.20 Reklama. 20.30 Panorama. 21.00 
Reklama. 21.10 Sporto studija. 21.20 An
glų komedija “Didysis šaltis”. 22.10 Lietu
vos Menininkų rūmų naujo sezono atidary
mas. Muzikos ir poezijos šventė. 23.20 
Vakaro žinios. 23.35 (Pabaiga)

TELE 3 TV

Pirmadienis, 111 1
7.55 Techninė profilaktika. 17.30 Programa. 
17.35 “M ano š ird is ” . La ida . 18.00 
“Mažučiukų gyvūnėlių parduotuvė". Anima- 
'jjįis serialas. 36 s. 18.25 “POP TV". Muz- 

laida. 19.20 Žinios. 19.30 “Santa Bar- 
'arą”. 1093 s. 20.30 Muzika. 20.55 Sporto 

naujienos. 21.05 “Lozorius (“The Lazarus 
Man”). JAV. Serialas. 1995.11 s. “Dienoraš
tis” (“The Journal"). 22.00 Žinios. 22.10 “De
tektorius”. Poleminė Jaida. 22.35 “Pasaulio 
sportas”. Laida. 23.00 “ Iš pirmų rankų". 
Laida. 23.15 “Majam io po lic ija ” (“Miami 
Vice”). Nuotykinis seria las. 82 s .”M irties 
kamuoliukai” (“ Basballs o f Death") 0.00 
Pabaiga.

Antradienis, 11 12
J-55 Programa. 8.00 CNN naujienos. 8.30 
Iš pirmų rankų”. 8.40 “Santa Barbara", 

j i1 jpft 1093 s. 10.10 “Kelias į dangų" (“High- 
"Sy To Heaven”). Fantastinių dramų seri
alas. 60 s. “Normalus žmonės" (“Normai 

eople"). 17.30 Programa. 17.35 “Žvelkime

atidžiau". Politinė laida. 18.00 “Žemuogė 
didžiųjų obuolių mieste". Animacinis filmas.
18.25 “Kalifornijos svajokliai” (“California 
Dream s”). 1995. 33 s. 18.50 “ Iš pirmų 
rankų”. 18.55 “Žavūs ir drąsūs" (‘The Bold 
And The Beautiful"). 456 s. 19.20 Žinios.
19.30 “Santa Barbara”. 1094 s. 20.30 “Ko
mpiuterio stebuklai” (“Cybernet” , a, titr.). 
Didžiosios Britanijos TV žurnalas. 20.55 
Sporto naujienos. 21.05 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris” (“Walker, Texas Ranger"). JAV. 
1993. Nuotykinis serialas. Vaidina Chuck 
Norris. 5 s. “A teina u raganas” (“Storm 
W arning”). 22.00_ Žinios. 22.10 “Europos 
kaleidoskopas”. Žurnalas. 22.35 “Karštas 
trikam pis”. Pažintinė laida apie b ilijardą
23.00 “ Iš pirmų rankų”. 23.15 “San Fran- 
cisko gatvės" (“The Streets Of San Fran
c is c o ”). D e te k ty v in is  s e ria la s . 41 
s.”Pražūtingas ženklas" (“The Stamps of 
Death”) 0.05 Pabaiga.

Treč iad ien is , 11 13
7.55 Programa. 8.00 CNN naujienos. 8.30 
“ Iš pirmų rankų”. 8.40 “Santa Barbara”.
1094 s. 9.20 “Marija La Del Barjo”. Dramin
is serialas. 1 s. 17.30 Programa. 17.35 
“Muzika. 18.00 “Autanjanas ir trys šunietin- 
inkai”. Animacinis serialas. 17 s. 18.25 “Kal
ifornijos svajokliai” (“California Dreams”). 
1995. 34 s. 18.50 "Iš pirmų rankų”. 18.55 
“Žavūs ir drąsūs” (‘The Bold And The Beau
tifu l”). 457 s. 19.20 Žinios. 19.30 “Santa 
Barbara". 1095 s. 20.30 “Muzikos lietus”. 
M uzikos laida. 20.55 Sporto naujienos.
21.05 "K a ln ie tis  IV" (“H igh lander IV”). 
Prancūzija-Kanada. 1995. Fantastinis seri
alas. Vaidina Adrian Paul. 3 s. “Nekaltas" 
(“The Innocent”). 22.00 Žinios. 22.10 T V  
statyba". Žurnalas. 22.35 “Nuo... ik i...” . 
Madų ir  d iza ino  la ida. 23.00 “ Iš pirmų 
rankų”. 23.15 “ Lozorius” (“The Lazarus 
Man"). JAV. Serialas. 1995.11 s. “Dienoraš
tis" (“The Journal”). 0.05 Pabaiga.

Ketv irtad ien is , 11 14
7.55 Programa. 8.00 CNN naujienos. 8.30 
“ Iš pirmų rankų”. 8.40 “Santa Barbara”.
1095 s. 9.20 “Marija La Del Barjo”. Dramin
is serialas. 2 s. 17.30 Programa. 17.35 
Muzika. 18.00 “Betovenas". Animacinis se
rialas. 3 s. 18.25 “Detektorius". Poleminė 
laida. 18.50 “ Iš pirmų rankų”. 18.55 “Žavūs 
ir drąsūs” (“The Bold And The Beautiful”). 
458 s. 19.20 Žinios. 19.30 “Santa Barbara” .
1096 s. 20.30 “Papasakok savo nuotykius” 
(“Name Your Adventure” a,titr.). 2 s. 20.55 
Sporto naujienos. 21.05 “Daktarė Kvin” (“Dr. 
Q uinn, M edicine W om an”). JAV. 1993. 
Draminis serialas. Vaidina Jane Seymour. 
6  s. "Išgydymas" ( “The Healing”). 22.00 
Žinios. 22.10 “Kinas, kinas, kinas...". Lai
da. 22.35 “Rinka". Žurnalas. 23.00 “Iš pirmų 
rankų". 23.15 Muzika 23.30 Vizija. 0.00 
Pabaiga.

Penktad ienis, 11 15
7.55 Programa. 8.00 CNN naujienos. 8.30 
“ Iš pirmų rankų”. 8.40 “Santa Barbara". 
1096 s. 17.30 Programa. 17.35 Muzika.
18.00 “Karaokė rytas”. Muzikos laida vaika
ms. 18.25 "Langas j gamtą”. Laida. 18.50 
“ Iš pirmų rankų”. 18.55 “Žavūs ir drąsūs” 
(T h e  Bold And The Beautiful”). 459 s. 19.20

Ž in ios. 19.30 “Santa Barbara”. 1097 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”). 
D etektyvin is seria las. 42 s. “Haremas" 
(“Harem”) 22.00 Žinios. 22.10 “Majamio 
policija" (“Miami Vice”). Nuotykinis serialas. 
83 s. “ Indėnų karai” (“ Indian Wars”). 23.00 
Muzika. 23.30 Pabaiga.

Š eštadien is, 11 16
9.10 Programa. 9.15 “Jūreivis Papajus”. 
Animacinis filmas. 9.40 “Džem”. Animaci
n is  s e ria la s . 7 s. 10.05 "M ažuč iukų  
gyvūnėlių parduotuvė” . Animacinis serialas. 
36 s. 10.30 “Autanjanas ir trys šunietinin- 
kai” . Animacinis serialas. 17 s. 11.00 "Kali
fornijos svajokliai" (“California Dreams"). 
1995. 33 s. 11.30 “Pop TV”. Muzikos laida.
12.30 “Daktarė Kvin” (“Dr. Quinn, Medicine 
Woman “). JAV. 1993. Draminis serialas. 
Vaidina Jane Seymour. 6 s. 13.30 “Sveika
tos apsaugos reforma “. Laida. 14.00 “Mok
slas ir technologija” (“Science and Technol
ogy”, a, titr.). Laida. 14.30 Muzika. 15.00 
“Žavūs ir drąsūs" (“The Bold And The Beau
tiful”). 456, 457 s. 16.00 Muzika. 16.30 “Oro 
vilkas” (“Airwolf”). JAV. Nuotykinis serialas. 
12 s. “Saldžioji uodegytė” (“Sweet Britch
es”). 17.30 Muzika. 18.00 “Marija La Del 
Barjo” (“Maria La Del Barrio”) . Draminis 
serialas. 3-4 s. 19.30 Žinios. 19.40 “Stilius". 
Madų laida. 20.00 Jungtinė Karalystė šian
dien. 20.30 "Pasaulio aidas". Žurnalas.
21 .0 0  “ D žesika  F le če r” (“ M urder She 
Wrote”). JAV. Detektyvinis serialas. 47 s. 
“Kaltinamojo liudytojas” (“Witness For The 
Defense”). 21.55 “Laukinis teisingumas” 
(“Wild Justice"). JAV. 1994. Vaidybinis fil
mas: nuotykinė drama. 1 s. Rež. Tony 
Wharmby. Vaid. Roy Scheider. 23.40 Play
boy: erotinės svajonės. 2 s. 0.10 Pabaiga.

S ekm ad ienis, 11 17
9.00 Programa. 9.05 “Muzika ir šventas 
žodis” . Laida. 9.35 “Džem”. Animacinis se
rialas. 8 s. 10.00 “Karaokė rytas”. Muzikos 
laida vaikams. 10.15 “Žemuogė didžiųjų 
obuolių mieste”. Animacinis filmas. 10.40 
“Langas j gamtą". Laida. 11.00 “Kaliforni
jos svajokliai" (“California Dreams”). 1995. 
34 s. 11.30 “Muzikos lietus". Muzikos laida.
12.00 “Kompiuterio stebuklai" (“Cybernet” , 
a, titr.). Didžiosios Britanijos TV žurnalas.
12.30 “D žesika  F le če r” (“ M urder She 
Wrote”). JAV. Detektyvinis serialas. 47 s.
13.30 “TV statyba”. Žurnalas. 14.00 Voki
etijos miestai. 15.00 “Žavūs ir drąsūs" (“The 
Bold And The Beautiful”). 458, 459 s. 16.00 
“Papasakok savo nuotykius” (“Name Your 
Adventure", a, titr.). 2 s. 16.30 “Kelias j dan- 
gų” (“Highway To Heaven"). Fantastinių 
dram ų se ria las. 61 s. “ D id vyris ” (T h e  
Hero”). 17.30 “Europos kaleidoskopas” . 
Žurnalas. 18.00 “Marija La Del Barjo” (“Mar
ia La Del Barrio”). Draminis serialas. 5-6 s.
19.30 “Naujienos nuomonės". Politinė lai
da. 20.00 “Pasaulio sportas”. Laida. 20.30 
“Kinas, kinas, kinas...” . Laida. 21.00 “Suči
upti Karterj" (“Get Carter”). Vaidybinis fil
mas: trile ris . Rež. Mike Hodges. Vaid. 
Michael Caine, Ian Hendry. 22.45 Pabaiga.
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Šeštadienis, 11 09
19.30 Muzika. 19.40 Sveikinimų koncertas.
20.10 Taip sukasi pasaulis". 21.00 Pramog
inė muzikos laida “POP be ROCK”. 21.30 
X klanas. 22 00 Pramoginė laida “Tegul 
būna". 23.10 Vaid. f. "Kulka".

Sekm adienis, 11 10
16.20-1.00 Baltijos TV.

P irm adienis, 1111
19 00 Savivaldybė: iš vienos pusės, iš ki
tos pusės. 19.20 Žinios. 19.25 Radviliškio 
valanda. 19.50 Komercinė laida “Laikas - 
pinigai". 20.00 Maski šou. Kaukės kabarete.
20.30 “Manuela”. 21.00 Ta ip  sukasi pasau
lis". 21.50 Laikas - pinigai. 22.00 Savivaldy
bė: iš vienos pusės, iš kitos pusės. 22.20

Žinios. 22.25 Vaid. f. “Mama, pasakyk, ar 
myli mane”.

A ntrad ien is , 11 12
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 T a ip  sukasi pasaulis". 21.50 Komer
cinė laida “Laikas - pinigai”. 22.00 Žinios.
22.20 Vaid. f. “Kerėtoja".

T rečiad ien is, 11 13
19.00 Žinios. 19.20 Ilgoji pertrauka. 19.50 
Komercinė laida “Laikas - pinigai”. 20.00 
Maski šou. Kaukės kabarete. 20.30 '‘Man
uela". 21.00 Ta ip  sukasi pasaulis". 21.50 
Laikas - pinigai. 22.00 Žinios. 22.20 “Kerė
toja".

Ketvirtad ien is, 11 14
19.00 Žinios. 19.20 Pramoginė muzikos lai
da “Pop be Rock”. 19.50 Komercinė laida

“Laikas - pinigai” . 20.00 NBA: žvilgsnis iš 
arčiau. 20.30 “Manuela". 21.00 Ta ip  suka
si pasaulis” . 21.50 Komercinė laida “Laikas 
- pinigai". 22.00 Žinios. 22.20 Rodo “Argos”.

P enktad ienis, 11 15
19.00 Žinios. 19.20 Teatronas. 19.50 Ko
mercinė la ida "Laikas - p inigai". 20.00 
“Sportozaura i” . 20.30 “Manuela". 21.00 
T a ip  sukasi pasaulis". 21.50 Komercinė 
laida “Laikas - pinigai". 22.00 Žinios. 22.20 
ŠPI studijos laida. 22.20 Vaid. f. “Meilutė".

Šeštadien is, 11 16
19.30 Muzika. 19.40 Sveikinimų koncertas.
20.10 Serialas Ta ip  sukasi pasaulis" 21.00 
“POP be ROCK”. 21.30 Įsijunkite TV. 22.00 
Pramoginė laida Tegu l būna". 23.10 Vaid. 
f. “Komedija “Daktaras Džekilas ir panelė 
Haid".

PASKUTINIAI KONSERVATORIŲ  
KANDIDATŲ SU SITIKIM AI SU 
RINKĖJAIS

nukelta j p.8

ir ginti savo šalies interesus.
Kandidatas stebėjosi, kodėl visą laiką 

konservatoriai, pradedant nuo Kuzmicko ir 
Laurinkaus, laikomi radikalais, nors jų  el
gesys visą laiką nuosaikus. Ir dabar ban
doma švelninti santykius su Latvija, visai 
nežadama skelbti jai karo. Tas pats ir su 
Rusija. Einame j ES ir NATO, dėl to nėra 
abejonių, o visa kita - draugiški ekonomini
ai santykiai, ir Rusija norės naudotis mūsų 
uostais ir nesugriauta, keliems draugeliams 
nepadalinta Š iaulių laisvąja ekonom ine 
zona.

E. Zingeris pareiškė didžiuojąsis ramiu, 
nuosekliu, valstybiniu kolegos A. Sėjūno el
gesiu. Jis netapo valdomu žmogumi. Tai yra 
didelė garbė jam ir visam jo bičiulių - ne 
valdomų žmonių, o asmenybių būriui.

Dar kandidatas kalbėjo apie reikalą a t
kurti per ketverius metus prarastą Lietuvos 
veidą. Tautos pažanga rėkia, tarsi Lietuvą 
jau norėtų nupirkti užsienio kapitalistai, o 
Šveicarijoje j dvejus metus rengtą seminarą 
galimiems investuotojams j Lietuvą... nie

kas neatėjo.
E. Zingeris išreiškė vilt], kad šie rinkimai 

iki galo bus tokie pat ramūs ir gražūs, kaip 
savivaldybių rinkimai, kad žmonės labai ak
tyviai dalyvaus antrajame jų ture.

Jis taip pat atsakė j kai kurių klausytojų 
klausimus, kodėl nesudorota LDDP mafija, 
kodėl ne kalėjime Šleževičius ir kiti. Kas gi 

p galėjo sodinti? Antrą vertus. jeigu išsirinko- 
me Brazauską irkitusTtai ir turime atkentė
ti savo, kad kitą kartą taip nepasielgtume.

- Paklauskite, kaip mes išgyvenome, 
ištvėrėme su tokia skaudančia širdimi, - 
siūlė E. Zingeris, primindamas 1992-93 
m etus, kai la ik rašč ia i iš tisa i va izdavo  
opoziciją kvailiukais prieš milžinišką maš
iną.

O ji buvo, ketverius metus sakė tiesą, 
stojo prieš laviną jgudusių aparato darbuo
tojų ir todėl dabar yra žmonių remiama.

- Siekiame ne per didelės valdžios, o gal
imybės daryti sprendimus. Sprendimams 
daryti reikalingi žmonės Seime, - teigė E. 
Zingeris.

O. Dautartaitės pakviestas pasakyti ką 
nors viltingo, Aušros apygardos kandidatas 
A. Sėjūnas kėlė esminj klausimą: ar TS gali 
paimti valdžią ir sutvarkyti Lietuvos gyven
imą? O kuri kita partija tai galėtų padaryti?

LDDP jau parodė, kad negali. Negi LDDP 
su savo “Šiaulių skrydžiu”, kur gerą trečdalj

turto sudaro Vilniaus ir Kauno firmų abejo
tinos kilmės kapitalas? Ar kuri kita?

Tėvynės Sąjunga yra viena stipri p a r i b y  
ji turi pakankamai žmonių ir gali padaryti 
viską, nors ir puikiai supranta, kokia tai bus 
sunki kova: Lietuva išvogta, nusikaltėliai 
vaikšto laisvi. Tai jie labiausiai gąsdina dik
tatūra, nes patys bijo tvarkos.

“Viskas priklauso nuo jūsų", - sakė kal
bėto jas ir papsako jo  apie v isokius "in
dėlininkų gynėjus!, kurie susiriesdami keikia 
Brazauską ir LDDP, o  paskui sako: “Nebal- 
suokite už LDDP, balsuokite už Ivaškevičių”. 
Tačiau žmonės atsirinks. J kitą mitingą jau 
neateis.

A. Sėjūno nuomone, konservatorių sieki
mas taisyti Seimą yra labai nelengvas, net
gi pavojingas dalykas. 1 jj turi ate iti ne 
“šiauliečiai ir  “ne šiauliečiai", o žmonės, 
pasjryžę ginti Lietuvos interesus.

Žmonės domėjosi, ar referendumu siūlo
mas Konstitucijos pakeitimas (leidimas par
duoti žemę jurid in iam s asmenims) nėra 
pronckų ir albertynų sąmokslas. Jiems buvo 
atsakyta: taip. _Patarta balsavime n e d a i^  
yąuti ^ rb a  balsuoti prieš LR K onstituc ijo j 
47 straipsnio pakeitimą.

S us itik im o  paba iga i O. D auta rta itė  
pasiūlė LDDP iš politinės arenos palydėti 
patarle: baisiai sveika kai kada turėti saiką 
- taip, kaip mergai vieną vaiką.

r  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  T

|  Lapkričio 22 d. 12 val. iš varžytin ių  j
■ bus parduodam a 73,5  kv.m p lo to . 
.  kanalizacijos stotis, esanti Š ia u lių . 
j mieste, V overiškių gatvė je . !
!  Pradinė ka ina 9000 Lt. ‘

Į  In form aciją  te ik ia  te ism o an ts to lė  J
■ D .Bu tkuvienė antsto lių  kon to ro je  *

Vytauto g-vė. 149. Tel. 428627.
I  “  I

Iv y r .  te ism o antsto lė  I.Ja tau tienė  I 
I  I

D Ė M E S IO !

I T ė vyn ė s Sąjungos kapelą 
“Jonkelis" priimami nauji 
muzikantai ir dainininkai. 

Repeticijos vyksta 
atnradlenlais nuo 17 val. 

Stoties g-vė. 9.

V adovas Jo n a s  G udž iū nas
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NEGIRK DIENOS BE VAKARO,
O RINKIMŲ - NEPASIBAIGUS 
ANTRAJAM TURUI
atkelta iš 5 p.

^and ida ta is . Labai prastai pasirodė Lenkų
J P  nkimų akcija (LRA). Vilniuje ją užgožė jau 

minėtas TMA, o keturiose iš penkių “len
kiškų" rinkimų apygardų V iln iaus krašte 
rinkimai š viso nejvyko. Bet jei šios trys parti
jos susivienytų, jos turėtų galimybę jveikti 7 
proc. ribą. Neužmirškime, kad savivaldybių 
rinkimuose taikoma tik 4 procentų norma.

Šie Seimo rinkimai dar kartą parodė, kad 
mažos nykš tuk inės  pseu do p a trio tin ės  
partijėlės neturi ateities, o jų populiarumas 
didėja tik liguistai ambicingų tų partijų ly- 
^ . - ig  vaizduotėje. Kiek kitokie yra visai 
* *n a ž i “naujieji” populistai. Tai Ūkio, Mot
erų ir Valstiečių partijos. Pastaroji po sąly
giškai sėkmingų savivaldybių rinkimų dabar 
patyrė v is iš k ą  fia s k o  ir p op u lia rum u  
nusileido Moterų partijai. Ūkio partija irgi 
neturi kuo pasigirti. Po vieną šių partijų a t
stovą, beveik netyčia patekusi j antrąjj turą, 
joks laimėjimas.

M Kiek nuošaly laikosi labai išdidi ir radikali
^Jaunoji Lietuva”, pasižyminti tuo, kad bev

eik pasiekė 4 procentų ribą (3,82 proc.) ir 
yra šeštoji pagal populiarum ą (pirm oji, 
neįveikusi 5 proc. sąrašo ribos).

Laimėtojų stovyklai norėtų save priskirti 
kuo daugiau partijų. Net socialdemokratai. 
Gavę 7 vietas sąraše, jie  elgiasi taip, tarsi 
būtų gavę daugumą. O juk jų populiarumas 
trypčioja vietoje (5,8-6,6 proc.), ir vienman
datėse apygardose keli antran turan patekę 
socialdemokratai turi nedaug šansų. Juos 
būtų galima pasveikinti pakilus nuo 2,5 proc. 
I w !  m. iki 8,1 proc. šiemet, nors niekam 
ne paslaptis, kad jie tikėjosi gauti kur kas 
daugiau buvusio LDDP elektorato balsų. Bet 
rinkėjai nusprendė kitaip ir liko namie. Ir 
centristų kandidatai nedaug ką įveiks antra
jame ture.
^ Prie nugalėtojų šliejasi ir Lietuvos KDP.

Partijos reitingas pagaliau pavijo ir net kiek 
aplenkė LDDP, bet 9,9 proc., palyginus su 
12,2 proc. prieš ketverius metus, - tai kve
pia pralaimėjimu. Krikščionių demokratų ly
deris guodžia save, kad beveik 10 proc. 
gauta savarankiškai (anuo metu į  kampaniją 
buvo priimti demokratai bei Politinių kalinių 
ir tremtinių sąjunga), tačiau jau ilgokai "ne
priklausomų” “sociologinių" ir kitų panašių 
tyrimų žadėto konservatorių pasivijimo ar 
net aplenkim o nematyti. Tačiau LKDP 
džiaugiasi ir šiais rezultatais -11 vietų ir dar 
galimybė laimėti 5-7 vienmandatėse apyg-

G eriausia i ir “šv iež iaus ia i” la imėtojų 
stovykloje atrodo Tėvynės sąjunga (Lietu
vos konservatoriai). Surinkę visą savo ele
ktoratą, jie lyg iš sunkiųjų pabūklų driokstelė
jo. Laimėtos 33 sąrašo vietos, abu partijos 
lyderiai (V. Landsbergis ir G. Vagnorius) 
nugalėjo pirmajame vienmandačių apyga
rdų balsavimo ture. Yra ko pavydėti net 
kolegoms iš LKDP. Konservatoriai kėlė 66 
kandidatus į vienmandates apygardas, du 
laimėjo iš karto, 54 pateko į antrą turą.

Kas nulėmė tokią konservatorių sėkmę 
pirmajame rinkimų ture? Priežasčių yra 
keletas. Skirtingai nuo 1992 m., konserva
toriai puikiai organizavo savo rinkiminę ka
mpaniją. Iš karto pamatėme, kad agitacinių 
“klipų", plakatų ir lankstukų gamyba buvo 
atiduota j žmonių, išmanančių reklamą, ran
kas. Konservatoriai nusprendė nebegrįžti į 
praeitį ir gan vykusiai savo programoje ak
centavo tai, ką jie darys po rinkimų. Su ateit
imi neblogai siejosi ir jų  emblema - trys 
kregždutės. Š ios partijos kandidatai iš
siskyrė savo santūrumu ir pagarba oponen
tams. Sukūrę gerą rinkim inę programą, 
konservatoriai sugebėjo rasti bendrą kalbą 
net su daug kam įtartinu Pramonininkų aso
ciacijos prezidentu B. Lubiu ir pasirašė su 
asociacija draugystės "sutartį” . Nors kai kas

SKILIMAS LIETUVOS KARIUOMENĖS  
KŪRĖJŲ SAVANORIŲ SĄJUNGOS 
ŠIAULIŲ APSKRITIES SKYRIUJE

Leonija MALAKAUSKIENĖ

Skaitytojams primename, kad Lietuvos 
kariuomenės kūrėjų savanorių  sąjunga 
V a  a tg a iv in ta  192 7  m e ta is  įk u r ta  

i yjĮuom eninė o rgan izacija . Š iom is d ieno- 
11 “  sudaro buvę kariai ir partizanai, taip 
Pat savanoriai, iš tikim ybės L ietuvai p rie 
saiką davę iki 1991 metų rugpjūčio  22 d i- 

^ ^ ^ D a r v ie n a  są lyga sto jančia jam : ne 

priim am i buvę komunistai.
Susirinkim ą vedė Juozas Močius. Jo 

paraginti, savanoria i kūrėjai pagerbė ne
seniai m irusio  Juozo Deringio atm inimą, 
susipažino su numatyta darbų tvarka. Są
jungos centro  valdybos pirm ininkas A lg ir
das Petruševičius keletu i naujai įstojusių 
narių įte ikė  ženkliukus ir pažym ėjimus.

S ąjungos Š iaulių  skyriaus va ldybos 
p irm ininkas A lbertas Špokas pasveikino

šį faktą vertina kaip gryną savireklamą, bet 
Tėvynės sąjungai tai suteikė daugiau pasi
tikėjimo savo jėgomis.

A n trą ja  ko nse rva to rių  sėkm ės 
priežastimi galima laikyti tikslingo ir pakank
amai stipraus kandidatų rinkiminio sąrašo 
sudarymą. Tai turėjo reikšmės rinkėjų pa
sirinkimui. Juk visas konservatorių sąrašo 
“viršus” su d idele persvara pirmauja jau po 
pirmojo rinkimų rato. Pirmieji pretendentai, 
pralaimėję pirmąjį rinkimų turą, Tėvynės 
są jungos sąraše  sutinkam i tik  treč io jo  
dešimtuko pabaigoje.

Kokios prognozės prieš antrąjį turą? 
Kova dar nebaigta, ir galimi įvairūs įvykių 
posūkiai. Dešiniųjų pergalė priklauso ir nuo 
to, ar jie nepadarys taktinių klaidų tarp turų. 
Konservatoriai turi psichologinį pranašumą, 
kurį patvirtina jų lyderių pergalė jau pirma
jame rinkimų rate. Tačiau blogiausia jiems 
būtų išankstinis patikėjimas pergale. Deja, 
tokių požymių jau pastebime. Didele tak
tine klaida galima laikyti per ankstyvas kal
bas apie galimą lito “atrišimą” . Tai neturi 
jokio ryšio su infliacija, greičiau yra vaistas 
prieš ją, tačiau spauda jau nusitvėrė šio fak
to ir, jį aiškiai išpūtusi, ėmė gąsdinti žmones. 
Lietuviškas rinkėjas 99 atvejais iš 100 yra 
visiškas finansinis analfabetas, ir jam sunku 
paaiškinti, kad, pavyzdžiui, litui nuvertėjus 
pusantro karto, o  algoms pakilus du kar
tus, žmogus tik laimės. O kad per tuos trejus 
metus su “pririštu” litu gyvenimo lygis smu
ko keletą kartų, jis  nesusimąsto.

Antra jam e rinkim ų ture dešin iesiem s 
nebus lengva. Neužmirškime, kad nei “ne
priklausoma” spauda, nei tokia pati televiz
ija  ir rad ijas nėra d ide lės jų gerbė jos. 
Prisiminkime kad ir tas pamazgas, išpiltas 
kai kuriose p ropu lia riose  pram oginėse 
te lev iz ijos  la idose  ant konservatorių  ir 
krikščionių demokratų galvų. VIP galima 
suprasti: juk reikia atidirbti saviesiems še
imininkams.

Net ir nedidelė LDDP frakcija busima
jame Seime turės galingą užtarėją - Lietu
vos Respublikos Prezidentą.

Rinkimai paleido laikrodį, skaičiuojantį 
k o n se rva to rių  p a s it ik ė jim o  lim itą . 
Palinkėkime jiems to pasitikėjimo neiššvaist
yti.

S utrum p in ta  iš “ D ienovidžio"

a tvykusius į sus irink im ą  L ietuvos ka ri
uom enės kūrėjus, sugebėjusius atitrūkti 
nuo  nepaba ig iam ų  darbų ir rūpesč ių , 
parag ino  nus ib rauk ti nuo savęs ne tik 
ru m ą , n e le is t i s k r ia u s t i sa vo  s ie lo s  
žodžia is, kurie svaidom i kaip akmenys, 
k a d  s u n k ią  v a la n d ą  j i  n e p a lū ž tų , 
neišduotų. Tokia akim irka artėja. “Jeigu 
p e r r in k im u s  d e š in io s io s  jė g o s  bus 
s u s is k a ld ž iu s io s ,  kas  iš to  tu rė s  
dž iaugsm o?” - k lausė  A. Š pokas, dar 
ka rtą  pas id ž ia u gę s  m atydam as v isus, 
kurie randa laiko Lietuvai ir prisiminęs, kad 
ir  į va ldybos posėdžius a tvyksta  vis tie 
patys žmonės.

Revizijos kom isijos p irm ininkas Jurgis

nukelta į 10  p.
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SKILIMAS LIETUVOS KARIUOMENĖS 
KŪRĖJŲ SAVANORIŲ SĄJUNGOS 
ŠIAULIŲ APSKRITIES SKYRIUJE

atkelta iš 9 p.

K učinskas te ig iam a i jve rtin o  ižd in inko  
Antano Antanaičio, kuris nori iš šių pa
reigų atsistatydinti, darbą, perskaitė  re
vizijos kom isijos rekom endacijas, kaip 
būtų galima šj darbą dar pagerinti. Reviz
ijos kom isija buvo perrinkta.

j  lietuvius patriotus, pasiryžusius g ink
lu g in ti T ė v y n ę  ir  tą  p a s iry ž im ą  ja u  
jrodžiusius, kreipėsi Kovo 11-osios akto 
signataras, kandidatas į LR Seimą Saulės 
apygardoje Š iaulių miesto vicem eras A l
gimantas Sėjūnas. J is  a tkreipė dėem sj j 
šio priešrinkim inio meto sudėtingumą: 24 
partijos siū lo  skirtingas, bet daug kuo ir 
panašias program as, žm onėm s sunku 
pasirinkti:

- Aukščiausio joje tarybo je  daugum os 
mes neturėjome ir po dvejų su puse metų 
privalėjom e pasakyti: neturime valdžios,
- kalbėjo jis.

Konservatorių sąraše iš 120 žmonių yra 
20 buvusių AT narių (ištikim ų buvo apie 
50). Dešinėje pusėje yra dvi d ide lės jė 
gos, kurios galėtų valdyti kraštą. Konser
vatoriai yra labiausiai tam pasiruošę, dau
gumoje vietų jie laimėjo savivaldybių rinki
mus. Dalis krikščionių dem okratų partijos 
kandidatų irgi yra praėję politikos mokyklą. 
Kalbėtojo nuom one, daugum a m ažųjų  
partijų j Seimą nepateks, LDDP neturės 
50 procentų. Kalbėtojas apgailestavo, kad 
visos dešin iosios jėgos neina j rinkim us 
išvien ir kvie tė  balsuoti už konservatorių  
ir krikščionių dem okratų partijas, saky
damas, kad kitos dešin iosios partijos irgi 
g e ro s  - y ra  n u o s ta b ių  ž m o n ių  ir  
dem okratų, ir tautininkų, - bet jie  neturi 
tiek žmonių, tiek proto, tiek patyrimo.

S tan is lovas Puščius rad ika lų  vardu  
paskelbė kreipimąsi j Prezidentą ir Seimą, 
reikalaujant] iškelti bylą už e lektros tie k i
mo pasienio kariuom enės nutraukim ą, 
stribams ir Petkevičiui nutraukti p riv ileg i
jas, nuteisti Lietuvai nusikaltusius žydus, 
o esančius už valstybės ribų - susigrąžinti 
ir nubausti, pradėti spausdinti ir m okyk
lo se  n a u d o ti ž e m ė la p iu s , k u r b ū tų  
žym im os lie tuv ių  e tn inės žem ės ir kt. 
Devintuoju punktu, kurj pats ka lbėtojas 
pavadino g inčytinu , re ika lau jam a, kad 
Seimas visiems, kurie drauge su vok ieč i
ais valė L ietuvos teritoriją  nuo žydų b o lš
evikų okupacijos, suteiktų karo veteranų 
statusą ir  le istų  nešioti vokiečių  apdo 
vanojimus. Dešimtuoju s iū lom a j tautinę 
atributiką grąžinti vokiečių iš senovės li
etuvių pasisavintą svastiką.

Sąjungos Centro valdybos pirm ininkas

A lg irdas Petrušev ič ius, kre ip im osi dar 
n e išn a g rinė ję s , iš  ka rto  s iū lė  a tm esti 
devin tąjj punktą: vokiečia i buvo okupan
tai, jų la ika is g imė lie tuvių pasipriešin im o 
sąjūdis.

Kadangi 1997 metais Sąjunga minės 
savo septyn iasdešim tm eti, svečias pa 
pasakojo  jos  is toriją , pasidžiaugė, kad 
Karo muzie ju je atrasta originali Sąjungos 
vėliava ir jau gam inamos naujos tam siai 
žalios vėliavos v isiem s skyriams. Išvard
inęs 1996 metais Sąjungos nuveiktus dar
bus, p. A. Petruševičius, palinkėjęs sava
noriams kūrėjams vienybės, pakvietė juos 
balsuoti už konservatorius.

Po to  ka lbė jus io  M indaugo M urzos 
nuom one, d ab a rtinė  Š ia u lių  skyriau s  
va ldyba  per metus nepadarė nė vieno 
gero darbo: neorganizavo b irželio 22-os- 
ios m inėjimo, savanorių, V ilniuje gavusių 
ženkliukus, žygio j kapines ir kt. Jis reiškė 
pretenzijų konservatoriams, jog nesiryžta 
balsuoti už tai, kad būtų nuverstas pam in
klas nuo okupantų kapų p rie  bažnyčios ir 
ragino dėl to už juos nebalsuoti.

Kom unistai turėję 50 metų darbo pat
irtį, o Sėjūnas - tik  dve jų  metų, todėl 
negalėsiąs išvesti L ietuvos iš aklavietės. 
Išėjimo iš labirinto ieškosią  ir rasią tik  na
c iona lista i. Nacionalizm as esąs tautinės 
ideo log ijos pagrind inė dalis. Visi mūsų 
kaim ynai buvę nacionalistai, užtat dabar 
turi d ide les  va ls tybes. J is  kvie tė  kurti 
naują, tautinę L ietuvą nauju Lietuvos ke
liu: “Naujoji Lietuva - lietuvių Lietuva! Kelią 
jaun im ui! Keliame lietuvių nacionalizmo 
vėliavą! Tegyvuoja tautinė valstybė! L ietu
va - lie tuviam s!" M. Murza pranešė, kad 
po rinkimų susikurs, - ir dabar jau kuriasi,
- lie tuvių nacionalistų sąjūdis ir paskelbė 
Lietuvos Laisvės Lygos kandidato Žilvino 
Razmino rinkim inio štabo telefoną.

Šiaulių miesto tarybos narė Virginija La- 
d ietienė, k ilusi iš  to paties šak ių  rajono, 
k u r g im ė S a va n o rių  k ū rė jų  s ą jun g a , 
dž iaugėsi, kad buvo pakviesta  į šj su
sirinkimą; žadėjo lankytis ir nekviečiama, 
nes pris im ena ž ilagalv ius partizanus dar 
iš tų laikų, kai jie buvo jauni ir gražūs. Da
bar, būdam i tik... gražūs, jie  turėtų paro
dyti, kas tai yra tikrieji lietuviai, bet ne tokiu 
būdu, kaip M. Murza ir jo  draugai. Jie buvo 
L ie tu v o s  iš m in t is  ir  s ą ž in ė . N ie k a s  
nevedžiojo už nosies tų, kurie juste  juto 
stribus, jų  pakalikus ir tas merginas, kuri
os norėjo juos k lastingai suvilioti. Kalbė
toja pasigedo d idesnės išm inties ir geru
mo. Viskas susimaišė: savi ir svetimi; geri 
ir nesuprasti. Jos nuomone, tarnavimas

Tėvynei nėra tik  toks, ka ip  po karo; ta r
navim as irgi yra  d idžiu lė  kova, re ikalau
ja n t i ir  p a s ia u k o jim o , ir iš m in tie s , ir 
d idžiulio susikalbė jim o meno. Nė vienas 
iš čia esančių jų  nėra priešas. Nėra abe
jonės, kad žm onės taip ir mąsto. Bet ar 
tai teisinga - nueiti ir išvaduoti Vilniaus 
kraštą? Atimti iš lenkų žemes? Ji atkreipė 
dėm esį, kad gaidukai išlenda ir pragysta 
būtinai prieš rinkim us. G ražia i skamba 
dek la ra tyvūs žodž ia i, bet jie  tušti, ne
paremti darbais. įžū lu  ir net neįmanoma 
lyginti deš in ių jų  ir  kom unistų klaidas. L i-^  
e tuvai re ikalingi žm onės protingi, išm int
ingi, kurie tiki Tėvynės ateitim i.

L ietuvių  tau tin inkų  Sąjungos Centro 
valdybos narys Stepas Janušonis ka lbė
jo, kad tarpukario  la ika is žodžia i "savan
oris” , “šau lys”, “tau tin inkas" buvo labai 
susiję, vienas kitą papildė. Jis kalbėjo apie 
lie tuvių tautos ir L ietuvos va lstybės iš 
likimą, P ietryčių L ietuvos 50 metų trukusį 
rusin im ą ir lenk in im ą dabar, apie pavoju 
prarasti dalį nepriklausom ybės, stoja.’̂ S  
Europos S ąjungą, kaltino konservatorius 
sudarius sąm okslą  su LDDP prieš kitas 
partijas. “Su kuo darysite  koaliciją? Su p. 
P ru nsk ie n e , su p. S ta k v ile v ič iu m ? " - 
klausė S. Janušonis ir prižadėjo, kad tau- 
tin inkjų Seime bus.

Algirdas Ulčinas, Lietuvos kariuomenės 
kunigaikščio Vaidoto bataliono vado pa >  
vaduotojas, pasakojo  apie karių darbą su>> 
jaunim u: einama į mokyklas, pasakojama 
apie kariuom enės ir partizanų ve ik lą ; o r
ganizuota s tovyk la  v isų  politinių  partijų 
jaun im o atstovam s. Deja, Lietuvos kari
uomenė nueinančios daugumos nebuvo 
aprūp inam a g ink la is . Gauta tik  tiek, kiek 
buvo Audriaus Butkevičiaus pirkta. Refor 
ma daroma vien tik  dėl reformos. Anta
nas Kliunka buvo teisus: Lietuvai reikal
inga maža, efektyvi, gerai g inkluota kari
uomenė. Dabartinė - įtra u k ta i liūną ir šięk 
tiek p lūduriuoja. Pavėluotai mokam i a " ^  
ginimai. Rėkiama: “ Kariškiai pardavinėja 
g inklus!” O kas išprovokavo? Provokaci
ja  išm etama prieš rinkim us. Tačiau nėra 
pam inėta nusikalstam a grupuotė ir kas ją 
organizavo. 1 pogrindį pasitraukusios Rytų 
kaimyno tarnybos ty lia i d irba savo darba- 
“L ietuva - lie tuv iam s” . Kas to n e ž in o V  
Tautinė idėja labai gera, bet ją  įgyvendin
ti reikia protingai.

Savanorių kūrėjų sąjungos Šiaulių skyr
iaus p irm ininko pavaduotojas, savanorio 
kūrėjo sūnus A lg irdas Kam antauskas ligi 
šiol didžiuojasi savo tėvu, drąsiu, ryžtingu 
žmogumi, kuris basas išėjo į  Lietuvos kar
iuom enę. J is  p ris im inė  savo žuvusius 
draugus partizanus, savo paties vargus 
po lagerio ir s tebėjosi, kad kiti rezistentai 
įg ijo  a u k š to jo  m o k s lo  d ip lo m u s , tu ri 
ga rb ingas  p are ig a s , m okslo  va rdus  ir 
laipsnius. Jam a trodo įta rtina  Radviliškio 
rajono la ikraštyje "M ūsų kraštas” paskJr' 
bta krikšč ion ių  d em okra tų  kand idato  į  
Seimą A rim anto Račkausko biografija : jo 
tėvas, buvęs Lietuvos kariuom enės karin-
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inkas, buvo nukankintas ir m irė Kom ijos 
lagery, o sūnus A rim antas labai sėkm in
gai kopė karjeros la ipta is... “Duok D ieve, 
kad atgailavęs ištikimai tarnautų Lietuvai", 
- atsiduso ka lbėtojas ir  ėmė priekaištau ti 
Baliui G ajauskui, Jonui Čeponiui, Liudui 
Simučiui. Jo nuom one, va ikam s re ik ia  
skiepyti tą  dvasią, ku rią  turi M indaugas 
Murza, tik  reikėtų išsisegti iš atlapo svas
tiką, kuri, kaip ir  žva igždė, kilusi iš pačio 
dangaus, vis dėlto  yra  apla istyta  krauju. 

Į L  Sausio 13-osios b ro lijos Š iaulių  skyri- 
Jjlus pirm ininkas p. G anusauskas e ilėm is 

peikė kom unistus, kagėbistus ir sam dy
tus ekstrem istus ir š lov ino  tuos, kurie  
kauleliais apsėjo ir savo, ir Rusijos žemę, 
kol Landsbergis pašaukė...

Vaclovas Janušauskas perskaitė 
ilgiausią pareiškim ą Vyriausybei dėl ka ri
uomenės reikalų. Petras S lipkus, buvęs 
tremtinys, n es to jęs  nei j pa rtiją , nei j 
po lic iją  ir  n o rė ję s  L ie tu v o je  p a b ū ti 
žmogum, o  ne šunim i, klausė: kaip patekti 
(p 'džią, kada galėsim  ką nors padaryt? 
^ / l ie s to  Tarybos narys, buvęs politin is 
kalinys Petras Ivoškus  s teb ė jos i, kad 
Amerikos prezidentas L inkolnas panaik i
no vergiją, ir už tai jo  niekas nesm erkia; 
Gediminas Vagnorius sugriovė ko lūkinę 
santvarką ir yra už tai kaltinamas, taip pat 
ir LLL kandidato j Seim ą Ž ilv ino Razm i

n o .  “Žavėjausi L ietuvos Laisvės lyga, bet 
j p j  tokių pareiškimų jos spindesys b lank

sta", - sakė P. Ivoškus ir pridūrė: “Je i a t
sisakome ES, NATO, tai m otina Rusija 
mus priglaus” .

Baigdam as su s irin k im ą , A. Š pokas 
priminė, kad Aukščiausiosios Tarybos gy
nėjų buvo ne m ažiau ka ip  deš im t tū k 
stančių, o savanorių  kūrėjų - tik  tūks tan 
tis. Pilnu tempu d irba  KGB. “ Iš praėjusių  
rinkimų nieko nepasim okėm e: g rupe lių  
grupelės. Ypač pasim etę kaimo žm onės. 
Svirno publika labai jva iri. KGB agentė 
lf «»skienė turės puikią dirvą. “Tikėkimės, 
kaa Viešpats apšvies protą, ir š iek tiek 
pasimokysime iš 1992 metų spalio  15- 
osios išdavystės”, - sakė A. Špokas. Jo  
nuomone, susirinkim as buvo re ikalingas. 
“Saukiame apie betvarkę, o nieko nedar
b e .  Jūs darykite, tegul daro jūsų šeimos 

puria i - ir tai bus daug", - ragino ka lbė to 
jas , visada tikėjęs Vytautu Landsbergiu.

Susirinkimo vedėjas Juozas Močius pa
kvietė susirinkusiuosius j būsimo šešta 
dienio reng in ius, pad ėko jo  va ls tyb in ę  
vė lia vą  p a g e rb u s ie m s  s k a u ta m s  ir  
svečiams už orum o iš la ikym ą  ir, nors M. 
Murza atkakliai ir triukšm ingai re ika lavo, 
ne su te ikė  ž o d ž io  s e k re to r ia te  
neužsirašiusiam Ž ilvinui Razminui. Po to, 
kai buvo sugiedotas L ietuvos va lstybin is 
himnas, šio rašin io autorė pagalvojo, kad 
visai teisingai buvo a ts isakyta  “A ušros 
fė jo je" spausdinti S. Puščiaus rašin ius 
*7*0)klausimu. T ikrai lie tuviam s daugiau 
Problemų su lie tuviais, negu su žydais.

ĮSIVĖLĖ VIENAS 
NETIKSLUMAS...
Eilinės d ienos eilinė popietė. Liūdnas 

žmogus sėdi liūdname kambaryje ir kažko 
laukia. Jis nebeturi nieko, tik savo skausmą. 
Ir laukimą. Tiki sena patarle, kad laikas iš
gydo visas žaizdas, padeda pamiršti... Netgi 
tai, ką norėtum išsaugoti. Žmogaus viduje 
- visiška sumaištis. Jis jau nebesuvokia ką 
daro, nebežino kodėl. Atsikelia nuo sukry
pusios lovos, išeina pro duris, jas užrakina. 
N ueina iki s to te lės, jlip a  į triukšm ingą  
geležinę dėžę ir važiuoja ten, kur (ne)nori 
važiuoti. Šviesoforas, posūkis. Iki skausmo 
pažjstamas posūkis; už jo  - namas. Pilkas 
namas toks šaltas ir svetimas, toks bran
gus Žmogui. Laiptinė, antras aukštas, durys 
dešinėje. Atidaro maža penkiolikmetė - ne
paprastai jam  brangi ir kartu tokia tolima. Jj 
pakviečia užeiti.

- Gal arbatos?
- Taip, žinoma.
Jie sėdi ant grindų, geria stiprią arbatą 

be cukraus, vieną po kitos rūko pigias ciga
retes ir kalbasi apie nieką. Kalba daugiau
sia ji. Liūdnas žmogus sėdi, tyli ir per dūmų 
uždangą žiūri j jos akis, jos plaukus, jos lū
pas... Dažnai net negirdi, ką ji sako. Jis ties
iog laimingas.

Krūpteli, kai iki sąmonės ateina žodžiai:
- Man atrodo, tau jau metas...
Taip ta ip, žinom a, metas. Senia i jau 

metas. Namo. Ten jo  laukia suklypusi lova, 
pilkos sienos. Ir iki begalybės ištęsta to nu
ostabaus pusvalandžio pas mąžąją bur
tininkę vizija. Jos akys, lūpos, plaukai, kaip 
pro dūmų uždangą prasiskverbiantys pro 
miegui nuleistus vokus. Taip pat stiklinė pi
gaus vyno, tik pradėtas pakelis. Ir nuska
itytas S. Jesenino tomelis. Užmigti, atrodo, 
bus ne taip jau paprasta.

Ryto saulė rado žmogų užsikniaubus] ant 
stalo šalia atverstos knygos. Jis miegojo. 
O gal tik  verkė?..

Pajutęs saulės spindul], žmogus pakėlė 
galvą. Jo viduje - visiška sumaištis. Tik šj
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kartą jis  žinojo ką daro, žinojo kodėl. Surin
ko po visą kambarj išmėtytus smulkia, net
varkinga rašysena stulpeliais primargintus 
popieriaus lapus, juos sudegino. Tai, atro
do, nebuvo lengva. Atsisėdęs susimąstė. 
Paskui atsikėlė nuo suklypusios lovos, išė
jo  pro duris, bet jų neužrakino (balkonas - 
šiaip ar taip). Ir niekad iš ten negrįžo...

...Apačioje susirinkę žmonės kalbėjo:
- A, tai č ia  tas trenktas iš šešioliktojo 

aukšto, kur eilėraščius rašė...

(jam buvo septyniolika)
- Argi jis  mamos neturėjo? - prispaudusi 

pamėlusias rankas prie krūtinės blykšdama 
pasakė moteris, bijodama žmonėms j akis 
pažiūrėti, nes žinojo, kad antrasis klausi
mas, kurj būtinai kažkas ištars, “Ar čia jūsų 
sūnus?” ją  paklupdys... Nes pasivaidens 
juodi išblukę marškinėliai ir raudona-mėly- 
na berankovė s triukė tam e beform iame 
gniužule ant asfalto, prie kurio ji pro smal
suolių tirštumą taip ir negalėjo prieiti... J.
ž.)

P. S. Liūdnojo žmogaus vardas Dainius 
Ivanauskas. Jei dar nesusidarėte vaizdo, 
koks jis, galima keletą žodžių apie jį pasaky
ti.

Kilimo - nuo Šiaulių, mokėsi V ilniuje, 
prestižiniame fakultete. Turėjo perspektyvų 
darbą . Bet ju k  v isa  ta i yra  n iek is , je i 
žmogaus gyvenime nėra meilės.

Dainius iš prigimties - keliauninkas, tran- 
zu apvažiavęs pusę Rytų Europos.

Nemėgsta policininkų (Lietuvos), skusta
galvių su treningais, “Piramikų", “Zunlimit- 
ea” ir į juos panašių. Taip pat - televizori
aus.

K ažka d a  k la u s ė s i Depeshe  Mode. 
Susipažinęs su Little 15, pradėjo klausytis 
doom/death. Beje, aukščiau įsivėlė vienas 
netikslumas - liūdnasis žmogus kol kas dar 
gyvas.

APIE VEDYBAS SU ŠYPSENA
Gruzdžių kultūros namų saviveiklininkai 

Aukštelkės internato gyventojams parodė 
spektaklį - N. Gogolio “Vedybas”.

Nuo seno sakoma: kai boba perša, velnias 
šliūbą duoda. Spektaklyje matome vieną 
jaunikį pagyvenusį, kitą apyjaunį. Vienas aukš
tas, kitas mažo ūgio, vienas riebus, kitas - 
liesas. Neduok tu, Dieve, - kaip tai jaunajai iš 
šešių išsirinkti? Todėl ir sako, kad jai galva 
pusiau plyšta iš skausmo.

Paskui piršliauti ėmėsi vyriškis, lyg ir gim
inaitis. Jis rado gerą jaunikį, ir jaunoji ėmė 
rengtis vestuvėms. Tačiau kol j i  suknią vilko
si, jaunasis pro langą pabėgo. Še tau kad nori! 
Tik nežinau: alus - ar surūgo, ar perrūgo...

Ak, tos moterys! Galvas jaunikiams ap
dumia, kol prisivilioja. Tol jos geros, širdžiai

malonios, kol išteka, o paskui parodo savo 
ragelius ir nagelius. Teisybę sako žmonės: 
negirk dienos be vakaro, o marčios - be metų.

Mūsų matyto spektaklio jaunoji (vienus 
jaunikius pati išvarė, kitas pro langą iššoko) 
liko su nuometu ir be vestuvių.

Bet ir mūsų vyrukai ieško vis kur gražiau 
nuaugusi, kur labai graži, o paskui reikia ir 
pro langą bėgti... Tiesa, žinau, kad toks Juli- 
ukas savąją Onytę net pro langą yra ištraukęs. 
Mat uošviui žentas kažko netiko, o jaunajai 
atvirkščiai.

Nuoširdžiai dėkoju Guzdžių kultūros namų 
saviveiklininkams už Gogolio "Vedybas", o 
skaitytojams patariu patiems pasižiūrėti ir apie 
gyvenimą susimąstyti.

Aleksas BIČKUS
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Konkurentae
Šiandieną Vladas drąsus. Užmynė ant 

kamščio kažkur tualeto prieigose; be to, ir 
viršininko nėra. Taigi drąsus ir kviečia mane 
| kavinę “Prie teatro" šampano taurei. O 
juk net valgykloje bijodavo ilgėliau prie vi
eno stalo pasėdėti. Taip ir spirgėdavo ant 
kėdės lyg svilinamas, rydavo nekramtęs 
gumines dešreles ir nerdavo pro duris lau
kan.

Bet šiandien...
- Bijau, Vladai, pamatys... - šaipausi. - 

Ką pasakys visuomenė? - duriu nykščiu j 
Aldonos kėdę.

- Tada neikime kartu. Aš palauksiu tavęs 
autobusų stotelėje, - suokalbininkas siūlo 
išeit).

Darosi jdomu.
- Betgi ir ten pamatys... Aš bijau. O tavo 

žmona? - gūžčioju pečiais ir žiūriu į revoli
ucingai blykčiojančius akinių stiklus...

- Tai kas? Dar geriau, kad pamatys. Bet 
tu ne bailė. Visi žino, kad tau pašalinių 
nuomonė nesvarbi.

Taip, V lada i, ta ip . Todėl ir  š j ka rtą  
nenusižengsiu savo principams: su bet kuo 
netgi gatve nepereisiu. Kam man tie ne
tikri saulės atšvaitai?

- Praleisime progą. K itos tokios nebus,
- dar pagraudena mane.

Bet aš purtau galvą. Ne. Š itos progos 
aš niekada nelaukiau ir prarastos tikrai ne
sigailėsiu.

- O aš maniau, kad tu linkusi j avan
tiūras...

Aš - taip. Betgi tu avantiūroms netinki. 
Žinoma, garsiai pasakau visai ką kita:

- Pamatys kas iš mūsiškių, ką pagal
vos?

- Tikrai mus jau pradeda įtarti... Birutė 
klausia: ką jūs čia veikiate pasilikę po dar
bo? Ir tavęs paklaus.

- Manęs nepaklaus, - sakau.
- Tikrai. Nepaklaus. Nes tu kai atsaky

si... - juokiasi Vladas. - Baisus tavo char
akteris. Gera su tavimi, kol viskas gerai. 
Bet kai blogai, tai neduok Dieve.

- O aš ir nenoriu “blogai". Aš noriu, kad 
visada - tik  gerai.

Pirmoji prieš nieką nesu pakėlusi nei 
žodžio, nei rankos...

- Aš neskubu išeiti. Namuose parėjęs 
n ieko geresn io  nerandu negu čia. Tik 
rūpesčių prisideda. Todėl ir neskubu iš dar
bo išeiti... Kaip irtu . Pražuvusi su tuo savo 
vaiku. Kol susiruošiate, - jo akim is žiūrint, 
tas nuolatinis rūpinimasis ir bendravimas 
su Juozuku - viena iš d idžiausių  mano 
neigiamybių. (Nenuostabu, kad jo paties 
dukros, neišmokytos švelnesnio žodžio, 
šiurkščiai jam  meta: “Tėvai...”)

- Na, m atai, o dar s a k a i: e ik im e  j 
kavinę... Kas gi tada būtų?

- Ir gerai! Reikia tą  nuomonę pateisinti,
- šiandien kiškio drąsuolio užmojai karin
gi. - Einame?

Bet aš jau kylu nuo kėdės: prie mokyk
los durų manęs laukia  p irm okė lis  Juo 
zukas... Kiekvieną kartą jis, pamatęs mane 
ateinant, jau iš tolo moja ir pribėgęs apka
bina:

- Kokia tu gera, mamytei Geresnės už 
tave nėra.

Netgi subartas, netgi apkumščiuotas, 
vis tiek man kartoja:

- Kokia tu gera!
Gatvėje jis visada taip ir taikosi įsitverti 

mano rankos. O man taip gera, kad jam 
jos reikia.

Juze fą  ŽUKEVIČ IŪTĖ

RINKIMINĖ MOZAIKA, 
ARBA ŽAVINGI 

KURŠĖNIEČIŲ SAPNAI...
Jonas VAIŠNORAS

Kuršėnų miestas turi nemaža jžymybių: 
parapijos bažnyčią, cukraus ir plytų fabrikus, 
gražuolę Ventą, o per ją generolo S. Raš
tikio vardu vadinamą tiltą ir nemažą turgavi
etę, kurioje prekiaujama maisto produktais 
bei padėvėtais drabužiais iš užsienio.

Turgaus dienomis čia susirenka laisvo 
laiko nestokojančių žmonių pažiopsoti arba 
susitikti su pažjstamais.

Vieną šeštadien) prieš rinkimus ir susiti
ko trys pažjstami: Rapolas iš Urkuvėnų 
kaimo, Ambraziejus iš Pavenčių ir Anupras, 
rodos, iš Egėliškių kaimo.

Puikus auksinio rudens oras ir Rapolo 
kišenėje pūpsantis “pilstuko” butelis draugų 
šventišką nuotaiką dar kilstelėjo. Visi susė
do j Anupro vežimait), kuriuo pastarasis ir 
atriedėjo iš tolimiausio Kuršėnų kaimiško
sios seniūnijos kaimo.

- Vyručiai, - tarė Rapolas, ištuštinęs stikli
naitę “pilstuko”, - sapnavau nuostabų sap
ną. Regis, j mano gimtąjį Urkuvėnų kaimą 
atskrido sparnuotas kandidatas j Seimo 
deputatus, mostelėjo stebuklingąja lazdele, 
ir staiga pievutėje išdygo stalas, ant kurio 
rikiavosi buteliai su auksinėmis etiketėmis 
ir kalnai įvairiausio sūrio. Jis vaišino visus, 
linkėdamas: “Iki pasimatymo prie rinkimų 
urnų!”

- Sapnavau ir aš panašų sapną, - prakal
bo Ambraziejus, - rodos, rašausi Pavenčių 
“Cukrinės” algolapyje ir netikiu savo akimis: 
5000 litų! Iš nustebimo net rankos pradėjo 
drebėti, o negirdėtas balsas tarė: iki pasi
matymo prie rinkimų urnų!

- Ne prastesni sapną sapnavau ir aš, - 
p asa kė  A nu p ras , - p rie  m ano nam ų 
nusileido skraidanti lėkštė, iššoko iš kabi
nos du ufonautai ir pasiūlė: “Parduok mums, 
Anuprai: savo rinkėjo pažymėjimą už Snap
so butelj, kuris visuomet bus pilnas!” Aš ir 
atidaviau jiems pažymėjimą... Atsisveikin
dami pasakė: “Iki pasimatymo po rinkimų!"

Ištuštinę “pilstuko” butelj, draugai buvo 
tikri, kad jų sapnai jau pildosi.

P O N I O M S  
IR
PANELĖMS 

DARŽOVIŲ ASORTI

* K ilo g ram as  ko pū s tų , k ilog ram as A 
obuolių, kilogramas morkų, kilogramas po- v 
midorų, kilogramas svogūnų, 0 ,5 1 aliejaus. 
150 g petražolių arba saliero šaknų, pipirų, 
lauro lapelių, gvazdikėlių, paprikos, druskos.

Kopūstus (vietoje jų galima imti cukini
jos, agurkų) susmulkinti ir 10 min. patrošk
inti (greitpuodyje). Nulupti, skiltelėmis sup
jaustyti obuoliai troškinami 3-5 min., stam 
b ia i su ta rku o to s  m orkos - 10-15 min. 
Svogūnai supjaustomi kubeliais, pakepi
nam i a lie ju je  to l, kol p ra ska id rė ja . 
Petražolės, salierai stambiai sutarkuoja1''' 
ir sudedami kaip prieskoniai, pomidorai s l , 
jaustom! skiltelėm is. Visos daržovės su
maišomos, suberiama druska, paprika. Mi
šrainė dar patroškinama, sudėjus likusius 
prieskonius, dedama j stiklainius ir sandar
iai uždaroma.

* 1,5 kg morkų, 1 kg svogūnų, 1,5 kg 
pomidorų, 200 g petražolių, 200 g salierų 
šaknų, 200 g krapų, 400 g druskos.

Daržovės nup launam os, nuvalomos, 
susmulkinamos ir permalamos mėsmale, 
sumaišomos su druska, sudedamos j iš
kaitintus stiklainius (geriau 0,2 I talpos) ir 
uždaromos. Mišrainė laikoma šaltoje viet
oje.

* 1 kg kaukazinių slyvų arba svarainių, 
300 g česnako, 300 g krapų arba petražolių, 
salierų lapų, druskos.

Slyvos perrenkamos, nuplaunamos, iš
imami kauliuka i, sum alam os mėsm? \  
Česnakai nulupami, sumalami. Krapai arua 
petražolės smulkiai supjaustomi. Viskas 
sum a išom a  ir pasūdom ą. Česnakynė 
sudedama j indelius,kurie laikomi šaltoje 
vietoje. Tinka prie šaltų žuvies patiekalų.

* Marinuodami ką tik nuimtus burokėliui, „  
skiediniui imame 750 mililitrų vandens, 250* 
ml 9 proc. acto, 30 g druskos, 70 g cukraus.

Burokėliai surūšiuojami pagal dydj, ge
rai nuplaunami ir išverdami. Maži burokėli
ai verda 15-20 min., didesni - 25-30 min. 
Išvirti nedelsiant ataušinami, nulupami, sup
jaustomi kubeliais, sudedami j stiklainius ir 
užpilami marinatu. 0,5 I talpos stiklainiai 
kaitinami 15 min.
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