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U Ž S I D A R Y S  M I E S T O
I R  K A I M O  P A Š T A I ?

ŠIANDIEN NE SEM  MAŽIAU 
N E t U  V A K A R . R / Т . . . ?

- Savo vienintelę šventę - Pasaulinę 
pašto dieną, kurią Pasaulinė pašto 
sąjunga (PPS) pasiūlė švęsti kasmet 
spalio 9  d ., m es pam inėjom e kukliai, 

sako Šiaulių centrinio pašto vyr. 
Pnansininko pavaduotoja Genovaite 
^ihpavičiene. - Susirinko visų tarnybų 
viršininkai, direktorė pasveikino su 
švente, ir išsiskirstėme kiekvienas j 
savo darbo vietą. Iš "Lietuvos pašto" 
lavome sveikinimo telegramą Esame 

neturtingi, net negalėjom e žm onėm s  
išmokėti paskatinam ųjų premijų. Tik 
padėkojom e geriaus iem s savo  
d arbuoto jam s. K itų  š ven č ių  
paštin inkai neturi. S u re n g ė m e  

ptautinę laiško savaitę, pradėdami 
pirmuoju sekm adieniu prieš spalio 
i
Pašto finansinė padėtis yra sunki: 
met per 9  mėn. laikotarpj patiria 

et 54 tūkst. Lt nuostolio. Paskutinį 
tvirtj Vyriausybė dotacijas paštui 

ada dar labiau sumažinti, o 1994 
etais - ir visai nebedotuoti. Todėl 
tais metais Žadam a uždaryti miesto 
9 . 12,13  ir 14 paštus Kuršėnuose 

atsisakyta 2*ojo pašto, esančio  
daugeliuose, o kaim o vietovėse ko 
его teks a p s ie it i be p a što  
azilionuose, D irv o n ėn u o se , 
iivyčiuose. N a is iu o s e  (a rb a  
ešku ič iuose ), P ak a p ė je , 
iktu ižiuose. Š iu p y liu o s e .
ė'bOnuose. Žadžiūnuose. Kaip

ž m o n ė s  g y ve n s  be pašto, 
Vyriausybės, matyt, šitas klausimas 
nedom ina. Centrinis paštas bandys 
ta rtis  su b ib lio teko m is , su
parduotuvėmis, ieškos neetatinių 
agentų, pas kuriuos žm onės galėtų 
nusipirkti voką, ženklų. Vadinasi, 
grįžtam e į praeitį, į 1940 metus, kai 
kaim uose dar nebuvo laiškininkų, o 
korespondencija buvo pristatoma per 
pienines, pieno nugriebimo punktus, 
seniūnus, per mokyklą lankančius 
vaikus ar kaim o patikėtinius? Visa tai 
byloja apie mūsų skurdą. Vėl 
gyvensim e kaip zulusai, - žm onėm s  
nebus kur paskambinti, telė^ram ą  
išsiųsti.

Labai sum ažėjo pašto darbų  
a p im ty s . Š iu o  m etu  p ensijas  
pensininkams pristato privati jstaiga 
‘Taka", už šią paslaugą sau pasiimanti 
1,45  proc. Centrinis paštas kreipėsi j 
S o d rą '. siūlydamas savo paslaugas 

už 1.1 proc., netgi už 0 .8  proc. nuo  
išn e š io tų  p e n s ijų  sum os, . 
(pasvarstykime, kokia sum a paliktų 
kad ir tom s pačiom s pensijoms arba 
Sodros" darbuotojų atlyginimams 

padidinti!) bet "Sodra' šito pasiūlymo 
nepriėmė.

Pašto vadovybė svarsto, gal 
pasilikti sau tik laiškų išnešiojimo 
m onopolį, nes spaudos pristatymas 
kaime reikalauja daug darbo sąnaudų, 
o m ieste savo pozicijas vis labiau

stiprina “Tvarka"
Kad kaip  nors  

išs ila ikytų , paštas  
užsiima ir komercija 
D a b a r k iek v ie n am e  
pašte šalia vokų ir ženklų 
pamatysi ir batų . ir 
šaukštų.

A tlyg in im us  
iš m o k a m e  3 -5
dienomis vėliau, nes ne 
visada la ik j gaunam e  
dotaciją iš “Lietuvos 
p a š to " . A p ie
p a p ild o m u s  p a s k a 
tin im us  nė n e u ž 
sim enam e, - sako G.
Pilipavičienė. - Anksčiau 
turėjome gražią tradiciją 
- organ izuodavom e  
susitikimus su darbo  
veteranais, kv iesda 
vome pas save išėjusius 
s av o  darb u o to ju s .
Būdavo ir tautų draugystes vakarai, 
ir žiem os šventės su slidėmis, su 
šeim om is Bubiuose, - prisimena vyr. 
fin a n s in in k o  p a va d u o to ja , ir 
pastebimai šviesėja jos geras veidas, 
kai pasakoja apie sporto šventes, 
ekskursijas j kitas respublikas.

Dabar jau viso to nebėra Tik pašto 
istorija, surašyta j didžiules knygas, 
pasilieka - apie tai, kadiki 1939 metų. 
kol nebuvo pastatytas dabartinis

centrinio pašto pastatas, ši jstaiga  
buvo įsikūrusi ten, kur dabar stovi 
projektavimo instituto rūmai; apie 
fyšininkų uniformą kurią iki 1956 metu 
buvo privaloma vilkėti.

1940 m etais Šiauliuose buvo tik 
25 laiškininką' ir visi vyrai 1951 metais 
Šiauliuose buvo 4  ryšių skyriai. Dabar 
- 13. Bet ar ilgam? „

D a in a  Ž U K A IT Ė  
A n ta n o  S T U G IO  p ie š .

pažinimo asis
Lietuva bažnyčiose ir kapinėse 
nmėjo Visų Šventųjų ir Vėlinių dienas, 
iria ir miruaujų pageibrnas neužgožė 
‘’''leninių .vykių Lapkričio 1 d jagalojo 

režimas NVS piliečiams. Nors  
kas jie galės atvykti, turėdam i tik 

jenyje galiojančius savo šalių pasus 
Ttuvos gyventojų iškvietimus Vizų 
mas leis m um s glaudžiau  

Kriadarbiautl su latviais ir estais 
p'csko Europos bendrijos analogo 

Ženklino ir savaitgali Taline 
•avusi Baltijos asamblėja Mūsų 

gacijai v a d o v a v o  Seim o* 
pirmininkas E. B ičkauskas  
toteja Priėmė rezoliucijas dėl Bartijos 
'os Įkūrimo, Rusijos kariuomenės 
pirno iš Latvijos ir Estijos. Baltijos 
|u sekimo įstoti j NATO. nepagrjstai 
'4 Jungtinių Tautu nario mokesčių, 

kaip buvusių Sovietu Sąjungos 
?sčių dalies, sum ažinim o Nuo  

H  *сю 1 d 10 procentų didinami 
H  РЬчи jstagų darbuotoji i atiygmmai 
V  ‘s.jos Premjeras A  Šleževičius

tvirtina, kad Šiais metais gyvenim o  
lygis pakilo 12 proc. Ar visų? Atrodo,
kadisgalinčių pirkti tik duoną
nė kiek nedžiugina vidutinio kainų 
indekso ir vidutinių pajamų santykis* 
Baigėsi butu privatizavimo pareiškimu, 
priėmimas. Prezidentas A. Brazauskas 
Zūstančiujų gelbėjim o kryžių įteikė 
dirbusio Lietuvoje ir karo metais ėdavusio 
šešis tūkstančius vizų pabėgėliams, 
daugiausia  žydam s, Japon ijos  
diplom ato Č iunesSugicharos sūnui. 
N uo penktadienio nedirba Mažeikių 
naftos įm onė Neperspėjusi iš anksto  
Rusija nutraukė žaliavos tiekimą. 
Spėliojama, kad tai politinis atsakas  
j vizų režimo jvedimą. š is  Rusijos 
gestas aiškinamas Luhoilo laiku 
nesumokėtais eksporto mokesčiais, 
viršytu trečiojo ketvirčio limitu. Nors  
daug naftos produktų atveža komercinės 
struktūros. Lietuvoje trūksta degalų, 
pakilo jų kainos Užtat nekils pašto  
tarifai už Lietuvoje leidžiamų laikraščių 
ir žurnalų pristatymą: paštas gavo  
dotaciją iš biudžeto .įsigaliojo senas  
ir nelogiškas Prezidento dekretas 
ambasadoriaus JAV pareigas užėmė  
istorikas A lfonsas Eidintas, o  
profesionalus, didžiulę patirtį tuns Stasys 
Lozoraitis atstovaus Lietuvai Italijoje 
Seim o pirmininkas Č. Juršėnas vėl 
išvyko. Ši kartą j Šveicariją Mūsų  
kariuomene gavo amunicijos ir technikos 
iš Švedijos Ginklų nori dovanoti Čekija 

Vyriausybė numatė priemones  
ekonomuos reforma spartinti r socialinei 
įtampai mažinti. Rusijos Saugum o  
Taryba priėmė gynybinio pobūdžio  
karinę doktriną. Prezidentui B Jelcinui 
jteiktas jo  su federacijos subjektų 
vadovas aptartas konstitucijos projektas 
bus pasketotas lapknčio 12 d  ir pateiktas 
gruodžio 12 d. referendumui. O 
pasiskelbusi Uralo respublika jau priėmė 
savo konstitucija Jos hkimas neaiškus. 
"G a z p ro m o ' akcininkų susirinkime 
jo įkūrėjas (dabar premjeras) V 
Černom yrdinas pareiškė, kad tokia 
respublika neegzistuoja Naujojoje 
konstitucijoje, atrodo, nebebus

deklaruojamas Rusijos respublikų 
suverenitetas Priešrinkiminės apklausos* 
palankios B. Jelcino šaimnkams. jdomu, 
kad J. Stalinas populiaresnis (27 proc.) 
už ketinantį pretenduoti j prezidentus 
M. Gorbačiovą (22 proc.) Beje, teismo 
sprendimu M. G orbačiovas turės 
atsiprašyti Maskvos m ero ir paneigti 
savo paskleistą informaciją apie  
Maskvos vyriausybės nariams statomas 
vilas. Maskvos valdžia uždraudė visas 
demonstracijas lapkričio 7 d. GKČP  
teisme vėl paskelbta pertrauka Šj 
kartą dėl G  Janajevo advokato ligos 
Rusijoje viešėjo Prancūzijos premjero 
E. Baladiūro vadovaujama delegacija. 
Po spalio Įvykiu uždaryta “Pravda" 
buvo išėjusi kaip Baltarusijos komunistų 
laikraščio jdėklas, o nuo lapkričio 2 
d., pakeitusi redaktorių, pasirodė  
Maskvos kioskuose. Vėl puola B. 
Jelciną.

G ru zijos  v yria u sy b ė s  
kariuomenė po E. Ševardnadzės  
pasirašytos sutarties stoti j NVS buvo 
pasiekusi greitų laimėjimu prieš Z. 
Gamsachurdijos pajėgas, babarjos  
žygiai sulėtėjo.

Azerbaidžano prezidentas h. 
Alijevas isteigė G ynybos tarybą, kuri 
lures susvnxtyti kariuomenės ir politinės 
paoeties smukimą Pralaimima Kalnų 
Karaoacro armėnams, užiminėjartiemš 
teritorijas aplink savo paskelbtą 
respubliką. Pastarieji sutiktų pasitraukti 
iš užimtų vietų, jeigu Azerbaidžanas  
pripažintų Karabacho перок lausomyoę 
Tuo tarpu azerbaidžaniečiai bėga j 
Iraną, iš kur grąžinami j stovyklas 
Azerbaidžane. Pabėgėlių*jau yra per 
tris šimtus tūkstančių. Azerbaidžane  
atkurta kompartija.

Izraelio ir Palestinos atstovų 
derybos dėl ankstesnių susitarimų 
įgyvendinimo nutrūko vos prasidėjusios. 
Nesutarta dėl kariuomenės išvedimo. 
Po papildomų konsultacijų galimas  
derybų atnaujinimas.

E u ro p o s  vienybės sutartis 
įsigaliojo lapkričio 1 d . metais vėliau

negu buvo planuota. P o aštriu ginču 
Europos valiutos institutą nutarta gurdinti 
Vokietijoje^Frankfurte prie Maino.

Italijoje spalio 31-ąją, pirmą 
dieną po savo auksinių vestuvių su 
Džiuljeta Masina, mirė garsusis kino 
režisierius Frederikas Felinis.

J o n a s  G E N Y S

DAR VIENA...
Vis daugiau pensininkų baigia savo 

gyvenimą savižudybe. Lapkričio 
antrąją rasta pasikorusi dar viena 
pensininkė šiaulietė Stanislava M. 
Moteris savo gyvenim ą nutraukė 
nesulaukusi net šešiasdešimties metų. 
Kodėl? Negalėjo pragyventi iš labai 
m ažos pensijos?

DINGO 1000 LITŲ
Grjžęs j namus paskutiniąją spalio 

popietę, Algis pastebėjo, kad iš 
sekcijos baro dingo 1000 litų. Gal tai 
buvo naminis vagis?

V id a s  A K S O M A IT IS

DĖMESIO!
Š. m. lapkričio 4 Ir 10 d. nebus 

š ių  trauk in ių :
Nr. 662  K la ipėda-V iln ius  (išvyk, 

laikas 17.51),
Nr. 604  Š iau lia i-K aurias  (išvyk, 

laikas  6 .10),
Nr. 603  K a u n a s-š ia u lia i (išvyk, 

laikas iš Kauno 18.00),
Nr. 187 V iln ius-Ta linas  (išvyk, 

laikas  11.14),
Nr. 6 80  Š iauliai-V iln ius  (išvyk, 

laikas  6 .35).

naujienų šiupinys
Pirmąjį tarptautinį reisą iš Zoknių 

aerouosto j Hošiminą (Vietnamas) surengė 
UAB "Vlamata". Šis reisas užtruko lygiai 
savaitę. Zokniuose jau dirba muitininkai, 
pasienio ir veterinarijos kontrolė

VJ "Namų detalės", gaminančią 
blokinius namus, nuo visiško nedarbo 
gelbsti Kaliningrado užsakymai. Spalį 
priverstinai atostogavo 150 darbininkų, 
nes tokie namai nebestatomi nei 
Šiauliuose, nei aplinkiniuose rajonuose.

Spalio 28 dieną apie 14.30 vai Vilniuje 
iš savo kabineto j blaivyklą buvo išvežtas 
visiškai girias š n i p iškių policijos 
nuovados komisaras Vidas Vaiginas.

• Nuo lapkrič io  10 d. brangs 
populiariausios duonos rūšys. - pranele 
Valstybinės įmonės "Vilniaus duona’ 
planavimo ir d irb o  užmokesčio skyrius. 
Kol kas brangsta tik ruginių miltų kepiniai. 
Pavyzdžiui. Vilniuje '‘Dzūkų" kepalėl.s 
jau kamuos 1.10 L t O  gal šiomis dienom» 
sužinosime ir apie kvietinių miltų naujas 
kainas?

Spalic 27 d. noblaivus Pakruojo rajono 
Draudel.ų žemės ūkio bendrovės 
vairuotojas P Kalinauskas ties posūkiu 
užmigo ir atsitrenkęs j priošpriošiais 
važiavusj automobilj, sužalojo keletą 
Pašvitinio vidurines mokyklos moksleivių, 
kuriuos vežė savo automašinoje.

Pakruojo miesto taryba priėmė 
sprendimą, kad pakruojiškmi, sulaukę 
70 metų, rajono autobusais važinės 
nemokamai.

Radviliškio pienine vėluoja atsiskaityti 
už pianą beveik mėnesį, todėl ūkininkų 
strelkąžada remti žemės ūkio bendroves 
ir Radviliškio ūkininkai.

S pa lio  26 d. m okom uoju  
čokoslovakišku naikintuvu skraidė Šiaulių 
miesto tarybos pirmininkas A. Lankauskas.

Lietuvoje diftenja jau serga 4 žmones, 
užsikrėtę svočiuodamiesi Rusijoje ir 
Ukrainoje, kur siaučia difterijos epidemija 
Spalio28d. birštoniočiai norėjo masiškai 
skiepytis nuo šios ligos, bet vakcinos 
užteko tik 27-icms.

Š iuo m etu L ie tuvo je  s iauč ia  
hemoraginė septiciomijos epidemija, y jM ^" 
pavojinga triušiams. Išsigolbėjimas 
vienintelis - vakcinuoti dar sveikus 
jauniklius. Tačiau nėra vakcinos, kurios 
AB "Zoovettiekimas' nositeikia atgabenti 
iš Ukrainos.

Per mėnesį nuo rugsėjo iki spalio 
vidurio Lietuvoje pabrango maisto 
produktai, komunalinės, buitinės, 
transporto bei kitos paslaugos. 4-9 proc. 
pabrango visų rūšių balta ir juoda duona, 
kvietiniai aukščiausios rūšies miltai - 4.6 
p ro c , mėsa ir jos produktai - 3-6 proc. 
(pavyzdžiui, I kategorijos vištos • 0.9 proc., 
virtos dešros - 6,6 proc.), sviestas pabrango 
4 proc., cukrus - net 21 proc., kiaušiniai - 
8,5 proc., buto apŠildymae - 6,25 karto, 
ritualinės paslaugos 5-13 proc., benzinas 
- 2,5-3 proc. Atpigo daržoves.

Iš 168 į būtinąja krašto apsaugos 
tarnybą pašauktu Radviliškio rajono 
jaunuolių komisija sulaukė tik 116 
Nesiveržiančių saugoti kraštą vaikinų 
laukia baudos po 80 Lt.

Šiaulių miesto centre dalį olandų 
gėlininkų pasodintų hiacintų jau pirmąją 
naktj išsikasė šiauliečiai vagys.

Sunkvežimiui nuvirtus j 150 metrų gylio 
tarpeklj šiaurinės Peru Andų atšakose 
žuvo apie 30 žmonių. Iš visų keleiviu 
gyva liko tik 2 metų mergaitė.

Ust Kamenogorske kino aktorius 
Aleksandras Abdulovas, užsukęs j 
vienintelį miosto kazino, lošdamas rulete 
laimėjo tris m ilijonus rublių.

Vilniuje, Jąn ir Ko parduotuvėje, 
atidarytas valiutos keitimo j prekes (!) 
punktas.

Spalio 28-ąją diena du Švedijos 
karališkojo karo laivyno laivei atplukdė j 
Klaif>edos u o s U į  techninės "pagalbos" 
krovinį. Šarvuočiuose, ten. kurturėjobūti 
pusašiai, kažkodėl prikišta skudurų. O 
kur gauti pusašius, kai šio modelio 
šarvuočiai mažiausiai dešimt/ metų 
nobegaminami?



Egidijus Borkys

Į PELKĘ STUMIAMI...
Gal dėl per staigaus istorijos posūkio, 

lemiančio tokj pašėlusi gyvenimo rimą, 
o gal ir dėl paviršutiniškum o m ūsų  
pastangos paveikti aplinką vis dažniau 
lieka bevaisės. Todėl ir pradedam  
tenkintis tuo nelemtu m inim um u ■ 
prisitaikyti ir kaip nors išsilaikyti balne. 
T u o  ta rp u  Įvy k ia i, n esu vo kti, 
neišanalizuoti, lyg pagreitintame laike 
lekia pro šalį. stum dam i j jau primirštą 
susidvejinimo ir beveidiškumo būsena

Tiesa, panašiu greičiu karuselė  
sukosi ir prieš penkerius metus, Sąjūdžio 
pradžio je, tačiautada daugelis mūsų 
turėjome kitą vidini užtaisą ir jautėmės  
e są  padėties šeimininkai. O  dabar, 
nualinti kasdienybės ir dirbtinai j pelkę 
stumiami, tik bevitiškai j viską numojam 
ranka... Statistai dirba savo  darbą: 
savižudybių ir psichinių ligonių daugėja  
m irštam um as didėja. Atsparum as  
senka.

Beje, panaši situacija ištiko ir 
kaimynus. Net estą, apie kurių stapfumą 
ekonom inę pažangą ir reformų 
unikalum ą vos ne kasdien skelbė  
Vakarų spauda, savivaldybių rinkimus 
pasitiko apatiškai ir su palankum u  
buvusiesiem s. Tik rusai, atrodo, bus  
labiausiai užgrūdinti: ir Lietuvos, ir 
paskutiniuose Estijos rinkim uose jie  
ypač aktyviai dalyvavo ir sugebėjo  
balsavim ą nusverti j sau  naudingą  
pusę.

Užtat la isvės  d a in o m is  bei džigitų 
šokias su kardais pagarsėjusi Gruzija 
šiandien kapituliuoja prieš m ažąją  
Abchaziją Supjudyti, paikiupdyö gūžina  
glaustosi prie Rusijos kojų, o  buvęs  
Gruzijos KGB, vėliau kom panijos  
pirm ininkas E, Š evard nadzė dėkoja  
rusams už pagalbą Lyg nebuvo T b is o  
skerdynių su  kastuvėliais, lyg ne jis 
pats prieš kelias savaites kaltino Jelciną 
už p a ra m ą  abchazam s. “Gruzijos  
įstojimas j NVS, kurj aš  pasirašiau, 
la i k a riu  Ir s ta lgu s  posūkis, ir logiška 
išvada", -  sako susidvejinęs E. 
Ševardnadzė. Jis tikisi su rusų ginklų 
pagalba  įveikti teisėto prezidento Z 
Cąrrsachurdijos šalininkus ir išsaugoti 
G ruzijos teritorinį vientisumą.

M anau, kad daugum ai lietuvių ši 
situacija ir tokie planai primena 1940- 
uosius

Taigi Gruzija, kaip ir Armėnija su 
Azerbaidžanu, pralaim ėjo ištvermės 
bei nervų karą ir pasuko aklikeliu.

Ar las  pats laukia ir mūsų? Taip, 
jei m ūsų budrum as ir toliau bus 
m igdom as, o  naivum as taip pat 
sėkm ingai išnaudojamas.

Po žurnalisto V. Lingio nužudym o  
ketvirtosios valdžios atstovai staiga 
susigriebė: "Lietuva nebevaldoma, 
jos  valstybingum as pavojuje!" Beje, 
šįkart garsiausiai šaukė būtent tie, 
kurie v isom is išgalėmis klibino tik 
statom us valstybes pamatus, kurie 
pirmieji pasėjo neapykantos sėklą 
savo "istoriniais" rašiniais ir vos ne 
patologine priešrinkimine neapykanta 
oponentam s A r ne tie silpnino tautos 
dvasią, kurie skelbė, kad bet kokie 
idealai, moralės normos • lai tik riuaJnės, 
o  ne pragm atinės politikos atributai, 
kad bet kokie tabu - tai tik norinčios 
Stkfi valdžioje "ktkos" Oktatóra. Śiandten 
būtų ga lim a prisiminti moralą: kardą 
pakėlęs, nuo kardo ir krisi, bei užjausti 
nukentėjusius, tačiau... Tačiau net ir 
draugo bei kolegos mirtis nepriverte 
susimąstyti. Priešingai, buvo išpūstas 
loks burbulas, kad laidotuvės pavirto 
eiline oponentų šm eižim o kampanija.

'Tai praktiškai politinė byla”,- tvirtino 
“R espubl’kos" laikraščio leidėjai ir 
vis linksniavo buvusio minlsiro 
pirm ininko ir buvusio vidaus reikalų 
ministro pavardes TV laidoje “Kraitas" 
vienas "Respublikos’ leidėjų - R. Taraila 
net m ėgino ieškoti giluminių nuopuoto 
šaknų: kaltino tuos, kurie griovė taiyönius 
paminklus, įeikalavo restitucijos akto. 
vykdė privatizaciją Žodžiu, nuoskauda 
už prievartinj redakcijosiškraustym a  
iš V yskupų rūm ų neužgijo iki šiol. Tik 
gaila, kad R Taraila "pamiršo" pndurti 
apie šia ridenimus pagrindinio sovietinių 
stabų griovėjo A Šustausko ir A. 
Brazausko santykius bei jaunalieluvių 
vado S. Buškevičiaus karjerinj šuolj 
iki P rezidento patarėjų.

Kaip visada, taip ir šjkart išgirdome 
atvirą filosofo A. Juozaičio žodj: dėl 
esamos kriminogenines situacijos kalta 
buvusi dešiniųjų valdžia. A, Juozaitis 
liko ištikimas sau, filosofiškai nutylėjęs 
objektyvius pokomunistinių valstybių 
dėsningum us: Lietuva šiuo atžvilgiu, 
kaipirdaugeliukitų, beveik nesiskiria 
nuo savo kaimynų. Dargi atvirkščiai; 
daug kur liepsnoja karai, o  štai Latvijoje 
ir Estijojenusikalstam um as didesnis  
nei pas mus.

Taigi ta pati košelė ir tie patys  
penėtojai. Suprantama, kad didžiausiu 
šaukštu rvėt kabėto valstybinė televizija 
Jos vadovas L  Tapinas dosniai 
išnaudojo kažkada sutaupytą eterio 
laiką: nė minutę neparodytas V  
Landsbergio-Žem kalnio laidotuves, 
“nereikšmingą'' Seimo nario T. Lideikio 
žūtį, pcamegotą antrąją Spaio revoliuciją 
Rusijoje bei opozicija: neskirtas laidas 
įsism aginęs net drebtelejo: v o s  ne  
visą savaitę “Panorama" prasidėdavo 
G. Vagnoriaus aiškinimusi apie tai, 
kaip SKAT 1991 m etais panaudojo  
Vyriausybes skirtus pinigus (suprask, 
žiūrove, jei ne kvailas, kas apginklavo 
mafiją), ir ypatingos svarbos policijos 
operacijos 'Voratinklis' ataskaita (jos 
laimikis: radijo stotis ir laikrodis). 
Suprantama, k a d ' antrarūšiai" įvykiai 
ai ėomaSkai nukrisdavo j laidos pabaigą, 
argi valstybines televizijos žiūrovui 
berūpi Prezidento ir partijų alslovu  
pokalbis dėl Lietuvos stojimo į NATO, 
naujo Vyskupų konferencjos pirmininko 
rinkimai ar pagaliau Venesuelos  
valstybėlės naftos bendrovės pasiūlymai 
bendradarbiauti.

Visai kitaip nei j kruvinuosius Spalio 
įvykius Maskvoje šjkart reagavo ir 
prezidentūra. Tuoj pat buvo sukviesti 
visi represinių struktūrų vadovai, o 
Prezidentas netgi trinktelėjo kumščiu 
j stalą.

Tačiau nepaisant Prezcerao ašarų 
ir skambių DD partijos vadovų pažadų, 
viskas tebedarom a atvirkščiai. SKAT 
loSau tebėra podukrcs vietoje, pagaliau 
pačiu netinkamiausių metu nuspręsta 
reformuoti ir paseno apsaugą - pervesti 
ją  V id a u s  re ika lų  m in isterijos  
priklausomybėm

"Dabar tai būtų visiškai neatsakingas 
žingsns", - sako aukšto rango pasienio 
tarnybos karininkas. - Nebent kas 
tyčia norėtų dar labiau destabilizuoti 
padėtj. O ju k d ž i nesuprantam os  
apmokėjimo sistemos, pagaliau kadrų 
politikos geriausių pasienio vyrų - tų, 
kurie atlaikė 1991 metų išbandymus,
• beveik neliko. Dabar išeis ir paskutėiiai 
. daugelis jaučia principinį skirtumą 
tarp  policininko ir kario. Tiesa, mus 
nori suvilioti menku jauku ■ policininkų 
alga didesnė. Tačiau galiu pasakyti 
drąsiai - dėl to nei korupcija, nei 
kyšininkavimas pasienyje neišnyks. 
Čia yra tik vienas logiškas ir seniai 
patikrintas keles Pareigūnui, nesvarbu 
kokiam  • pasieniečiui, muitininkui ar 
policininkui, už sulaikytą kontrabandą 
pagautą vagj turi būti atlyginta, ir 
gerai atlyginta - štai, pavyzdžiui, 
prezidentas Smetona įvedė pasienyje 
tvarką tik paskelbęs įstatymą; nusipelnęs 
pareigūnas gauna 80 proc. nuo  
konfiskuotos kontrabandos sumos. 
Štai tada  m es galim  sulaukti 
sąžiningesnių žmonių ir būsim tikri, 
kad jie saugos savo tarnybą".

Tačiau panašu, kad ir šie jau nemažą 
patirtį turinčio karininko žodžiai nebus 
išgirsti “ Kom petentingoji" DDP  
desperatiškai kaitalioja figūras lemoje, 
vis labiau prarasdama anksčiau įgytą 
leluvišką braižą ė pranašumą Sodairės  
apsaugos ministras keičiamas jo  
pavaduotoju, krašto apsaugos ministras 
- buvusiu kom jaunim o lyfleriu, 
am basadorius JAV - istoriku...

Štai ji, pragmatiškoji politika. 
Žodžiu, kuo giliau, luo labiau 

klimpstama gilyn. Prisiminus gruzinus, 
nenorom  suklūsti: a rtai, anot Seim o  
nario N. Medvedevo, tik jgimtas  
kvailumas, ar sąm oningas noras 
galutinai palaužti mūsų valią.

(Perspausdinta iš
“ Naujojo Dienovidžio")

SU N K U  PLA Ū KTI SU RISTO M IS KO JO M IS
Spalio 28-ają  j susitikimą su 

žurnalistais atvyko Etten-Leuro m esto 
meras Marias van de Venas su žmona 
ir sūnumi, kiti oficialūs asmenys.

Anot Etten-Leuro miesto mero, 
jiem s būlina užmegzti kontaktus tarp  
Rytų ir Vakarų, nes Europą reikia 
padaryti v ieningą Tai būtų tarsi 
Berlyno sienos nugriovimas. Pasirinko 
Lietuvą, nes čia vieši jau trečią kartą. 
Kodėl pasirinko Šiaulius? Tai abipusis 

pasirinkimas.
- M um s svaibu, kad pam atėm e  

besikeičiančią visuomenę. Mūsų 
Vyriausybė skatina tokius kontaktus, 
- pasakė svečias.

Mūsų naujieji bičiuliai taip pat 
pastebėjo, kad susiduriame su 
daugeliu problemų. Pasak jų, m es  
esam e iokioje padėtyje, kokioje jie 
b u v o  p o  karo. Jie įsitikinę, kad ryšiai 
tarp abiejų miestų padės suklestėti

lietuvaičiams, Olandai m ano, kad  
m ūsų ekonom ika taip pat atsigaus.

- Jau užmegzti realūs ekonominiai 
ryšiai, realizuojami bendri projektai, 
pavyzdžiui, nutiasti tiltai biznio  
žm onėm s, - pasakojo Šiaulių miesto  
meras A, Saida, pateikdam as ir 
daugiau pavyzdžių. • Aišku, geriau 
vieną karią pamatyti negu dešimt 
kartu išgirsti. Todėl jau keliolika mūsų 
žmonių stažavosi Olandijoje. Tačlau  
la b a i  dž iugu , kad a ts ira d o
bendradarbiavimas tarp piliečių. Kas  
turėjo galimybių pabuvoti užsienyje, 
j viską žiūri kitomis akimis Pamatyti, 
pabuvoti, išmokti - (ai būtų geriausias 
kelias išbrisk iš ekonominės duobės.

I Šiaulius aivyko apie du šimtus 
olandų, Ar jm anom a tokiu dideliu 
būriu Olandiją aplankyti šiauliečiams?

■ M a n y č ia u , kad k ažk o k ia  
delegacija gali nuvykti, -  j žurnalistų

klausimą atsakė Šiauf ų miesto tarybos 
pirmininkas A, Lankauskas. - Šiaulių 
dienos Etten-Leure jau buvo. 
Entuziastų ratas vis plečiasi.

- Nuoširdus ačiū už pritrenkiant) 
dėkingumą, - padėkojo šiauliečiams 
Etten-Leuro miesto meras. - Jaučiu 
pagarbą toms šeimoms, kurios priėmė 
mus,

- Kodėl jūs, žurnalistai, nekalbate 
angliškai? - priėjęs prie šių eilučių 
autorės paklausė Etten-Leuro miesto 
meras.

- Mes truput) suprantame. Tačiau 
kalbėti patiems dar sunku, - rinkau 
angliškus žodžius.

Pirmąkart įbridus j vandenj, sunku 
plaukti. Tuo labiau surištomis 
rankomis ir kojomis. O dabar - esamo 
laisvi! Ir turime nuostabių bičiulių ir 
pirmiausia iš Etfen-Leuro miesto.

Birutė KYBARTIENĖ

UZSIMEZGE TIKRI RYŠIAI
Spalio 29-ają svečiai iš Etten-Leuro 

lankėsi Šiaulių dailės galerijoje, susitiko 
su kultūros ir m eno darbuotojais.

• Tarp  mūsų užsimezgė ne 
formalūs, bet tikri lyšiai. Todėl esame 
laimingi • pasakė Šiaulių miesto 
Kultūros skyriaus vedėjas H, Smi'gys.
- Turim e atsiverti pasauliui. Po 
penkiasdešimties metų tai nėra lengva 
M um s trukdo iki šiol egzistavęs

centralizmo principas. Todėl labai 
svarbu to  dabar atsikratyti.

- Sutinku, kad m eno žm onės yra  
tie, kurie rodo kelią j aleitj, - pastebėjo 
Etten-Leuro miesto meras Maitas van 
de Venas. - Dėkingas už nuoslabu  
tapytojo Van G ogo portretą, kurj 
nutapė šiauletis ponasTrušys. 1991- 
eisiais sukako IOO metų, kai mirė 
garsusis tapytojas Ta proga pada

rytas m edalis su V an  G ogo portretu 
kurj ponui Trušiul ir norėčiau įteikti 

Pasikeista dar vienu kitu šilti 
žodžiu, svečiam s (teikta suvenyrų i 
gėiių. Sustikimas padarė gerą jspūfli 
nes, anot Šiaulių vicemero K. Savirto , 
bičiu lystė  su o landais  - pat:  ̂
šviesiausias dalykas šiandien mūs 1 
gyvenime,

Deimantė KRIKŠTAIS

VALDIŠKUOSE NAMUOSE NEBLIZGA
Neteko regėti, kad valdiškuose 

nam uose viskas blizgėtu. O  šviesesni 
artam sesni debesys sklando - taijau  

tų nam ų še im in in kų  garbės reikalas. 
V ienas  kitas juodas debesėlis  
aptem dė ir šiauliškių Nakvynės namų 
padangę. Todėl (ach, las debesėlis!) 
už padalytus finansinės ūkinės veikios 
pažeidim us ir aplaidum ą darbe pat
raukti drausminėn atsakomybėn Nak
vynės namų direktorius ponas A. Nek- 
rašius ir šios valdiškos jstaigos vyr. 
buhalterė ponia Z. Kochaitė. Be to,

dėl neoakankam os Nakvynės nam ų  
veiklos kontrolės įvertintas ir m iesio  
Socialinės rūpybos skyriaus vedėjos 

ponios R, Musneckienės darbas. Ir 
aišku, kad ne teigiamai.,. Kodėl?

Pirmiausia, komunalinių paslaugų 
įkainiai nepatvirtinti miesto valdyboje. 
Toliau - pažeidžiami kasos operacijų 
vykdymo nuostatai. Pavyzdžiui, 
kasininkės pareigas atliko pati vyr. 
buhalterė. Neteisingai įforminti ir 
materialinių vertybių pirkimo už grynus 
pinigus dokumentai. Nakvynės namai

tvarkyti, remontuoti. Kažkur išga- 
dalis statybinių medžiagų T  
nurodyta už jų trūkumą iš kaltų asm  
išieškoti 3975,80 Li. Žinomi. 
Psichoneurologinio dispansi • 
sąskaitos Nakvynės namams re kės 
grąžinti 8 - i 2 litų, pa n au c  
Narkologinio skyriaus remontj. ū 
kai trūkumai bus Ištaisyti, ar Nainy  
namai, ši daugeliui žmonių vi 
įstaiga, sublizgės?

Jonas D A G Y S

MIRTIS MIRČIAI NELYGI
Nužudytas žurnalistas Sųucto pof- 

cija, žurnalistai, Vyriausybe, Seimas  
ir netgi Prezidentas: įsisiautėjo mafija; 
grėsmė spaudos laisvei, demokratijai; 
kur einam e? reikia ryžtingų veiksmų 
- ryt bus jau per vėlu ir t t. Visa tai - 
liesa. Ir žuvusiojo galia. Ir priemonių 
jau imamasi, n o ri jos galėtų būti 
ryžtingesnės ir rezultatyvesnės.

įsisiautėjo ir kila, ne mažiau  
pavojinga mafija. Tai - alkoholis. Ne  
vieną, o po kelis ir net keliolika žmonių

jis nužudo kasdien, dažnai net nieko 
bendro neturinčių su alkoholiu Čia 
grėsmė tautai ir valstybei dar didesnė, 
dar realesnė, reikalaujam i dai 
ryžtingesnių veiksmų, nes ryt tikrai 
jau bus per vėlu. Tačiau apie tai retai 
kada leužsim ena žurnalistai, o  
Vyriausybė, Seim as ir net pats 
Preziderias iškalbingai tyli. Ar ne todėl, 
kad iš to turi asmeninės naudos arba 
kad ir patys nevengia išgerti?

Albertas GRlGANAVIČIUS

U i  NEŽMONIŠKAI ATSKIESTA 
DEGTINE MOKU ŽMONIŠKAI '  

PADIRBTAIS PINIGAIS

Antano STUGIO pieė.

A U ŠR O S ALĖJA

ŽMOGUS
TURTINGAS

GERUMU
“Aušrosalėjoje’’ publikuoti -л *  

“Joms labai reikia padėti1 ] reda • ‘ a 
paskambino 104-uosius mews 
einančios Antaninos UtbonaviT: 
duktė Marijona Gendvilierc ir labai 
prašė padėkoti "Elnio invalide 
draugijai, atve žu s ia i pekloc: " 1 
paklotų, čiužinj ir kitų labai reik 
daiktų. Ji apgailestavo, 
nepaklausė žmonių pavardžių 'sic I 
pat atskubėjusių su pagalba j 
varganus namus Klevų gatveic kaip j 
padėkoti toms geroms, jautriems j 
širdims?

Mama, jau ketvirtus m e w s  I 
nebematanti saulės šviesos, žattpo 
pasimelst! už Jus visus, kurie ¥ ; '? • 
ir pagailėjote J antrą š r  м  
bekopiančio žmogaus 

- Net akys nušviio и ■ " I  
pasidarė gyventi ne lik todėl, ка? 1 
gavome materialinę parama t e t j 
dėl žmonių gerumo ■ virei J1 
Gendvilienės balsas. Jau 14 m e t u i® ] 
jokių išeiginių dienų it a'.or 
n e i t  savo sunkią aiin /r' ' "  . 
sąžiningai atiduodama d u k te r s  sko 
Mamai. • Ačiū Jums. gerieji;" ,,s 

Aš visada žinojau, kad ž" - J 
turtingas ne krištolu, Je' 
sekcijose, ne pagieža Ir pswd '11̂-1 
o gerumu, išdalintu K-lier - > !

D alia  ŽUKAUSKAI^,



LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ SAVAITES DAINAVOJE
išvadinės mintys
Šios vasaros Lietuviškų studijų savaitės ir Lietuvių fronto bičiulių konferencijos  

(1993 m. rugpjūčio  6 d. Dainavoje) pagrindinė tem a buvo “Mūsų žvilgsnis į  politinę  
tikrovę bei ateities perspektyvas Lietuvoje" ir iš šios temos išplaukiantis mūsų 
pačių apsisprendimas Lietuvos ateities atžvilgiu. Išvadų komisijon pakviesti asmenys 
(Juozas Baužys, dr. Zigmas Brinkis, Juozas Kojelis ir Vytautas Volertas) buvo 
ipareigoti kai kuriomis išvadinėmis mintimis, iškilusiomis savaitės paskaitose, 
simpoziumuose ar diskusijose, pasidalinti su visuomene.

1. Tikime žmogaus dvasioje artimas politines grupuotes. Tėvynės Tokia sovietine mąstysena ryškiai 
sąjungą ir  krikščionių-demokratų  
partiją , sutarusias konso liduoti 
dem okratines jė gas Lietuvoje, 
la ikom e  m um s id ė jiš k a i 
artimiausiomis.

2. Penkiasdešimt komunistin ės 
okupacijos metų pažeidė lietuvių 
tautos mąstyseną, pasireiškiančią 
logikos dėsnių nepaisymu, istorinių 
faktų žalojimu.

glūdinčiais tiesos, teisingumo, tautinio 
solidarumo troškimais. Tad skirtumai 
'arp Lietuvos ir išeivijos, iššaukti laiko, 
itstumų ir  gyvenamosios aplinkos, 
būtinai lygintini abipuse pakanta ir 
geranoriškų tarpusavio supratimu, 
same pasiryžę sutartinai spręsti 

itsiradusias Lietuvos problemas ir 
ikščioniškos moralės be i pilnutinės 

■emokratijos dvasioje jungtis į  mums

prasimuša Aleksandro Slavino, Tomo 
Venclovos ir  ka i kurių  kitų autorių 
straipsniuose daugiau ar mažiau 
rafinuotomis mintimis, skelbiamomis 
lietuvių ir net kitataučių spaudoje.

Pripažindami žodžio ir  spaudos 
laisvę, vis dėlto turėtume atkreipti 
didesnį dėm esį j  tokios sovietinės 
mąstysenos tebesitęsiančius užslėpt
us tikslus ir juos iškelti tiesos švieson.

3. j Pokomunistinėje Lietuvoje 
..’ge lis  b u vu s ių  s o v ie tin ių

r ’ka lte lių , n e k a lb a n t apie  
rauj iosHĄ  "mafijozus"-, nebaudžiami 

nevykdo nusikaltim us ir toliau 
įaudžia s o v ie tin io  režim o  

uskriaustuosius. S ovie tinės  
щ  .r/senos apo logeta i kartais 
begėdiškai skelbia, jog komunistiniai 

< lėliai saw  dvasioje gal net daugiau 
enreję už jų  aukas.

Mes p as isakom e  už a iškų  
lo sov ie tiza c ijo s  įs ta tym ą  ir  

r. i kaltelių žm oniškumui traukimą 
Atsakomybėn. Tai bū tin a  ne 

■mėms skirti, bet istoriniam  
r-.gumui atstatyti ir moralinei 
komy be i išryškinti.

4. Dabartinė Lietuvos Vyriausybė 
jkd c  buvusios kom unistinės  
pG'ži'os atimto iš  Lietuvos p ilieč ių

didinimui ir bando tą turtą įteisinti 
partijos buvusių ir  esamų 

'nekratu rankose. Žemės ūkio 
. ' racijos procesas Vyriausybės 

■p pat yra sąmoningai stabdomas, 
pnvatus ūkis įva iria is būdais 

amas jungtis j  ūkio bendroves. 
ĮjWes nep rita ria m e  tok iam  
' iončiosios partijos politinės jėgos  
konstravimui ir galvojame, kad  
ya žmonių apiplėšimas. Į  žemės 7. K ita is m eta is rengiam asi

Vytauto MAŽELIO nuotraukoje:
Lietuvių Fronto bičiulių studijinėje stovykloje Dainavoje, Am erikoje; priekinėse  
lėse iš kairės: dr. Zigmas Brinkis, Viktoras Naudžius, Juozas Ardys, Linas Kojelis, 

Antanas Musteikis, Juozas Kojelis, Vilija Aleknaitė.
(laišką iš Amerikos į  redakciją atnešė aktorė O. DAUTARTAITĖ)

ūkį Lietuvoje žiūrėtina ne vien kaip į  
ekonemini kom pleksą , bet ir kaip į  
lietuvių tautai charakteringą gyvenimo 
būdą, turinti stiprų pove ik į į  dvasinį 
tautos atgim im ą. Žem ės ūkio 
bendrovės - ta i sovietinės sistemos 
palikimas.

5. Lietuvos Vyriausybės tendencija 
kurti Lietuvoje bendras su Rusija 
įm ones sudaro sąlygas stambaus 
Rusijos kapitalo investavimui su 
v ie n a ša liš ku  R u s ijo s  nau da i 
prekybiniu balansu. Rusijos požiūris 
į  Baltijos kraštus kaip j  "artimą užsienį'' 
iš naujo rodo jo s  imperialistinės 
politikos ėjimus.

Tad negalim e p rita rti tok ia i 
p e rn e ly g  n u o la id ž ia i L ie tuvos  
Vyriausybės tendencijai ir remiame 
Lietuvos krikščion ių-dem okra tų  
partijos memorandume "Dėl Lietuvos 
santykių su Rusija ir  žalos Lietuvai 
atlyginim o”  išdėstytus siūlymus.

6. Lietuvos Vyriausybė ruošiasi 
įs ta tym a is  suvaržy ti žodžio, 
susirinkim ų ir demonstracijų laisvę 
ir  tuo labiau apsunkinti ar ir visai 
paneigti opozicijos žodžio laisvę.

Esame įsitikinę, kad su bet kokiu  
žodžio laisvės suvaržymu žūva ir  kitos 
laisvės.

pertvarkyti Lietuvos apskričių ir valsčių 
administracines ribas. Atitinkamai 
ruošiamasi pakeisti ir  priim ti naują 
rinkimų įstatymą.

Siūlome naujame rinkimų įstatyme 
sumažinti renkamų Seimo narių 
skaičių bent ik i 60 ir  pasisakome už 
mažoritarinę rinkimų sistemą, kurioje 
balsuojama už asmenis, o ne už 
sąrašus.

6. LFB konferencijos dalyviai 
teigiamai vertina išeivijoje jau  seniai 
veikiančias organizacijas ir  naujai 
sukurtas specialias institucijas, 
įvairiais būdais ir  įvairiose srityse 
teikiančias Lietuvai pagalbą, ir  visus 
išeivijos lietuvius prašo jas remti. 
Dėmesys ypatingai buvo atkreiptas į  
US - Baltic Foundation, kuri Baltijos 
kraštuose ruošia savivaldybės 
darbuotojus ir  tuo ugdo demokratijos 
ate itį, p radėd am a nuo p a č ių  
visuomenės pagrindų.

9. Savaitės ir  LFB konferencijos 
dalyviai dėkoja Lietuvos ambasadoriui 
Venesueloje dr. Vytautui Dambravai 
už pris iųs tus  sveik in im us be i 
priminimą, džiaugiasi ambasadoriaus 
nenuilstamu darbu diplomatinėje 
tarnyboje ir  giliai vertina jo  ištikimybę 
Lietuvai.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju kiekvienam 

talkininkui, visiems, padedantiems 
statyti Ir įrengti katalikiškos kultūros 
centrą, Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčią pietiniame 
miesto rajone. Bet yra darbų, kur 
reikalinga technika, medžiagos, kur 
gali padėti tik įmonės ir organizacijos. 
Ačiū Dievui, ir tokios pagalbos 
sulaukiame vis daugiau. Lenkiuosi 
š ia nd ie n  dėkodam as visos  
būsimosios parapijos vardu akcinei 
bendrovei “A u to p artn e rls” 
(direktorius V. Nainys),

Valstybinei akc ine i
mechanizuotų statybos darbų 
įmonei (direktorius A. Gedvilas), 

Valstybinei Šiaulių technikos 
m okyklai (d irektorius A. 
Zaikauskas),

Šiaulių įm onei “B ikanliet” 
(direktorius Pozniakovas),

akcinei bendrovei "Šiaulių 
kranai" (direktorius Juozapavičius), 

Valstybinei akcinei bendrovei 
"Titnagas " (direktorius B. Šimkus), 

akcinei bendrovei "M etalo  
prekyba" (direktorius Čepulis), 

UAB "Šventupis" (direktorius A  
Pranevičienė),

AB "Neaustinės medžiagos" 
(direktorius Grušas).

Už operatyviai ir labdaringai 
pateiktą informaciją nuoširdžiai dėkoju 
Šiaulių radijo centrui (vyr. redaktorius 
V. Didžgalvis),

'y

"Šiaulių naujienų" la ikraščiui 
(redaktorius S. Blėda),

" Š iaulių  k raš to " la ikrašč iu i 
(redaktorius V. Vertelis),

"Aušros a lė jo s " la ikrašč iu i 
(redaktorė B. Kybartienė).

Telaimina Dievas Jūsų kolektyvų 
žmones, jų  darbus ir  siekius. 
Bažnyčioje, kurią Jūs padedate statyti, 
kiekvieną pirmąjį mėnesio sekmadienį 
Šv. M išios (suma) yra aukojamos už 
talkininkus, už padėjėjus, už jų  Šeimos 
narių, brangiųjų ir artimųjų sėkmę. 
Laukiu Jūsų visada: darbo dieną  
kartu dirbsime, sekm adienį 12.30 
val. kartu m elsimės.

Žm ogaus gerum as yra  
nenugalimas: ne t ir labai vargdamas 
jis  vis tiek statys Bažnyčią savo sieloje 
ir savo mieste. Šiaulių švč. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjim o bažnyčios  
sąskaita yra atidaryta Lietuvos 
banko Šiaulių skyriu je Nr. 701504, 
kodas 260101540.

Su g ilia  pagarba i r  dėkingum u  
Šiaulių  švč. M. M arijos Nekalto  
Prasidėjim o bažnyčios statybos 
kunigas Alvydas VAINORAS

PRIEŠRINKIMINIŲ  
NUOTAIKŲ TURAS

Šiaulių krašto' improvizatoriai, 
■•imdami” interviu iš p. Č. Juršėno, 
tikriausiai turėjo vieną pagrindinj tikslą: 
sukurti imidžą kad Šiauliuose, miesto 
savivaldybėje ir miesto taryboje, visus 
valdžios kam pus laikė ir tebelaiko 
dešinieji. Ponai, kam  yra reikalingas 
šis niekingas melas? AT rinkimus 
1989 m. laimėjo tas Sąjūdis, kuriame 
knibždėjo KGB informatorių gyvatynas 
(!) Teigti, kad miestų savivaldybėse  
laimėjo taip pat dešinieji - jau virš 
normos ir tendencinga. Miesto taryboje 
ir miesto valdyboje dešiniųjų sąjūdiečių 
yra absoliuti m ažum a. Tą patikrinti 
nereikia didelio vargo. Tikrieji sąūdbečia, 
tokie kaip p. V. Ladietienė, šiandien 
yra la ik o m i1 ramybės drumstėjais”, 
ir jie niekaip negali būti "daugum a  
miesto valdžioje".

Ponai žurnalistai iŠ ŠK, kodėl Jūs 
klaidinate tuos žm ones, kurie perka 
Jūsų laikraštj? Valdančioji partija ir 
Vyriausybė šiandien apiplėšė buvusius 
LTSR piliečius, praktiška konfiskuodama 
jų indei us banke; LDDP ir jos suformuota 
Vyriausybė nežino, kaip panaudoti 
Lietuvos ūkininkų užaugintą derlių ir 
yra nekompetentingos spręsti visus 
socialinius ir ekonominius klausimus. 
Dar iki šiol neapsispręsta, kokį kaptalizmą 
kurti Lietuvoje: socialistinį ar komunistinį. 
Tą supranta visos politinės partijos. 
Žinoma, ir socialdemokratai, kurie 
aiškiai nori būti tie, už kuriuos "reikėtų” 
Lietuvos žmonėms balsuoti naujuose

E V E E K R O H U M O R E E S K O S
Brežnevizmo epochoje
"u dirba, du žiūri. V isi keturi - 
^m istin io  darbo spartuoliai! 

a ta r lė s  m etam orfozė  
< iS nedirba, mielas vaike, tam 
vogti reikia.

-aikmečio depresija  
'intys * sau, darbai - sau, 
osciai - ciesoriui, malda - Diedui, 
'nimas ■ šuniui ant uodegos...
Hterpolas ieško ‘

Intelé8 ir neklystančios 
0  kur g i dingo liaudies

protas, garbė ir sąžinė?!
Pažadėsi - patiešysi
R inkim in ia i pažadai - po 

optim izm o skraiste, laimėjusiųjų 
autoritetas - po velniais...

Mimikrija
Kartais ir pro trispafvę prasimuša 

raudonis...

Skelbiam a paieška
Dirbom e iš peties - gyvenome 

"iš  bėdos"; d irbam e kaip sau - o 
kur gyvenimas?!

Korekcija
Spartino, kėlė. ugdė, žengė, - 

o  nūnai spartina, kelia, ugdo, 
žlugdo.

S e n e lė s , t. y. 
Vyriausybės, priesakai

Ką senelis, t. y. Lietuvos bankas, 
padarys, viskas bus gerai.

Išimtis
Vairuotojai streikavo. Mokytojai 

streikavo. Psichiatrai streikavo. 
Žemdirbiai streikavo. O lito 
komitetas ilgai ilgai snaudė...

V isu o tin is  va ld ž io s  
dėsnis

Ženg ian t j šviesų ryto jų

devynmyliais, svarbiausia - išsilaikyti 
ant ekonominės duobės krašto.

Plati gerklė
Doleris rijo talonus, praris ir 

litą, o eilinis pilietis spjaudysis...
Bado dietos reikšmė 

figūrai
Mis Lietuva taps ta, kuri mis 

Vyriausybės pažadais.
Praeities nostalgija
Lietuvoje nūnai jau pūvantis 

kapitalizmas. Todėl kai kas ir 
pasiilgo klestinčio socializmo.

Lygiagrečiai
Raketos kyla, o  reketas veši.

Zenonas BERNOTAS

Lietuvos Seim o rinkimuose1 Tačiau 
socialdemokratais pasitikėti rizikinga 
- jie šiandien ne prieš gera gražiai 
pradėjo šnekėti, o gal "buvusi" tarybinė 
liaudis patikės jais?.. Skaitant R. Lazdyno 
p u b lika c ija s  Ir k lausantis  K. 
Antanavičiaus, susidaro jspūdis kad 
"savarankiška" spauda savo ginklo 
iš rankų nepaleis, ir juokinga, kai ŠK  
redaktoriai sau reikalauja IV valdžios  
statuso... Kokios dar valdžios Jūs 
sau norite, jei esate paklusnūs LDDP 
ir jos suformuotos Vyriausybės rėmėjai 
ir šalininkai? fV valdžios statusą galima 
bus suteikti tik tokiems laikraščiams, 
kurie gėrj palaiko ir nesitaiksto su 
blogiu - niekur ir niekada, koks vadovas 
bebūtų - dešinysis ar kairysis. Ar 
toks yra "Šiaulių krašto" laikraštis? 
Jis niekuomet nepalaikė ir nepalaikys 
dešiniųjų politinės nuomonės, nes 
save laiko pačiu "galingiausiu" savo  
tiesos skleidėju(l)

Kai "Aušros alėjoje" perskaičiau 
pono Vertelio laišką, man tapo aišku, 
kad "Šiaulių kraštas” imasi atsako
m ybės diktuoti, ką galima ir ko nega
lima "Aušros alėjai". Aš taipogi SK  
priskiriu prie tendencingų (!) Na, ir 
kas iš to?! Kodėl aš negalėčiau savo  
nuomonės išreikšti? O  kad išsiaiškin
tume tiesą: tendencingas šis laikraštis 
ar ne. vertėtų tam  tikslui surengti 
referendumą, nes statistikos duom e
nis renka ir skelbia (apie save) tik 
suinteresuoti savo sėkme žurnalistai! 
Ar apklaustas gatvėje praeivis yra  
jau visuomenė? Ar koks nors buvęs  
aukštas mokslo vyras, profesorius 
jau yra visuomenė?..

Kai buvo "verčiam a" G. Vagno
riaus Vyriausybė, ar ŠK laikraštis nebuvo 
tendencingas, leisdamas pasisakyti 
tik socialdem okratam s R Lazdynui 
ir j j į  panašiems straipsnių autoriams?

SK  tendencingas todėl, kad ten 
skelbti pono P. Dargio straipsniai 
apie valstybės kontrolierę yra ne tik 
banalūs ir vaikiški, bet pilni kontra- 
versijų... Redaktorius yra teisus tik 
tiek, kad sugeba logiškai jrodyti, jog 
po nakties visuomet bus diena, kad 
vanduo yra šlapias, o"m afijozacija ir 
kolchozizacija" yra "normalus proce
sas"...

H enrikas ANUŽIS

AUŠROS ALĖJA



ponioms ir 
tanelėms

MORKŲ K A v5f/
Morkos sutarkuojam os stambiai, 

išdžiovinam os, truputj paskrudina
m o s . V ie n a s  litras' vandens  
užvirinamas, suberiama viena stiklinė 
paruoštų morkų, leidžiama vandeniui 
vėl užvirti. Nukošiam a, pilstoma j 
puodelius. Geriam a su grietinėle ar 
pienu. Cukraus dedam a pagal skonj.

GERVES PIENAS 
3  litrai obuolių  sulčių, 3-4  

šaukštai cukraus ar m edaus, 0,5  
l i t ro  g r ie t in ė lė s . G rie tinė lė je  
ištirpinamas cukrus ar medus, 
supilam os sultys plakant. Laikoma 
šaldytuve. Prieš geriant tinka j 
kiekvieną stiklinę Įdėti ledo gabalėlj.

VIRTŲ PUPŲ MIŠRAINĖ 
Viena stiklinė pupų, 0,5 stiklinės 

džiov in tų  obuolių , 1 svogūnas, 2  
Šaukštai a lie jaus, 1 šaukštas  
aštraus pomidorų padažo, druskos.

Pupos išmirkomos, išverdamos, 
n u lu p a m a  od e lė . O buolia i 
išbrinkinami, supjaustomi smulkiai. 
S vo g ū n as  sukapo jam as ,
pakepinam as aliejuje. Sudedami 
paruošti obuoliai ir dar pakepinama, 
supilamas pomidorų padažas. Viskas 
sumaišoma.

KVIEČIAI
Kviečių grūdai nuplaunami ir per 

naktį mirkomi. ISbtinkę suberiam l Į 
truputį pasūdyią vandenį ir verdami, 
kol sum inkštės. K iaurasam tyje  
nuvarvinamas vanduo, sum aišom a  
su cukrumi a r medumi. Valgom a su 
kisieliumi.

PICA SU DARŽOVĖMIS
150 g m argarino , 2 00  a varškės, 

2 šaukštelia i cukraus, 1 šaukštelis  
sodos, 1 stiklinė m iltų, 1 kiaušin is, 
50 g fermentinio sūrio, 50 g  sviesto.

Margarinas ištrinamas su cukrumi 
iki purios masės, sudedam a varškė, 
miltai sumaišomi su soda Viskas 
gerai išm inkom a, s u d ed a m a  j 
skardelę, rankųmis tešla lygiai 
išskirstomą, dedam a j orkaitę ir 
kepam a, kol gražiai pagels. Iškepus 
išd ė s to m o s  e ilu tėm is  įvairios  
daržovės virtos morkos, supjaustytos 
griežinėliais, konservuoti žirneliai, 
vinos šparaginės pupelės. Pomidorai 
ir agurkai supjaustomi griežinėliais 
nevirti. Viršus užbarstom as stambiai 
tarkuotu fermentiniu sūriu - ’Rusišku", 
"N em unu" ar "Šėtos". Sviestas 
išdėstom as m ažais gabaliukais ir vėl 
dedam a i karšta orkaitę 5-10 min., 
kol išsilydys sviestas. Valgom a šalta 
ar karšta

VARŠKĖS KREMAS 
SU VAISIAIS 

1 pakelis  varškės, 3  kiaušin iai, 
3 š aukš ta i cukraus, 1 šaukštas  
že la tinos , 1 c itrina.

V arškė pertrinama per sietelį, su
dedam i tryniai, cukrus ir gerai išpla
kam a Supilam os citrinos sultys, ižb- 
rinkinta ir ištirpintaželatina. Kai mase 
pradės strigti, sumaišoma su stangi įai 
išplaktais kiaušinių ballymais. Užšal
dom a mažuose indeliuose arba įdėjus 
[apvirtų obuolių bei kriaušių puseles 
Tam  tikslui vaisiai perpjaunami pusiau 
ir, išėmus sėklides, išskaptuojamos  
viduje duobutės. A pverdam a sirupe 
Pridėjus įdaro, užberiam a kapotais 
paspragintais riešutais, 

d e ro  ape tito !
Ponia JADVYGA

PONIOS IR PONAI, V E R SLIN IN K A I 
IR  BESIRUOŠIANTYS JAIS TAPTI!

FIRMA
FIN EK A  — > priima 

indėlius litais ir valiuta.
F INEKA — > teikia 

kreditus litais ir valiuta 
mažiausiais procentais.

F IN E K A  — > vykdo

tarp ta u tin iu s  atsiskai
tymus.

F IN E K A — ^ perveda  
pinigus į Lietuvą ir Vakarų 
šalis.

F IN E K A — > p ad e d a  
atsiskaityti su NVS šalimis.

F IN EKA — }  padeda  
pakeisti NVS šalių pinigus 
į litus ir valiutą.

F IN E K A — ^garantuoja
operatyvum ą ir
konfidencialumą.

Susidomėjote "FINEKA’ ?
Užeikite adresu: Tilžės 170-308, Šiauliai arba skambinkite

telefonu Šiauliuose (8-214) 2-36-19.
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PARDUODA
naudotą buitinį šaldytuvą  (350  Lt) ir vienų durų  

pram onlnĮ šaldytuvą (500 Lt). Teirautis  te let. 6 -58-49  
po  19 val. Kviesti Robertą.

“Aušros alėjos” 
skelbimų kainos:

už ske lb im us “ perka ” , “ nuom oja” , “ parduoda” , 
"k e ič ia ”  - 3 Lt 54 et (su akcizu); 

je i to ks  ske lb im as bus ir pakartotas - 4 Lt 72 et 
(su akcizu); 

už padėką - 5 Lt 90 et (su akcizu); 
už užuojautą - 5 Lt 90 ėt (su  akcizu).

Įm onių, o rgan izac ijų , firm ų  ske lb im am s vieno 
kvadra tin io  centim e tro  k) kaina - 50 et.

Skelbkitės pas mus!

SKELBIMAS

TELEVIZIJOS PROGRAM A
Ketvirtadienis, lapkrič io  4 d. 
LIETUVOS TV
8.00 Panorama. 8.30 Deutsche Welle 

žinios 9.00TF1 žinios. 9.25 Juokingiausi 
Amerikosžmonė$,9.50-l0.05AHosGute.
18.00 Žinios. 18.10 Programa vaikams. 
18.50 Žinios. 19.00 Bi Bi Si žinios. 19.30 
"Vėl tu?" Amerikiečių TV serialas komedija. 
14 serija. 20.00 Katalikų TVstudija. 20.30 
"22’\  21.00 Panorama. 21.30 Grįžulo Ratai. 
22.25 "Pasiutęs biznis". Anglų satyrinis 
trileris 3 serija. 23.15 Vakaro žinios. 23.30 
Koncertas.

TELE-3
8.00 Animaciniai filmai. 9.30 Aerobika.

10.00 Muzika. 10.30 Dokumentinis f. 11.00 
Filmas "Santa Barbara". 11.40 Anglų k. 
pamokėlė. 1 1 ,45 Pertrauko. 14.57 Anglų 
k. pamokėle. 15.00 Animaciniai f. 17.00 
Muzika. 18.00 Didžioji šeima. 18.30 
Panevėžio TV programa. 19.00 Naujausios 
žinios. 19.20 Anglų k pamokėlė. 19.25 
Filmas Santa Barbara". 20.15 Verslo 
tikslai. 21.00 CNN naujienos. 21.30 Anglų 
k. pamokėlė. 21.33 911. 22.00 Filmas. 
23.45 Anglu k. pamokėlė.

OSTANklNO TV

Penktadienis, lapkrič io  5 d. 
LIETUVOS TV
8.00 Panorama. 8.30 Deutsche Welle 

žinios. 9.CO TF 1 žinios. 9.25 "Majamio 
nolicija' TV serialas 5 serija 9 50-10.10
The English Club. 18.00 Žinios. 18.10 

■’ Žin'Programa vaikams. 18.50 Žinios. 19.00 
Bi Bi Si žinios. 19.30 Madų videožurnalas 
"Niujorko prabanga". 20.00 Family Album.
20.30 Juokingiausi Amerikos žmonės.
21.00 Panorama. 21.30 "Majamio policija". 
TV serialas 6 sorija. 22.20 Laisvės alėja.
22.40 TV žaidignas "Pusę per pusę"'. 23.15 
Vakaro žinios. 23.30 Studija MT. 0.15 15 
min. epic AIDS.

TELE-3
8 00 Animaciniai filmai. 9.30 Aerobika.

10.00 Dokumeritinis f. 10.50 Filmas "Santa 
Barbara". 11.40 Anglų k. pamokėlė. 11.45 
Pertrauka. 14.57 Anglų k. pamokėlė. 15.00 
Animaciniai f. 16.00 Muzika. 16.50 V. 
Disnėjaus f. 17.45 Muzika. 18.00 
Dokumentinis f. 18.30 Šiaulių TV programa.
19.00 Naujausios žinios. 19.20 Anglų k. 
pamokėlė 19.25 Filmas "Vinstonas 
Čerčilis". 6 s. 20.25 Mu2 ika. 20.30 Europos 
sporto naujienos. 21.00 CNN naujienos.
21.30 Anglų k. pamokėlė. 21.33 
Dokumentinis f. 22.00 Filmas. 23.35 Anglų 
k. pamokėle. 23.40 Muzika.

OSTANKINO TV
8.00 Naujienos. 8.20 F. vaikams. 9.40 

J. S. Bacho Koncertas dviem smuikams 
ir orkestrui. 1000 Keliautojų klubas. 10.50 
Spaudos ekspresas. 11.00 Naujienos. 
11.20 F. spektaklis vaikams “Pasaka apie 
Jemelią". 12.20 Animaciniai f. 12.45 TV 
šou 50x50. 14.00 Naujienos. 14.20 
Programa. 14.25 Bridžas. 14.40 Biznis. 
15.05 Meninis! 'VarvaraIlgakasė". 16.40 
Dainuoja seserys Litvinenko. 17.00 
Naujienos. 17.20 Rusijos pasirinkimo aidai.
17.40 Apie orus. 17.45 Žmogus ir įstatymas. 
18.15 Vagonas 03. 18.45 Stebuklų laukas.
19.40 Labanakt, vaikučiai. 19.55 Fteklama,
20.00 Naujienos. 20.35 Programa. 20.40 
Savaites žmogus. 20.55 Futbolo lygos 
čempionų burtų traukimas. 21.15 TV 
meninis f. "Tvin fyksas" 2 serija. 22.10 
Iliuzijų kalnas. Raudonoji aikštė. 23.00 
Naujienos. 23.20 Programa. 23.25 
Koncertas. 0.10 Politbiuras. 0.40 Autošou. 
110 Programa X. 1.35 Muzikinė programa.
2.40 Spaudos ekspresas.

Šeštadienis, lapkrič io  6 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Žinios. 9 05 Programa vaikams.

10.00 1r šeimai, ir namams. 10.30 
Krikščionio žodis 10 40 Santarvė. 11.30 
Mūsų kalba 12.00 Bonjour la Franco. 
12.30 Sveikata, 13.15 Sporto programa 
"Kamuolys". 14.00 "Burda Modcn" 

Lietuvoje. 14 15 Latvijos TV spektaklis. 
M. Zyverto "Kartuvių komedija . 15.30 Iš 
vakarų pakrantės. 16.00 Baltarusių 
programa, 16.10 "Auksas ir purvas". 
Ispanų argentiniečių TV melodrama. 9 
serija, 17.00 Svetimo skausmo nebūna
18.00 Naujienos. Nuomonės. 18.30 Kino 
klubas 20.25 VRS kamora. 21 00 
Panorama 21.30 Po savo stogu. 22.15 
Vokiečiu TV detektyvinis serialas "Sonis" 
- Praradusi atmintį nuotaka", 23.15 Vakaro 
žinios. 23.30 Nakviša.

TELE-3
9.00 Animaciniai f. 11.00 Muzika 11.45 

Anglų k. pamokėlė. 12,00 Filmas. 12.40 
Muzika. 13.20 Filmas "Užmiršta fleitos 
melodija". 1-2 serijos. 15.30 Muzika. 16.45 
Futbolas be sienų. 17.40 Anglu k. 
pamokėlė. 18.00 Animaciniai f. 16.30 
Muzikinė laida "Viskas!" 19.00 Naujausios 
žinios. 19.20 Dokumentiniai f. 20.00 MTV

? oriausiu Europos dainų dvidešimtukas. 
2.00 Filmas. 23.37 Muzika. 24.00

Suaugusiuju klubas.
OSTANKINO TV
8.00 Maratonas-15. 8.30 ___

tarpvalstybinė TVR kompanija “ Mir". 9.55 
Gudruoliai ir gudruolės. 10.35 Nokė lioninės 
pastabos. 11.10 TV spektaklis "Svajotoja". 
12.10 Medicina tau. 12.40 Meninis f 
"Skilimas". 1 serija. 14.00 Naujienos. 14.20
Programa. 14.25Sporto programa. 15.05 
Raudonas kvadratas. 15.45 PlaPlatesni rata.
17.30 Gyvūnijos pasaulyje. 18.10 
Koncertas, 18.40TV meninis! Stingrėjus’

8.00 Naujienos. 8.20 Animacinis f. 8.50 
Meninis f. "Tiesiog Marija". 9.40 Sadovoje
kalco rūmuose 10.10 Stebuklingas 
mikrofonas. 10.50 Spaudos ekspresas.
1 1.00 Naujienos. 11.20 F. vaikams 
"Žaliosios salos paslaptis". 12.30 
Anim acinis! 12.40TV meninis f. "Namas 
ant smėlio". 14.00 Naujienos. 14.20 
Programa. 14.25 TV įvairenybės. 15.10 
Bloknotas. 15.15 Animacinis f. 15.45 
Džemas. 16.15 "...Iki 16-os ir vyresniems".
17.00 Naujienos. 17.20 Programa. 17.25 
Aš jums padainuosiu. 17.55 Apie orus.
18.00 Meninis f. "Tiesiog Marija". 18.50 
Teatro aikštė. 19.40 Labanakt, vaikučiai. 
19.55 Roklama. 20.00 Naujienos. 20.35 
Programa. 20.40 Loto "M ilijonas ". 21.10 
TV meninis f. "Tvin Pyksas". 1 serija. 
22.50 Animacinis f. 23.00 Naujienos. 23,20 
Programa. 23.25 Bumerangas. 23.55 
Rokenrolo TV. 0.40 Spaudos ekspresas,

3 serija, 19.40 Labanakt, vaikučiai. 19.55 
Reklama. 20.00 Naujienos. 20.35 
Programa. 20.40 TV meninis f. "Džem 
karas". 4 serija. 21.35 Rodo studija 
"Rezonansas” . 21.55 P. Caikovskic 
atminimui. Koncertas. 23.00 Naujienos 
23.15 Programa. 23.20 Apie orus. 23.25 
"Karžygys 23.45 Autoekspresas.24.0C 
Naktinis sportas. 0.15 Naktinis hitas. 1.15 
Tiktai tiesa. 1 .40 Stopkadras. 1.45 Erotikr

Sekmadienis, lapkrič io  7 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Liudykime Kristi 

9.35 Lietloto. 9.40 Programa vaikam 
10.20 "E gatvė". TV serialas. 73 serija 
10.45 Konrado kavinė. 11.20 Krepšini
pasaulyje. 12.00 Anglu in fo rm a l

O  roma "Žemės byla . 12.25 ‘Taiklioj 
a - indėnų draugas". Amerikieč

meninis f. vaikams. 13.50 K. Mažcik 
reportažai iš Pietų Afrikos. 14.20 "Auks 
Praha” . Čeku ’ !  14.50 Sveikinim
koncertas. 15.5Ö Peržengus 2000-uosn 
16.40 Laida lenkų kalba. 17.15 "Japon (

" |.Плг!;леКЫ1/ТМ1/лп.га,.:Japonija...” Japonijos NHKTV kompani 
serialas. 3 serija. 18.10 Žinios. J  8.20 ^
ciklo "Būtovės slėpiniai". 19.05 tj 
spektaklis. E. Lab išo  "3 7  p o - -4  
Montoduano su” . 20.10 Labirintas. 21 001 
Panorama. 21.30 "Jūsų studijos”  laida 
"Renomé". 22.15 "Privatus seansu
Prancūzu meninis f. 

TELE-3
9.00 Animaciniai f. 11.00 Krepš 

pamokėlės. 11.15 Langas i gamta v  301
Anglų k. pamokėlė. 11.45 Muzika. 12 I  
Filmas 13.40 Muzika. 14.35 Ana i, - I  
pamokėlė. 14.50 Pasaulio motolenktv tu V 
čempionatas, 15.50 Gyvūnijos pasauly,e. I 
16.50 Stebuklingas V. Disnėjaus naša . I  
17,40 Dokumentinis f. "Kelkite". 12 351 
Anglų k. pamokėlė. 18.50 Horoskopas I
19.00 TELE-3 naujienos. 19.25 Filtras. I
21.00 CNNpasauliožinios. 22.00Filmas. Г 
23.^HVĮu^ika.0-30Ramuštgalviųbal .s I

8 .00Centras. 8.30 Išryto, ankste паи. I
9.00 Kol visi namuose. 9.30 Sporttoto ISped
tiražas. 9.45 Rytinė žvaigždė. 10.35 Rodo I  
studija "Rozonansas". 10.50 TV dok. f. Г 
11.55 TV meninis f. "Skilimas". 2 serija I
1250 Ledo ritulys. CASK-’Dinamo". 14.2CH 
Mes. V. Poznerio autorinė programa 1 :>.05l 
Keliautojų klubas. 15.55 Gyvas a m a tu i 
medis. 16.00 Panorama 16.45 Animaciniai!
f. 17.30 TV locija. 17.45 Naujienos. 16.00| 
Serpantinas. 19.00 Apie orus. 19.0b L K-f 
93.20.55 Reklama. 21.00 “ Sekmadie-т. |
Informacinė publicistinė programa. 21.451 
Sporto savaitgalis. 22.00 Varžybos f  
rovanšas dėl pasaulio bokso čem 
tarp sunkaus svorio profesionalu 2 ■ O il
Naujienos. 23.20 Programa 23.25 Mcninsi 
f. "Dešimt metų be teisės susirašinėti' Į
1.20 Varžybos - revanšas dėl pasaulio! 
bokso čempionų tarp sunkaus 
profesionalų.

PALYDOVINĖ IR ŠVT PROGRAMAI
Ketvirtadienis, lapkričio 4 [
18.30 MTV. 19.00 Žinios 19.30 Pirtį 

parduok, informuok. 19.40 Visuomeninei 
TV kompanija "Argoe" rodo: men. f. Enu«J 
tylėjimas". 21.35 Animac. f. "Tom is# 
Dferis". 21.55TVžurnalas. 22.35 Balijc J  
TV programa. Kartingas - ne m0,° 
sportas. 22.45 Baltijos naujienos 23.0Я 
Muzikinio videofilmo “ Sympony space* 
premjera. Autoriai D. Vildžiūnas ■ m  
Savickis. 23.20-0.50 Rež. L  Koeno siaubf 
filmas "Ir Dievas man liepo" (JAV)

Penktadienis, lapkričio 5
18.30 MTV 19.00 Žinios 1920 

forumas. 20.00 Pirk, parduok, informuoja 
20.10 Detektyvas "Saulės krizo ' 21-5P 
Kartojamos žinios ir “ Pirk, parcuof 
in form uok” . 22.25-2.00 Palydoviri| 
programa.

KABELINĖS TV PROGRAMA 
8 kanalu:

Ketvirtadienis, lapkričio 4
20.00 Men. f. "Komitmons grupėj 

22.35 Mon. f. "Medžiotojas '. 23.05 Mef| 
!  "Reminatorius".

Penktadienis, lapkričio 5
20.00 Men. f. " N u s ik a l tą j į  

sindikatas". 21.45 Men. !  "sanenaj p  
polic ija ’* 23.05 Men. f. "Šiukšle

2 kanalu LTV programa
4 kanalu: Ostankino Pro9,a^ f „ d(j
5 kanalu: 7.00-11.00 RTL. H A g g J  

EUROSPORT, RTL. PRO 7. 24 
SAT1.

6 kanalu: TELE-3.
11 kanalu: Siauliu programa I  
Pastaba: Visi videofilmai kartoj j

sekančią dieną nuo 9.00 vai 1,1 
klausimais kreiptis tel.: 22456. b
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Birutė Kybartienė
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