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AR GREITAI 
PAVYSIME ŠVEDIJĄ?

P e tro n ė lė  M O R K U N A IT E
Visa mėnesį trukusioje stažuotėje 

Stokholme tobulinosi Šiaulių socialines 
rūpybos sky ria u s  vedė ja  R ita  
Musneckienė. Švedijoje ji susipažino

su du š im tu s  m etų 
tradicijas puoselėjančia bei 
ilgaamžę patirtį turinčia 
soc ia linės  rū p yb o s  
sistem a. Su R. 
Musneckiene kalbėjomės 
jos d a rb o  kab ine te  
Šiauliuose, radę drąsos 
bandėm e ie ško ti 
panašumų švedų ir lietuvių 
rūpyboje.

Koresp. Kuo pa'našus 
ir kuo skiriasi švedų ir mūsų 
šalies rū p in im a s is  
beg lob ia is  sene lia is , 
invalidais?

R. Musneckienė. Mes 
dirbame labai panašiai, 
rūpybos sistema kuriama 
pagal Vakarų modelį turint 
lietuviškas galim ybes.
Mūsų šalis - neturtinga, 
todėl savo gyventojų šalpai 
skiria ned aug  lėšų: 
skurdesn i m ūsų
pensionatai, prastesnis 
m aitin im as, s lauga, 
ap ta rnav im o ku ltū ra .
Tačiau švedai jau 200 metų 
mokosi rūpintis beglobiu
žmogumi,, o mes dar nė penkerių metų 
darbo patirtimi pasigirti negalime...

Koresp. Kaip atrodo pagyvenusiųjų 
žmonių, in va lid ų  p e n s io n a ta i 
Švedijoje?

R. Musneckienė. Švedai tam 
prita iko  senu s pas ta tus , ju o s  
rekonstruodami bei puikiai įrengdami. 
Lankiausi pas vieną invalidę, kuri 
pensionate turi atskirą kambarį bei 
virtuvėlę, o  norėdama pabendrauti su 
kitais žmonėmis, gali atvykti j bendrąją 
svetainę. Š ios moters kambaryje yra 
registracijos lapas, kuriame kiekvienas

atėjęs jai padėti darbuotojas, nurodęs 
savo darbo laiką ir pobūdį, pasirašo. 
Tokioje prieglaudoje nuolat budi trys 
(dieną), o  naktį - vienas žmogus.

Invalidai nuo pat vaikystės 
m okom i būti savarankiški: juos

globotiniui ir lengviau dirbti 24 val. 
per parą jį slaugantiems žmonėms. į 
tokių pensionatų kiekvieno kambario 
dušą globojamąjį galima atvežti 
vežimėlyje guiintį ir išmaudyti. Žmonės 
čia labai rūpestingi, paslaugūs vieni 
kitiems, pakantūs kitų įnoriams.

Švedijoje kai kurių slaugių vienos 
valandos darbo užmokestis - per 50 
dolerių, o mano kolegos atlyginimas 
šioje šalyje yra daugiau nei 200 kartų 
didesnis. Sutikime, kad tai irgi daug 
ką apsprendžia... Tačiau sena tiesa 
tebegalioja, turtinga valstybė - 
turtingas žmogus.

Koresp. Rodydama nuotraukas,

vedasi j parduotuves, rodo, kaip 
reikia pirkti, naudotis aptarnavimo 
sferos paslaugomis, kad net Dauno 
liga sergančiojo nereikėtų vedžioti 
už rankos visą gyvenimą. Vežimėliai 
invalidams - puikūs. Jais galima 
nuvažiuoti visur, net iki karaliaus rūmų.

Švedai jau praėjo tą etapą, kai 
prieglaudos kambariuose gyveno 
po  ke lis  g lobo jam u os ius , o 
pensionatas buvo panašus į ligoninę. 
Sako, dabar vienas toks belikęs visoje 
Švedijoje. Tačiau ir ten viskas sukurta 
taip, kad kuo geriau būtų gyventi

sakėte, kad vienoje jų yra Švedijos 
kalėjimo kamera Man ji priminė Jūsų 
darbo kabinetą...

R. Musneckienė. Taip. Lankiausi 
netoli Stokholi, io esančiame kalėjime. 
Kameros tvarkingos, juose gražūs ir 
patogūs baldai, gėlės, jaukios 
virtuvėlės prie tų kamerų bei kiti 
patogumai salia. Aplinka graži, žolytė 
žaliuoja, ant langų jokių grotų nėra 
(tik neišdaužiamas stiklas). Šalia jūra 
ošia... Pats betono statinys primena 
laiptus, kad į kiekvieną kamerą patektų 
saulė...

Koresp. Pasakojate taip, tarsi 
paskutiniąsias gyvenimo dienas 
geriau būtų praleisti Švedijos kalėjime 
nei Aukštelkės pensionate?

R. M usneckienė. Švedai turtingi. 
Jie daug ką sau gali leisti. Ten 
slaugomasis, jeigu jis turi pinigų, ir 
arklį gali laikyti. G yvulys bus 
prižiūrimas taip, kaip norės jo 
savininkas. Be to, Švedijoje sukurta 
tok ia  unikali įstatym ų sistema, 
reglamentuojanti socialinės rūpybos 
funkcionavim ą, kad jame net 
nenurodoma, jog vienas invalidas 
turi turėti penkis asistentus.

Koresp. Grįžkime į Lietuvą?
R. Musneckienė. Mes 

... s n  kuriame sudėtingą Šalpos
f P I I I  sistemą Mums reikia piieš

šelpiant tikrinti pagalbos 
prašančio jo  pajamas. 
Švedijo je tokia puiki 
pa jam ų deklarav im o 
sistema, kad “ nenusuksi” 
nė kronos. Ten visiems 
a išku. kam  reikia 
pagalbos, o kas gali savo 
mokesčiais padėti.

Mūsų rūpybos skyrius 
gyvena  iš  Europos 
bendrijos skiriamų lėšų. 
su Vyriausybes potvarkiais 
ir  supra tim u bei 
savivaldybės pagalba.

Koresp. Ar bandėte 
skaičiuoti, kiek žmonių kas 
dieną aptarnaujate?

R. M u sn e ck ie n ė . 
Labai daug. Šiauliuose yra 
spie 6 tūkst. motinų, kurių 
vaikai nelanko darželių ir 
kurios kreipiasi pašalpos 
-17 litų per mėnesį. Mūsų 
apskaitoje - per 2000 I 
grupės invalidų, apie 400 
is jų 2-3 kartus kas savaitę 

aplankome namuose ir atliekame tuos 
darbus, kurių jie paprašo. Mūsų 
skyriuje yra per 10 tūkst. bylų šiauliečių, 
kuriems nuolat reikia pagalbos. Kas 
mėnesį 300-400 žmonių pamaitinama 
arba gauna kitokią pagalbą.

Už 200000 litų miestas šiemet 635 
socialiai remtiniems šiauliečiams 
nupirko kieto kuro (norma - 2 tonos 
anglių) bei jį atvežė. Žmonėms mokėti 
reikėjo tik už malkų atvežimą, nes 
vežama iš Toločių urėdijos.
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Klausimą, į Rytus ar į Vakarus 
orientuojasi Lietuva, gali sukelti 
dviprasm iški aukštų pare igūnų 
pasisakymai ir veiksmai, taip galvoja 
pagrindinių o p o z ic ijo s  L ie tuvos 
partijų atstovai, tačiau demokratinės 
darbo partijos narys ir S e im o 
užsienio reikalų kom iteto pirm ininko 
p ava duo to jas  A lg ird a s  G ric iu s  
mano, kad yra ir kitų priežasčių. 
"T u rbū t to k į k la u s im ą  ka rta is  
užduoda todėl, kad mūsų ekonomika 
visgi tebėra gana tampriai susijusi su 
Rusija, su kitom is NVS valstybėmis ir 
kad paskutiniuoju metu labai plačiai 
diskutuojama apie galim ą politinį 
susitarimą. Nors aš netikiu, kad toks 
turėtų būti su Rusija dėl karinio 
tranzito per Lietuvą," - sakė Algirdas 
Gricius.

Tėvynės S ą ju n g o s
vicepirmininkas M ečys Laurinkus 
Pažymėjo, kad klausimas, kokia 
Lietuvos orientacija, kyla ne tik 
Vakaruose, kadangi, iš vienos pusės, 
žingsniai NATO, Europos Sąjungos 
ink yra labai akivaizdūs, tačiau, iš 
kitos pusės, ketinama prisim inti gana 
prieštaringus sprendim us dėl karinio 
tanzito. "Yra du visiškai prieštaringi 
Spr0ndimai, todėl jiem s yra reikalinga 
ar9um entacija. J e ig u  p irm ų jų  
sPrend;mų atžvilgiu dėl Europos

Sąjungos ir NATO argumentacija 
yra akivaizdi, tai antrųjų sprendimų, 
ypač santykiuose su Rusija ir 
ka r in io  tran z ito  a tžv ilg iu , 
argumentacija yra labai silpna ir 
labai neaiški, ypač visuomenei.

abejonių", - sakė Mečys Laurinkus.
Kaip žinoma, užsienio reikalų 

ministras Povilas Gilys, apsilankęs 
Vašingtone, pareiškė, kad NATO 
išplėtimas sukeltų įtampą. Nors 
Prezidentas A. Brazauskas sausio

KODĖL
VAKARUOSE NĖRA 
AIŠKU, Į KUR EINA 
LIETUVA?

Man kaip piliečiui neaišku taip pat ,
- kalbėjo Mečys Laurinkus. Jo 
nuomone, kadangi viskas yra gana 
m iglota, tai ir kyla klausimas, kur 
e in a  L ietuva? Tačiau- M ečys 
L a u rin ku s  pažym ėjo, kad 
neaiškumas atsiranda ir dėl kitų 
priežasčių. ‘ ‘Užsienio reikalų 
m in is tro  pas isakym uose ,
sakyk im e, NATO išp lė tim o  
klausimu, yra daug dviprasmybių. 
Jos taip pat. matyt, gali kelti

mėnesį, prašydamas Lietuvą priimti 
NATO nare, la iške šios
organ izac ijos  vadovu i te igė
priešingai: NATO išplėtimas sukeltų 
ne įtampą, o padidintų stabilumą 
regione. Be Lietuvos užsienio 
reikalų ministro P. Gylio, iki šiol tik 
viena Rusija laikėsi pozicijos, kad 
NATO išplėtimas sukeltų įtampą.

S oc ia ldem okra tas  Vytautas 
Plečkaitis apie tai kalbėjo: "Jeigu 
Prezidentas A. Brazauskas sako

gana aiškiai, jog orientuojamasi į 
Vakarus, tai, deja, užsienio reikalų 
m inistras kartais sugeba taip 
supainioti mintį, kad iš tikrųjų 
neaišku, ar jis  pritaria Prezidento 
išsakyta i p o z ic ija i" . Anot V. 
Plečkaičio, kartais susidaro įspūdis, 
kad valdančioji partija orientuojasi į 
Vakarus tiek, kiek tai verčia daryti 
opozic ijos partijos. Krikščionis 
demokratas Algirdas Saudargas 
taip pat galvoja, kad painiavos įneša 
dviprasmiškieji valdžios atstovų 
pareiškimai. Jis sakė: "Žinoma, 
jeigu tie dalykai yra supainiojami ir 
atrodo, kad čia vartojama diplomatų 
kalba, o iš tikrų jų iškraipytai 
pateikiama kita, žinia, tai taip pat 
sukelia sumaištį, nesupratimą. Aš 
noriu pasakyti, kad mūsų politikų 
nesupranta ne tik Vakaruose; nesu
pranta ir Rytuose. Po paskutiniojo 
vizito Maskvoje šituo akivaizdžiai 
įs itik inau . M askva v is iška i 
nesupranta Vilniaus politikos".

Tačiau būna dar ir kitaip. Neseniai 
Maskvoje paaiškėjo, kad Rusijos 
diplomatai geriau žino Lietuvos 
Prezidento kalbų turinį nei Lietuvos 
Seimo delegacijos vadovas. Padėtį 
taisyti teko opozicijai.

Pagal "La isvos io s  Europos" 
radiją  paruošė A. V.

A
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Pažinimo ašis
Jau kelinti metai leidžiamas 

"Laisvės kovų archyvas" pasipildė 
vienuoliktuoju tomu. Jame jau 
tradicinėmis tapusios antraštės: 
dokumentai, faktai, komentarai, 
atsiminimai, svarstymai, iš sovietinių 
archyvų, antitautinė rezistencija, 
literatūrinis puslapis.

Vienuoliktajame tome (208 psl.) 
- daug jvairios medžiagos, turinčios 
sudominti tiek istoriką - profesionalą, 
tiek mėgėjiškai besidomintįjį Lietuvos 
laisvės kovomis

Publikuojam a dokum entinė 
medžiaga “ Bendrasis demokratinis 
pasipriešinimo sąjūdis 1946 m. 
pabaigoje - 1948 m. prdažloje", 
tęsiama istorinė apžvalga "Lietuvos 
kovų pradžia antrosios rusų okipacijos 
metu”, supažindinai na su Lietuvos 
Jaunimo Vyčio sąjungos istorija, 
spausdinama ištrauka iš V. Selioko 
atsiminimų “Ar galėjau likti abejingas?” 
Kita medžiaga: “Spaudos plafinimas", 
buvusiojo LTSR KGB archyvo 18- 
o įo  fondo dokumentų rinkinys, 
"Skirmanto žūtis” (apie Juozą Lukšą), 
id^ta žuvusiojo J. Lukšos nuotrauka, 
‘Žmonės be Dievo: NKVD agentai 

sm ogikai", "Vyskupo Vincento 
Borisevičiaus tardymas ir žūtis" 
"Dvasininkijos auka pokario metais’ 
pokalbis su pulk. Kaziu Škirpa 
("Lietuvių dienos"), ‘Tauro apygardos 
spauda".

Atskirai noriu paminėti Nijolės 
Gaškaitės publikaciją "Peslys" - 
apie MGB agento Juozo Markulio 
išdavikiškąją veiklą. J. Markulio 
"Erelio”  veikla - viena didžiausių 
MGB (KGB) agentūrinių kombinacijų 
pokario Lietuvoje. Bandyta sukurti 
J. Markulio vadovaujamą pogrindžio 
centrą siekiant koordinuoti visų 
Uetuvos partizanų veikimą. Užmezgęs 
ryšius su v isom is partizanų 
apygardomis, jis  stengiasi įtikinti 
ko vo to ju s  pere iti pasyvion 
rezistencijon, t. y. demobilizuotis.

Sunku net įvertinti tikrąjį J. Markulic 
agentūrinės veiklos ir pasipriešinimo 
patirtų nuostolių mastą. "Turbūt ir 
tarp išdavikų yra savų genijų?" ■ 

ublikacijos pabaigoje klausia autorė. 
iar viena lakoniška J. Markulio 

charakteristika: “ Jį traukė teismo 
medicina ir patologinė anatomija. 
Neveltui 1947 m.Tauro apygardos 
partizanai jį praminė Pesliu ’.

Aptariama publikacija pradedama 
sukrečiančiu epigrafu - ištrauka iš 
partizano J. Lelešiaus dienoraščio: 
' ‘Tau tos  sąvoka  - kažkas 
neapčiuopiamo, paslėpto, bet 
išdavinėti savo draugus, gyvus 
asmenis, kuriuos kiekvieną dieną 
matai, su jais tą patį darbą dirbi, - to 
aš nesuprantu (...) Žmogaus prigimties 
rėmuose tai netelpa. Čia kažkas 
velniška, sugadintos žmogaus 
prigimties išraiška, kurią gali turėt 
tik bolševikas. Kainas nužudė savo 
brolį, vadovaudamasis aistromis, 
pavydu Bet kaip šitą jo darbą pateisinti? 
Belieka tik vienintele išvada: žmogus

velnias".
Šis tomas stebina savo įvairove, 

turiningumu Leidėjų profesionalumas 
auga, gerėja leidinio išvaizda.

p aru o šė  G . B U D G IN A S
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■ PLANUOJAMA 
| SPORTO KOMPLEKSO  

STATYBA
| Penktadienį m iesto valdybos 
i posėdyje buvo pritarta sporto 
. entuziastų, vadovaujam ų kūno 

kultūros ir sporto skyriaus vedė jo K. 
I PETRAIČIO, pasiūlym ui planuoti 
I sporto komplekso statybą miesto 
| pietinio rajono parko teritorijoje (prie 
| teniso kortų). Architektai už 14,5 
i tūkstančio litų paruoš eskizinj sporto 

kom plekso projektą. 1995 metais 
' planuojama jrengti papildomą futbolo 
I aikštelę ir persirengimo patalpas.
| Tolimesnėje ateityje tikimasi jrengti 
| antrąjj fu tbo lo stadioną su 15000 
| vietų tribūnom is, du  treniruočių

formuoti ir realizuoti savivaldybės 
pagalbą verslui bei užtikrinti buvusių I 
Š iau lių  Inž in ie rių  nam ų | 
funkcionavimą, miesto valdyba | 
nusp ren dė  jku rti b iu d že tin ę  j 
organizaciją "Šiaulių biznio ir i 
informacijos namai” (Vilniaus g. 88 . 
ir 90), kuruojamą ekonomikos 
skyriaus. Šiai organizacijai vadovauti I 
paskirtas K. Makūnas. Tikimasi, kad | 
organizacija išsilaikys iš m okesčių J 
už teikiamas paslaugas ir pajamų | 
už išnuomotas patalpas.

PASIRAŠYTA 
PALANKI ŠIAULIŲ 

MIESTUI SUTARTIS
1994 m. spalio 13 dieną tarp | 

Šiaulių Valstybinės vandens tiekimo | 
jm onė s ir Š ve d ijo s  i 
“ SCAN V IR O N M EN T" f irm o s

L eo n ija  M A LA K A U S K IE N E
Praėjusį šeštadienj Šiaulių šv. Petro 

ir Povilo bažnyčioje pagerbtas prieš 
140 metų miręs Lietuvos blaivintojo 
vyskupo M. Valančiaus pirmtakas 
kun. Ignacas Štachas - Varnių bur
mistro sūnus. Baigęs Varnių kunigų 
seminariją, kurj laiką dirbo Žemaičių 
vyskupystės kurijoje, sutvarkė jos 
archyvą vėliau ilgą laiką buvo Šiaulių 
šv. Petro ir Povilo parapijos klebonu 
ir pagaliau 1854 m. spalio mėnesj 
atgulė amžinojo poilsio Šiaulių se-

lėžiūra. Tikėjimą praradus, praran
dama gyvenimo prasmė, atsiveria 
nerimą kelianti gyvenimo tuštuma. 
Per tris kartas esame nustumti j “ gy
venimą po klevu": tėvas nukrito nuo 
tilto j upę ir su visu buteliu nuskendo; 
sūnus sudegė miestelio vidury; anūką 
sutraiškė traktorius (R. Granauskas).

Nedaug pranešėjas matė šiame 
minėjime jaunimo. Nedaug jo  ir 
kultūriniuose, tautiniuose renginiuose, 
poezijos, literatūros vakaruose. 
Žmonės yra tarsi nublokšti j niekieno

nosiose kapinėse.
Šv, Mišias kan- 

celebravo Jo Emi
nencija Telšių vys
kupas Antanas 
Vaičius su Telšių 
kun igų  sem i-

Seniai m irusio  
ganytojo pagerb im as

pasirašyta sutartis dėl galimybių 
studijos, Baltijos konsultacinė grupė I

stadionus, serviso kom pleksą su 
j persirengimo patalpomis, pirtimis, 
I konferencijų sale, elektroniniu tablo, 
| taip pat planuojam a dviejų žolės 
| riedulio aikščių su 2000 žiūrovų 
| tribūnomis, regbio aikštės, viešbučio 
i bei a tv iro  b a se in o  s ta tyba . 

Suprantamą kad iš miesto biudžeto 
■ šios statybos nebus finansuojamos.
I Tikimasi pritraukti privatų kapitalą.
Į Sporto vystymu turėtų susidomėti 
j mūsų bei užsienio verslininkai.

| ĮKURTA BIUDŽETINĖ  
ORGANIZACIJA

f  V a d o va u d a m a s i L ie tu vo s  
i Respublikos Vyriausybės potvarkiu,
. s ie kdam a  te ik t i g yv e n to ja m s  
Į ekonominę ir kitokią informaciją,

atliks vandentiekio ūkio išvystymo [ 
studiją, kad būtų tobulinam as Į 
nuotekų valymo prq'ektas. Šią studiją | 
finansuoja Švedijos BITS fondas ir , 
skiria 1600000 Švedijos kronų.

PAŠALINTI 
ŠIUKŠLYNAI IR 
SAVAVALIŠKI 
SĄVARTYNAI

Švaros komisija, patikrinusi | 
įmonių, jstaigų, organizacijų teritorijas | 
nuo š. m. rugsėjo 1 iki spalio .
20 dienos, nustatė, kad Šiaulių mieste 
išvalyta daug žaliųjų plotų, paša lin ti' 
šiukštynai geležinkelio stoties skvere, I 
Gegužių g. autobusų apsisukim o | 
žiede, Žemaitės g. prie naujojo | 
viaduko, Gardino ir Aido gatvių kam- | 
pe bei kitose vietose. Pažeidėjams, . 
kurie delsė, nesusitvarkė, švaros 
komisijai jspėjus, už aplinkos teršimą 
surašyti protokolai. Kai kurių sąva- I 
rtynų vietos, kaip Kviečių, Korsako | 
g., yra tikrinamos, stengiamasi | 
nustatyti pažeidėjus.

P a re n g ė  Ire n a  B IJE IK IE N Ė  j

narijos dėstytoju prelatu Kazimieru 
Gaščiūnu ir Raseinių klebonu Vytautu 
Griganavičiumi.

Po šv. Mišių ]vyko jubiliejui skirta 
konferencija.

Prelatas K. GašČiūnas papasakojo 
apie Žemaičių vyskupo Motiejaus 
Valančiaus - ganytojo, švietėjo ir 
blaivintojo veiklą. 1850 metais jo 
perimta Žemaičių vyskupystė apėmė 
bemaž visą Lietuvą ir dalj Latvijos. 
Girtuoklystė ne tik tautą bet ir bažnyčią 
stūmė prie ribos - žūti ar būti. Nei 
laisvės, nei tikėjimo, nei gyvenimo 
prošvaistės nebuvo. Vyskupas ėmė 
ieškoti girtavim o šaknų ir jas rauti. 
P irm iausia jas įžve lgė žm onių 
tamsume. Nusprendė, kad pirmiausia 
reikia žm ogų išmokyti skaityti, duoti 
jam j rankas maldaknygę, parodyti 
kelią j bažnyčią  prie altoriaus, idant 
jis pasijustų esąs žmogus, bažnyčios 
ir tautos sūnus. Aštuonerius metus 
vyskupas švietė tautą (rūpinosi knygų 
leidimu, steigė parapines mokyklas), 
o  1858 metais savo aplinkraščiu 
klebonams pradėjo kovą prieš 
girtavimo epidemiją. Ši kova davė 
nųostabiųyaiąių.

Pranešėjas kalbėjo, kad ir dabar 
turime elgtis panašiai - rauti blogį iš 
šaknų. Per 50 priespaudos metų 
sunaikinta krikščioniškoji pašau-

AR GREITAI PAVYSIME ŠVEDIJĄ?
Atkelta Iš 1 p.

Jeigu reikia, 
mes anglis su- 
nešame, malkas 
s u p jaunam e ir 
sutvarkome...

Koresp. Mūsų 
šalyje, ko gero, 
žmonės dar ilgai 

s tovės  e ilėse. 
K okia ilg iausia 
jū sų  sky r ia u s  
eilė?
R. M us-
neckienė. Prie 
d a n t ų  
p r o t e z a v i m o .  
Čia, anot mūsų 
buhalterio, eilė - 
trejiems metams j

priekj. Šiem et skyriaus lėšomis 
d a n tys  s u tv a rk y ti 1303 
žmonėms. V isa tai kainavo 
66035 Lf. Žodžiu, kokiems 50 
tūkst. šiauliečių m es kasmet 
tikrai paspaudžiame ranką.

Koresp. Jūsų skyriui, ko 
gero, vieninteliam valdyboje, 
tenka d a u g ia u s ia  dep u ta tų  
d ė m e s io  be i m ie s tie č ių  
priekaištų. Ar skurdas visus daro 

piktais?
R. Musneckienė. Dėmesio 

stoka tikrai nesiskundžiame, 
tačiau dirbame, kiek galime ir 

kaip galime. O apie galim ybes aš

jau minėjau.
Koresp. Dėkoju už pokalbj ir 

linkiu sėkmės nelengvame darbe. 

Kadangi mūsų šalis gyvena iš 
kreditų, jais net infliacijos procentą 
valdžia mažina, Švediją mes negreit 
pasivysime. Ir ne vien socialinės 
rūpybos srityje...

Išė jus i iš  vedė jos  R itos 
M usneck ienės kab ine to , vė l 
patekau j šurmulj socialinės rūpybos 

sky ria u s  ko rid o riu je . Ž m onės 
kantriai stovėjo eilutėse, vienas 
kitam aiškino, kur kokią pažymą 
gauti ir kas pažymų tiražavimo 
sistemas kuria.,. Net čigonė invalidė

rodė  v is ie m s  L ie tuvos 

Respublikos piliečio pasą, kurj 
vargais negalais gavo, kad 
lengvatas ir pašalpas pasiimtų. 
"Verkiant reikia dar v ieno 

ko m p iu te rio . Tada  v isu s  
d u o m e n is  sus is tem in tum e , 
n iekas ne b e a p g a u tų ", 
pris im in iau pon ios  vedė jos 
žodžius, užverdama skyriaus 
duris...

N U O TRA UKO SE; R. 
Musneckienė su pensionato 
gyventoja jos kambaryje (1 
psl.); taip atrodo Švedijos 
kalėjimo kamera (2 psl.)

žemę. Netapo nei fašistai, nei 
bolševikai, bet nebesugeba atsakyti 
už save ir kitus. Tikėjimo nepraradusieji 
yra palaužti, izoliuoti, nuo viešojo 
gyvenimo atskirti. Visa la i stumte 
stumia į sudaiktėjimą, malonumus, j 
apsisvaiginimų (muzika, alkoholiu, 
narkotikais) prieglobstj.

Vis dėlto nusiminti neverta Skaityti 
ir rašyti jau mokame. Tad būtina, 
pradedant nuo mokyklos, atskleisti 
krikščioniškosios pasaulėžiūros ž- 
avesj. Pasaulėžiūra - lai jėga, kuri 
arba stato, arba griauna. Be Dievo, 
be atpirkimo malonės, be evangelijos 
šviesos, be dvasinės jėgos kovai su 
savimi ir gyvenimo blogybėmis nega
lime suformuoti savyje statytojo ir 
kūrėjo.

Tolau pretegentas papasakojo apie 
Telšių vyskupijoje nuveiktus bteivinimo 
darbus: kuriamos blaivybės brolijos 
ir seserijos, bent vienas sekmadienis 
per mėr.esj skiriamas maldoms už 
blaivybę. Plungėje jau 300 jaunų šeimų 
pasiryžo nevartoti alkoholio, 1031 
jaunuolis pasižadėjo negerti svaigalų 
iki 18 metų, o paskui jžadus ketina 
pratęsti. Tauragėje tokius įsiparei
gojimus prisiėmė 1030 žmonių, Tel
šiuose - 3000. Blaivybės veiklos centrai
- parapijos, kunigai ir dekanai privalo 
atsiskaityti vyskupui. Pranešėjas 
pateikė pavyzdžių, kaip galima kovoti 
prieš tą pikčiausią tautos, sielos ir 
kūno priešą, ir ragino nenusiminti - 
rezultatų galima pasiekti.

Lietuvių katalikų mokslų akade
m ijos narė istorijos mokslų daktarė 
Aldona Vasiliauskienė papasakojo, 
kaip katalikai mokslininkai propagavo 
blaivybę, ypač išskirdama arkiv. M, 
Reinio, profesorių Juozo Ereto, Prano 
Dovydaičio, Zenono Ivinskio nuope
lnus ir asmenini pavyzdį.

Hab. dr. prof. Eduardas Balčytis 
kalbėjo apie dvasinę muzikos paslaptį. 
Kur baigiasi žodis, prasideda muzika 
Žod is teikia peno minčiai, muzika - 
jausmams,

Lietuvių muzikinės kultūros formos 
buvo trys: liaudies dainos, giesmės ir 
kom pozitorių sukurta profesionalioji 
polifonijos muzika, skambanti baž
nyčiose - nekasdieniškos architekt
ūros, meno kūrinių fone. Bažnyčių 
Lietuvoje - per 600. Čia nėra pro
vincijos. Ktekvienas žmogus bent kaitą 
per savaitę klausėsi pačios tikrosios
-  bažnytinės muzikos, kurią rašė 
iškiliausi pasaulio kompozitoriai. 
Žemaičių Kalvarijos kalnai - irgi didelis, 
savilas muzikos kūrinys. Jų atlikimas 
trunka maždaug tris valandas.

Ateizmas griovė visą krikščioniškąją 
kultūrą. Visa periferija buvo atskirta

nuo didžiosios muzikos. Ją išsturr 
masine pramoginė muzika, nereta 
lydima alkoholio, narkotikų, amorą. 
lauš elgesio. Yra ir blogiui tarnaų. 
ančios, satanistinės muzikos. Pei 
komercines stotis ištisą parą trans
liuojama popmuzika, pati savaime 
būdama nekalta, užgožia kitokia 
informaciją.

Kad vertybės nebūtų apverstos 
aukštyn kojomis, reikia tinkami, 
pramogų ir darbo, dvasinio gyvenimo 
santykio. Dvasinj gyvenimą visą laika 

saugojo, o dabar 
atgaivina ir teikia 
v ilt ie s  atsčia 
bažnyčia. Didieji 
menai, didžioji 
muzika joje randa 
vietos.

Konferenciją iš 
tiesų gražiai papuošė ir p ra tu rto  
12-osios vid. mokyklos kanklininkes 
ir šv. Ignaco bažnyčios jaunimo 
kamerinio choro giedojimas.

Lietuvių katalikų moksjų akade. 
mljos narė hab. dr, Vanda Žekonienė 
kalbėjo apie dvasinio atgimimo kelios.

Totalitarinėje valstybėje žmogaus 
intelektas, jausmai, darbas, sveikata, 
buitis  buvo pajungti valstybei. 
Demokratinė visuomenė turi padėti 
atgauti asm ens matą: aš esu 
unikumas; prieš Dievą visi lygūs; 
man duotas didelis šansas.

Demokratinė visuomenė garant 
o ja  asm enybės ir  visuomenės 
optimalų santykį.

Pranešėja kalbėjo apie demo
kratinės visuomenės kūrimo sun
kumus. įsilieti j kultūrą galima t* 
perėmus jos vertybes. Tai, ką darome, 
turime daryti atsakingai, kritiškai 
Išskirtinė dvasinė lietuvių stiprybe 
pasireiškia lūžių, nelaimių momerta s 
Bet ne mažiau jos reikia ir kas- 
dieniniame gyvenime. Turime išmok 
toleruoti kai kurias artimojo silpnybes, 
kad nesusilauktume dar blogesniu 
dalykų.

Dvasios formavimas prasideda 
šeimoje. Demokratinėje visuomene, 
nepakanka paklusnum o, reikia 
dvasios, asmenybės. Vaikas moky 
kloję ne tk  mokomas, bet Ir ugdomas, 
o pražysta tik bendruomeneje 
joje irgi viskas turi būti subalansuotą 
kad, ūkiškai kalbant, mūsų augalas 
neišeitų j lapus...

Konferencija  buvo užbaigia 
"V iešpaties angelu" senosiose 
kapinėse prie kun. Ignaco Štacho 
kapo. Šv. Petro Ir Povilo bažnyčios 
klebonas mons. K  Jakaitis padėkoj 
jos dalyviams ir rengėjams (vysk. M 
Valančiaus blaivystės sąjūdžio Šiaulių 
m iesto tarybai ir v isų  pirma - gyd. A 
Griganavičiui).

Kun. Ignacas Štachas palaidotas 
garbingiausioje kapinių vietoje prie 
buvusio pagrindin io tako j kapiniu 
koplyčią Po karo koplyčioje kurj laką 
vykdavo sekmadienio pamaldos -es 
bažnyčia buvo smarkiai apgriauta 
Vėliau koplyčia uždarytą neprižiūrimi 
ėmė griūti, o jos viduje buvęs vertinga 
paskutiniojo teismo paveikslas laiku 
buvo "pavogtas" ir taip išgelbu 
Jis yra jtrauktas j saugotinų menu 
kūrinių sąrašą.

Ne visi m inėjim o dalyviai buvę 
girdėję, kad -a. a. kun, I. Stach: 
ypatingo užtarimo prieš sunkesr 
egzaminą prie jo  kapo yra prašius 
ne viena gimnazistų ir studentų karia

Ko gero, ir susilaukdavo?

Vėl atgaivintas Šiaulių m etraštis
Vida S IM O N A IT IE N Ė

Praėjusj ketv irlad ienjp - Višinskio 
viešojoje bibliotekoje jvyko Šiaulių 
metraščio (1990-1993) pristatymas 
miesto visuomenei. Iškilmingą vakarą 
sm uiko melodija pradėjo Algirdas 
Stulgys.

Metraštj pristatė kultūros skyriaus 
vedėjas H. Smllgys, po to kalbėjo 
metraščio autoriusJ. Sirelka. Šiaulių 
metraščio penki tomai buvo išleisti 
iki karo (autorius P. Bugailiškis), Po 
56 metų buvo vėl atnaujinta Šiaulių 
metraščio leidyba. Jis išleistas už 
savivaldybės lėšas. Metraščio autorius 
- daktaras Jonas Sireika. Jis stengėsi

išvengti nereikalingo politikavimo 
p a g a lb ą  pas ikv ie tęs  ketu" 
konsu ltan tus  (iš Sąjūdžio 
Vasinauskaitė).

Šiaulių metraštis išleistas » 
tam pa reikalingu mūsų visuome urampa rtriiyanriuu niuaų 
- tai patvirtino P. Višinskio b iM o« ^- p a i v i i  ui pu i . f  u . .  —
d ire k to rė  E. Rimkūniene 
nepajusime, kai visi įvykiai jau se n 
bus praeityje, ir tik Istorijos o« .1
liks am žininkų prisim inimuos
m etraščiuose, kurie, kaip rasr 
dokumentai, prim ins mūsų v® -. 
audringąjj Lieluvos laikotarpi • 
1993 metus.
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KAS KALTAS?
A lfo n sas  Š R IU B A S

“ S u s id ū r ia u  su  ko ru p c ija  
Lietuvoje visur, - televizijos laidoje 
'Krantas”  (1994.10.19) pasakė 
Am erikos lie tuv is  verslin inkas 
Vytautas Valatkaitis, - korupcija 
Lietuvoje jau tapo norma, kyšio jau 
re ika lau ja  v is i: nuo pač io
aukščiausio rango valdininko iki 
žemiausio. Bet aš nedaviau niekam 
nė vieno dolerio ir neduosiu. Sveikq'i 
visuomenės dalis turi pasipriešinti 
tam. Prezidento ar kitų kuriami 
komitetai n ieko neduos. Kas gi 
prisipažins esąs vagis. Taip pat 
varnas varnui akies nekerta. Ir 
užsieniečiai verslininkai aiškiai mato: 
kol bus ta valdžia, korupcija klestės” .

Kad Sovietų Sąjungoje buvo 
p ik tnaudžiau jam a psichiatrija, 
žinome ne tik mes, bet ir visas 
užsienis. Tik nežino to  Vilniuje 
sėdintis psichiatrijos gydytojas 
Valentinas Mačiulis. Toje pačioje 
Kranto" laidoje tvirtinęs, kad jiems 

to spaudim o iš valdžios pusės 
nebuvo. “ P rive rstin j gydym ą 
nustatydavo teismas, ne medicinos 
gydytojas” , - tvirtino jis. Teisininko 
nuomone, jie remdavosi medikų 
išvadomis ir už tai, kad disidentai 
priverstinai būdavo gydom i nuo

psichinių ligų, turi atsakyti medikai.
Dar ir šiandien disidentas Algirdas 

Statkevičius, net aštuonetą metų 
laikytas ligoniu ir priverstinai gydytas, 
gulėjęs palatoje su žmogžudžiais, 
nėra reabilituotas. Teisė jj dabartinio 
Prezidento patarėjas Andrikis, o 
ligoniu padarė Vilniaus psichiatrai, 
aišku, pagal KGB užsakymą. Padėti 
disidentui, kad jis ir jo  vaikai dėl to 
neken tė tų , a tro do , L ie tuvo
je neįmanoma Jrodyti, kad disidentai 
buvo ne kvailiai, jstatymo nėra Reikia 
bylą užvesti iš naujo, be motyvų to 
visiškai paneigti negalima Užvedus 
bylą, teisininkai vėl kreipsis j tuos 
pačius psichiatrus, kurie žmogų 
padarė kvailiu. Ar šiandien jie norės 
prisipažinti suklydę, jeigu sako, kad 
su jais nebuvo politiškai susidorota 
Jie nebuvo KGB įrankiai. Algirdą 
Statkevičių, kaip jis pats prisipažino, 
reabilitavo Am erikos gydytojai, o 
Lietuvoje skriauda neatitaisyta. 
Pasiklausius tos laidos, liko neaišku, 
kas Lietuvoje serga šizofrenija: 
disidentai ar teisininkai, nuteisę 
priverstiniam gydym ui disidentus ir 
dabar dirbantys prezidentūroje 
patarėjais? O gal patys psichiatrai, 
vykdę KGB užsakymus ir dabar 
nenorintys to pripažinti?

r gaunu daug laiškų.
J ū r a tė :  Svarbiausias

faktorius Jūsų muzikoje?
A n dy: Pati muzika! Mes 

norime, kad ji patiktų žmonėms, 
kad jie jaustų iš jos trykštančią

SARCOPHAGUS (JAV)
Jū ratė  P A L E K A U S K A IT Ė

MICK MATEJKA (gitara), 
PAUL BRUNEAU (būgnai), 
FRANK DRA GO (vokalas), 
MARK KOLAR (bosas), ANDY 
HARRIS (solinė gitara, vokalas) 

penkeriukė iš JAV, 
pasivadinusi SARCOPHAGUS.

Pasidalinkime mintimis su 
šios grupės lyderiu ANDY!

Jūratė: Ar turite problemų 
kaip muzikantai

Andy: Ta ip! Pas mus, 
Čikagoje, yra nemažai grupių, 
turinčių gerą paklausą tarp 
vietinių fanų. Tarp jų yra nemaža 
konkurencija - žym esnės 
užgožia” ne taip žinomas, bet 

geras grupes.
Jūratė: Su kokia grupe 

norėtumei koncertuoti?
Andy: Aš manau, kad būtų 

tiesiog nuostabu pagroti drauge 
su IMPETIGO ir NUCLEAR 
DEATH. Tai yra mano didžiausia 
svajonė, kadangi šios grupės - 
vienos iš mano mylimiausiųjų.

Jūratė: Kas sugalvojo grupės 
Pavadinimą?

Andy: MICK pamatė šj žodj 
žurnale "AMERICAN NATURE”. 
'ai tikrai puikus bei originalus 
Pavadinimas!

Jūratė: Ką tu veiki, be 
SARCOPHAGUS”?
Andy: ••SARCOPHAGUS”  - 

V|onaiš keturių grupių, kuriose 
f s ^'uo metu groju. Taigi visą 
aisvalaikj praleidžiu su gitara 
ankose bei būgnų lazdelėmis.

Jūratė: Ką žinai apie Lietuvą?
Andy: Apie tavo šalį žinau 

L )a> mažai, bet iš Lietuvos

energiją.
J ū ra tė : Tavo myli mi ausia 

grupė ir zinas?
A n dy: Zinas - “ FELT” iš 

KANSAS (JAV), o apie 
mylimiausiąją grupę nutylėsiu, 
kadangi klausausi visko, 
pradedant klasika ir baigiant 
grind/core.

J ū ra tė :  Ką mėgsti iš
klasikos?

A n d y : Dievinu Franką
Šubertą!

Jūratė : Porą žodžių apie 
savo paskutinį “ produktą” ?

A n d y : Tai EP
"DEADNOISE” . Mes juo 
patenkinti. Jame - septynios 
dainos ir kainuoja šis dalykėlis 
5 USD, kuriuos galite siųsti man 
adresu:

SARCOPHAGUS 
5814 PROSPECT 
BERKELEY, IL 60163 
USA
Tiek apie šią amerikiečių 

grupę, o apie jų EP noriu tarti 
dar keletą žodžių. Garsas 
tiesiog fantastiškas, puikios 
solo partijos, viskas atlikta gana 
profesionaliai bei techniškai. 
Vienoje dainoje, kaip intro, 
panaudoti vargonai. Tiesa, 
jaučiasi kai kurių death metalo 
žvaigždžių įtaka, bet 
pasiklausyti šio EP tikrai verta!

Nežinomybės labirintuose
Amerikos ufologai, matyt, turi 

sensacingų faktų apie naują 
nežemiškos kilmės skraidančiojo 
aparato katastrofą. Jo kritimo vietoje 
aptikti dviejų ateivių lavonai.

Tokia pritrenkiančia naujiena 
Niujorke sutiko Samaros (buv. 
Kuibyševo) ufologinio klubo pirmi
ninką Vladimirą Avinskj Džonas 
Fordas, direktorius, ir Brajenas Levis, 
vienas iš Long Ailendo ufotogų tinklo 
LAUFON aktyvistų. Tai V. Avinskio 
seni pažįstami - rimti, solidūs žmonės

LAUFON įkurtas prieš penkerius 
metus. Užsiima UFO fenomeno 
tyrimais. Organizacija turi plačius 
ryšius JAV ir užsienyje, leidžia 
informacijos biuletenj.

Brajenas Levis įjungė video
magnetofoną ir be komentarų pade
monstravo vaizdo įrašą. Pakartotinai 
rodydamas įrašą, jis pateikė komen
tarus, kurių paneigti V. Avinskis 
negalėjo.

Štai matosi kažkokios degančios 
nuolaužos. Kaip tvirtina ufologai iš 
LAUFON, jos priklauso nežemišk- 
ajamm kosminiam aparatui. Toliau - 
ploni kaip popierius fragmentai. Jie 
vartosi, blizga kaip aliuminio folija, 
dega. Labai intriguojantys kadrai, 
kuriuose, kaip komentuoja B. Levis, 
vyksta lavonų evakuacija iš miško. 
Matosi kontūrai žmogaus, kuris velka 
kažką, pailgą, suglebusį. Pagaliau 
patys svarbiausieji kadrai: lavonai 
padėti šalia medžių parko teritorijoje.

- Jūs matote tuos ateivius? - klausia 
B. Levis.

Filmuota prieblandoje. Kokybė - 
ne pati geriausia. Tačiau visai gerai 
matosi j žmogų panašios būtybės

kontūrai (kairėje kadro dalyje); 
antrosios, kuri dešinėje, - blogiau.

Tai kompiuterinis vaizdas displėjaus 
ekrane magnetinės vaizdo juostos, 
kurią nelegaliu būdu iš federalinės 
vyriausybės saugyklos paėmė gyny
binės sistemos departamento darbuo-

NAUJA U F O ----------
KATASTROFA JAV?
I_______________________________
tojas. Juosta parodo dviejų nežemiškų 
būtybių lavonus, kurie buvo rasti j 
rytus nuoViljam Floido bulvaro, kur jų 
skraidymo aparatą ištiko avarija ties 
Brukheveno laboratorijomis 1992 metų 
lapkričio 24 d. Šis incidentas įvyko 
beveik tuo pačiu laiku, kai trimis 
minutėmis anksčiau kitas objektas 
trenkėsi j žemę Santheveno parko - 
draustinio rajone Širlyje. Tai akivaizdus 
pavyzdys, kaip Amerikos vyriausybė 
jau beve k 47 metus (nuo 1947 metų) 
slepia nuo eilinių amerikiečių teisybę 
apie kaskart dažnėjančius nežemiškųjų 
civilizacijų vizitus į mūsų Žemę.

Šj incidentą šiuo metu tyrinėja Long 
Ailendo ufologlnis centras, nekomer
cinė tyrimų organizacija, kuri užsiima 
NSO reiškinių tyrimais ir kuri stengiasi 
įrodyti NSO katastrofos fakto tikro
viškumą Santheveno parke. Inciden
tas, kur] rūpestingai slepia Niujorko 
valstijos federalinė, taip pat vietinė 
valdžia, apima dviejų nežemiškųjų 
skraidančiųjų aparatų katastrofą ties 
š irli Long Ailendo saloje 1992 metų 
lapkričio 24 d. Tą naktj, tuoj po inci
dento, kariškiai, policija ir ugniagesiai 
užblokavo didoką rajoną, kuriame

gyvena beveik 12 tūkstančių gy
ventojų. Skraidymo aparatų nuolau
žos Ir lavonai buvo pristatyti j 
Brukheveno nacionalines labora
torijas.

Peržiūrėjus vaizdo įrašą, kuris į 
ufologų rankas pateko konfidencialiu 

būdu, V. Avi
nskis aplankė 
LAUFON šta
bą. Direktorius 
D. Fordas pa
rodė jvairaus 
kontrastingumo

fo ton uo trau kas , padary tas  iš 
displėjaus ekrano, taip pat vietovės, 
kur visa įvyko, žemėlapius. Žemė
lapyje pažymėta NSO skrydžio 
trajektorija pagal liudininkų parod
ymus. Katastrofą patyręs NSO skrido 
iš pietvakarių Brukheveno laboratorijų 
link. Siūloma išvada, kad šį mažą 
neatpažintą skra idantįjį objektą 
numušė priešlėktuvinė gynyba ties 
svarbia karine ištaiga. Tačiau jokių 
patvirtinančių duomenų šiuo klausimu 
kol kas negauta.

š is  incidentas trumpai aprašytas 
specialiame spaudos biuletenyje, kurį 
išleido LAUFON. D. Fordas prašė 
paskelbti šią informaciją Rusijoje. 
Populiarus amerikiečių žurnalas "UFO 
junivers" šio įvykio proga išspausdino 
straipsnį "Didelė NSO katastrofa ties 
Brukheveno laboratorijom is” .

Taigi informacija gauta, kaip 
sakoma, iš pirmųjų rankų. Ryšys 
palaikomas, ir kai tik Long Ailendo 
ufologai praneš ką nors nauja apie 
šią katastrofą, spauda nedelsiant apie 
tai informuos skaitytojus.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Bronius KASPERAVIČIUS

M ETIN ES  VIEN O  G Y V E N T O JO  P A JA M O S
Per 25000 USD (labai turtingi) - 

Šveicarija, Japonija, Suomija, 
Liuksemburgas.

20000-25000 USD (turtingi) - JAV, 
Vokietija, Švedija, Danija, Kanada, 
Norvegija ir kt.

10000-20000 USD (pasiturintys) 
- Prancūzija, Austrija, Nyderlandai,

Didžioji Britanija, Ispanija, Singapūras, 
Izraelis ir kt

2500-10000 USD (vidutin iški 
gyventojai) - Airija, Grenlandija, Pietų 
Korėja, Saudo Arabija, Čekija, Slova
kiją PAR, buvusios TSRS respublikos.

500-2500 USD (skurdas) - Meksiką 
Iranas, Irakas, Bulgarija, Argentina,

Rumunija, Turkija, Albanija, Egiptas, 
Filipinai ir kt.

Mažiau 500 USD - Etiopiją Mozam
bikas, Uganda, Keniją Bangladešas, 
Vietnamas, Nigerija, Indija, Zairas, 
Kinija ir kt.

Pagal “ D eutsch land”

m

SAVAITES ŠIUPINYS

KELMĖ
Lietuvos Vyriausybė garan

tavo Danijos bankui "Dendais- 
ke" dėl Kelmės ir dar penkių 
rajonų centrų vandens valymo 
įrenginių statybai 10 metų 
teikiamos beprocentinės pas
kolos grąžinimo. Valymo įre
nginius statys Danijos firma 
"Puritex". Vilniuje su jos atstovais 
buvo nuolat konsultuojamasi, 
o spalio 20 dieną į Kelmę atvyko 
šios firmos vadovas O. Overau- 
nas, su ja bendradarbiaujančios 
ir valymo įrenginius projekt
uojančios AB "Krašto projektai" 
generalinis direktorius P. J. 
Lomsargis bei skyriaus virš
ininkas V. Čekatauskas. Sutar
tyje numatyta, kad valymo įre
ngimai bus pastatyti Kelmėje 
1996 metais.

*  * *
Šaltinių ž. ū. bendrovės vado

vas Edmundas Jagminas paste
bėjo, kad trūksta apie 25-30 tonų 
kviečių.

Iš Eibarų kaimo ganyklos 
dingo Kiaunorių bendrovės 
aštuonerių metų bėra kumelė.

*  * *

Dėl neišaiškintų priežasčių 
užsidegė ir stipriai apdegė Du
bėnų kaimo gyventojos Veros 
Keviš ienės gyvenam asis  
namas.

TELŠIAI
Nuo metų pradžios rajone

užregistruoti 24 susirgusieji sifiliu. 
Liūdniausia, kad tarp tų  žmonių - 
net aštuonios nėščios moterys. 
Sergančiųjų sifiliu amžius nuolat 
jaunėja ir dabar yra apie 20-25. Su- 
sirgusiųjų sifiliu skaičiumi Klaipėdos 
zonoje Telšius lenkia tik Šilutė.

JONIŠKIS
Lietuvos žemės ūkio konsul

tavimo tarnybos Joniškio biuras 
įsteigtas 1993 metų rugpjūčio 1 d. 
Biuro tikslas - metodiškai konsultuoti 
žemės ūkio produkcijos gamintojus 
ir perdirbėjus, š iame biure galima 
gauti informacijos įvairiausiais 
žemės ūkio klausimais. Biure yra 
verslo planai, tinkantys užsienio 
kreditams gauti, nes norint juos 
gauti, reikia vykdyti kai kuriuos 
reikalavimus.

Vagišius atbaidė pirmosios 
šalnos: nes per savaitę užregistruoti 
tik trys įvykiai. Spalio pradžioje iš 
transformatorių pastotės Žiūruose 
pagrobta 523 kg alium inio laidų. 
Šimkūnų gyventojas I. K  po nakties 
pasigedo septynių mėnesių buliuko. 
Sliekiuose iš ganyklos dingo J. U. 
100 kg sveriantis jautukas. Per langą 
į Žagarės žirgyno kontorą įsibrovęs 
nusikaltėlis pagrobė faksą.

RADVILIŠKIS
Kai iš mūsų krašto ėmė kraustais 

sovietų armija, radviliškiečiai kalbėjo

apie čia esančius požemius, |  
apie ginklų sandėlius. Dabar ■ 
visi jau žino, kad Linkaičiuose Į 
stovėjo du kariniai daliniai. ■ 
Vienas saugojo šovinius, o I 
kitas - raketines galvutes. I  

ŠIAULIŲ RAJ.
Spalio 21 dieną apie 21 val. !  

30 min. Kuršėnų miesto Vii- ■ 
niaus gatvės 26 namo 3 buto I  
gyventojai išg rido  garsą, |  
panašų j šautuvo šūvį. Ne- i  
trukus lango stikle ouvo pas- .  
tebėtos dvi skylutės. Buto ■ 
šeimininkai policijai pareiškė, I  
jog niekam pretenzijų neturi. |

I
Spalio 18 d. iš Bazilionų ■ 

žemės ūkio bendrovės pavog- J 
ta 20 metrų varinio kabelio. I  
Populiariausios tarp vagių - |  
karvės. Spalio 15 dieną iš |  
Micaičių kaimo gyventojos A. ■ 
K. pavogta karvė, spalio 19- J 
ąją iš Sauginių žemės ūkio ■ 
bendrovės - jautis, Verbūnų I  
kaime iš A. S. - karvė. Tik iš |  
Gruzdžių apylinkės Valdomų ■ 
kaimo gyvento jos V. M. - 
pavogtas 5 metų eržilas.

Po ilgų abejonių, sukrėtimų |  
dirba Pavenčių valstybinis |  
akcinis fabrikas. Iš mūsų .  
aplinkinių rajonų j fabriką rieda J 
mašinos su naujuoju cukrinių I  
runkelių derliumi. Jau priimta |  
68 tūkst. tonų. Veža naująjį |
derlių ir bendrovės, ir ūkininkai 
. Eilių nėra. Priimami visi.

SAVAITES ŠIUPINYS

AUSROS ALI TA



VOKIŠKI VALGIAI
Varškės spurgos (serviruojamos 

šiltos, gausiai apipilamos cukraus 
pudra).

Paruošiama per 40 min. Kiekviena 
spurga turi 90 kalorijų.

Išeiga - 18 vienetų.
Tešlai: 50 g sviesto arba 

margarino, 50 g cukraus, truputĮ 
vanilinio cukraus, 1 kiaušinis, 125 
g varškės,2 valg. šaukštai citrinos 
sulčių, 50 g krakmolo, 150 g 
kvietinių miltų, 1 arbat. šaukštelis 
kepimo miltelių.

Kepimui: 500 g riebalų (bet kokių).
Serviravimui: cukraus pudra.
Paruošimas. Sviestą ar margariną 

maišyti su cukrumi, kol pradės putoti. 
Įmaišyti vaniliną ir kiaušinį. Iš lėto 
jmaišyti varškę ir citrinos sultis, po to 
taip pat lėtai maišant dedame 
krakmolą, miltus ir kepimo miltelius. 
Valgomuoju šaukštu, kiekvieną kartą 
pavilgytu vandenyje, imame tešlą ir 
dedame j verdančius riebalus. Virti 
apvartant, kol paruduos. Šiltas 
spurgas pabarstyti cukraus pudra.

PORAI SŪRIO 
APVALKALE

ParuoSi reikia 45 min. Viena porcija 
turi 430 kalorijų.

Išeiga2asm enim s:2 porai (500 
g), 300 g morkų, žiupsnelis druskos, 
riebalų formai ištepti, 100 g sūrio 
(45 proc. riebumo), 4 arbat. 
šaukšteliai pasaldintų garstyčių, 
4 valg. šaukštai grietinės, 2 arbat. 
šaukšteliai krapų sėklų.

Paruošimas. Nuvalius porus, 
nuplauti ir supjaustyti 10 cm ilgio 
gabaliukais. Morkas nuskusti ir 
perpjauti išilgaij keturias dalis. Porus 
ir morkas virti 1/8 litro pasūdyto 
vandens 10 min.; perkošus ir gerai 
nuvarvinus vandenj, sudėti j riebalais 
pateptą ugniai atsparią formą. Sūrio 
plokštumą iš vienos pusės ištepti 
garstyčiomis, supjaustyti juostelėmis 
ir uždėti ant porų. Ant viršaus uždėti 
grietinės ir pabarstyti krapų sėklomis. 
Kepti orkaitėje (200 laipsnių karštyje) 
25 min.

SPAGETI 
ŠONINĖS PADAŽE

Paruošiama per 25 min. Viena 
porcija turi 680 kalorijų.

Išeiga 4 asmenims: 250 g 
spageti, truputis aliejaus, t  mažas 
svogūnas, t arbatinis šaukštelis 
sviesto arba margarino, 200 ml 
baltojo vyno, 300 ml pieno, 200 g 
plaktos grietinėlės, 300 g žalių 
žirnelių, 1/2 arbatinio šaukštelio 
šalavijų, 150 g olandiško sūrio, 
truputis druskos, pipirų ir 100 g 
šoninės.

Paruošimas. Spageti verdame 
pasūdytame vandenyje 10 min., įpylus 
aliejaus. Tuo tarpu gaminama padažą: 
svogūnas nulupam as, susm u l
kinamas ir troškinam as riebaluose. 
Jpilti vyną, pieną ir grietinėlę. Sudėjus 
žirnelius ir šalaviją, pavirinti. Sūrį 
stambiai sutarkuoti ir jdėti j padažą 
maišant, kol ištirps. Paskaninti druska 
ir pipirais. Šoninę supjaustyti ir jmaišyti 
j padažą Serviruoti spageti permaišius 
su šoninės padažu.

ponia JADVYGA

Sportas Lietuvos krepšinio lygos geriausieji

51-

Rezuttatyvumas (iš viso, vidurkis):
1. Richardas Thomaą ("Šilutė”) 191; 27,29
2. Gintaras Einikis ("Žalgiris") 167; 23,86
3. Žydrūnas llgauskas (‘ Atletas") 161; 23,00
4. Gintaras Bačianskas ("Lietkabelis") 155; 

22,14
5. Dalius Darulis ("Sakalai") 147; 21,00 
Baudos (mesta-pataikyta; proc.):
1. Rytis Vaišvila ( ‘Atletas") 21-20; 95,24
2. Aleksandras Satyrovas (“Šiauliai") 17- 

16; 94,12
3. Gintaras Bačianskas ("Lietkabelis") 52- 

47' 90 38
4. Aurimas Palšis (NECA) 37-33; 89,19
5. Mindaugas Žukauskas (“Šiauliai") 25- 

22; 88,00
Dvitaškiai (mesta-pataikyta; proc.):
1. Paulas Henrie Darrenas ("Žalgiris")

35; 68,63
2. Andrius Laumenis (“Neptūnas")

23;67,65
3. Žydrūnas llgauskas (“At[etas") 103-68; 66,02
4. Michaelis Colemanas ("Žalgiris") 53- 

34;64,15
5. Mindaugas Žukauskas ("Šiauliai")

30; 63,83
Tritaškiai (mesta-pataikyta; proc.):
1. Saulius Štombergas ("Atletas”)

8; 80,00
2. Olegas Bulancevas (“Šiauliai") 16-10; 62,50
3. Nerijus Zabarauskas (“Atletas") 22- 

12; 54,55
4. Andrius Medelinskas ("Lietkabelis") 13- 

7, 53,85
5. Darius Sirtautas ("Atletas") 23-12; 52,17 
Atkovota kamuolių (iš viso; vidurkis):
1. Žydrūnas llgauskas (“Atletas") 100; 14,29
2. Patrickas Jonesas ("Olimpas")92; 11,50
3. Corey Tayloras (“Šilutė") 58; 9,67

4. Erikas Kučiauskas ("Sakalai") 75; 9,38
5. Virginijus Praškevičius (“ Lavera” ) 62;

94;

10,5
8,2
8,2

34-

47-

10-

Atkovoti kamuoliai (iš viso; vidurkis):
1. Mindaugas Lekerauskas (“ Drobė1')

14,0
2. Rytis Sakalas ("Viesulas") 63;
3. Arnas Kazlauskas (“ Žaibas") 49;
4. Tomas Mažulis (“ Statyba”) 49;
5. Vitalijus Baravikovas (“ Taupomasis bankas")

48; 9,6
Rezultatyvūs perdavimai .(iš viso; vidurkis):
1. Sigitas Kaiukauskas (ŽŪM) 21 ;3,5
2. Artūras Jasiunskas (“ Drobe”) 16; 2,7
3. Saulius Raziulis ("Ekspromtas”) 15;

2.5
4. Paulius Zakalskis (ZUM) 15; 2,5
5. Virginijus Šeškus ("Taupomasis bankas")

14; 2,8
Perimti kamuoliai (iš viso; vidurkis):
1. Deivis Koba ("Eskalada'') 20;
2. Arnas Kazlauskas f  Žaibas") 20;
3. Edgaras Totulis (“ Eskalada”)
4. Vaclovas Šivickas ("Vėzgė")
5. Valdas Dobilas (“ Eskalada")
Užblokuoti metimai (iš viso; vidurkis):
1. Vitalijus Baravikovas (“ Taupomasis bankas") 

17; 3,4
2. Artūras Darašas ("Ekspromtas” )

2.5
3. Edgaras Totulis (“ Eskalada”) 10;
4. Rolandas Mačiulaitis (“Statyba” )

1.5
5. Mindaugas Lekerauskas ("Drobė")

1.5
Rezultatyvumas (iš viso; vidurkis):
1. Mindaugas Lekerauskas ("Drobė” )

24,3
2. Arūnas Grigas (SAVY) 140;

18; 3.6 
18;
17;

4.0
4.0

3,0
3,4

15;

2,0
9;

9;

146;

23,3

3. Gintaras Pipiras ("Viesulas") 136; 
22,7

4. Vaclovas Šivickas ("Vėzgė") 128;

5. Alidas Žukauskas (ŽŪM) 126; 
21,0

Baudos (mesta-patajkyta; proc.):
1. Arūnas Drąsutis (ŽŪM) 11-9; 

81,82
2. Andrius Šležas ("Žemgala") 29-23; 

79,31
3. Virginijus Šeškus ("Taupomasis bankas’

36-28; 77,78
4. Arnas Kazlauskas ("Žaibas") 56-43; 

76,79
5. Svajūnas Ainošius ("Viesulas")

37-28; 75.68
Dvitaškiai (mesta-pataikyta; proc.):
1. Vitalijus Baravikovas ("taupom asis 

bankas") 46-37; 80,43
2. Arvydas Venclovas ("Ekspromtas” ) 

54-36; 66,67
3. Egidijus Kazakevičius ("Ekspromtas” ] 

36-24; 66,6£
4. Andrius Šležas (“ Žemgala”) 32-21; 

65,63
5. Romualdas Petronis ("Statyba”)

34-22; 64,71 
Tritaškiai (mesta-pataikyta; proc.):
1. Arūnas Grigas (ŠAVY) 30-16; 

53,33 „
2. Alidas Žukauskas (ZUM) 51-24; 

47,06
3. Aurimas Cėsna ("Sūduva") 52-21; 

40,38
4. Valdas Dobilas ("Eskalada") 40-16;

40.00
5. Deivis Koba ("Eskalada") 35-14;

40.00

TELEVIZIJOS

PROGRAM A
Ketvirtadienis, lapkričio 3 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.25 TV anonsas.

8.30 Viso geriausio. 18.00 Žinios. 18.10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios. 19.00 
TV anonsas. 19.05 Vyriausybė nutarė...
19.20 Katalikų TV studija.-19.50 "22". 
Sporto programa futbolo mėgėjams. 20.15 
Studijoje kandidatas j Lietuvos 
Respublikos Seimo narius Liudvikas 
Sabutis. 20.30 Panorama. 21.05 
Videofilmas "Liubica". 22.20 TV anonsas.
22.25 Grjžulo Ratai. 23.20 Vakaro žinios. 
23.35 F. "Susijungimas".

LHPoIiinter TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 F. "Laukinė rožė". 

14.52 Naujienos. 15.00 Multitrolija. 15.30 
Baliuje pas Pelenę. 15.52 Naujienos. 16.00 
Tim-intimas. 16.20 Serialas "Elen ir 
vaikinai". 16.50 Programa. 16.52 Pasaulis 
šiandien. 17.00 ...Iki 16-os ir vyresniems.
17.30 Rusijos balsai. 17.40 Dokumentai 
ir likimai. 17.52 Naujienos. 18.00 Piko 
valanda. 18.25 F. "Laukinė rožė". 18.55 
Muzika. Anonsai. 19.00 Tangomanija. 
1925 Animaciniai f. 20.00 Naujienos. 20.35 
F. "Aukštumos". 21.30 F. "Kaip būti 
mylimai". 22.52 Naujienos. 23.00 Filmo 
tęsinys. 23.30 Spaudos ekspresas.

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 TV serialas "Santa Barbara". 569 d.
9.30 Viskas juokui. 8 d. 10.00 Europa 
šou. 10.30 Vaidybinis filmas 
"Kaskadininkės” . 11.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 12.00 Vaidybinis filmas. 13.30 
Muzika. 15.00 Kelionių žurnalas. 16.00 
Kelionė su Šekspyru. 3 d. 17.00 Vaidybinis 
filmas. 18.30 Animacinis filmas. 19.00 
Žinios (Vesti). 19.20 Anonsai, muzika.
19.30 TV serialas "Santa Barbara". 570 
d. 20.30 Animacinis filmas. 21.00 Žinios.
21.20 Anonsai, muzika. 21.30 Vaidybinis 
filmas “Aiškiaregys” , 23.00 Žinios. 23.20 
Muzika. 01.00 Pabaiga.

Penktadienis, lapkričio 4 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas, 8.25 TV anonsas.

8.30 Šeimos albumas. 18.00 Žinios. 18.10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios. 19.00 
TV anonsas. 19.05 F. 'Tu kas esi?" 19.30 
Reportažai iŠ regiono. 19.50 Stilius. 20.30 
Panorama. 21.05 F, "Nerami tarnyba” - 
“Amerikietis Eidensfilde". 21.55 Laisvės 
alėja. 22.15 TV. anonsas. 22.20 F. "Dakotos 
kelias".

LitPollinter TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 F. "Laukinė rožė". 

5.00 F. vaikams "Ketvizl” . 15.52
Naujienos. 16.00 F. vaikams “Ketvizl".
16.25 Rokas, 16.50 Programa. 16.53 
Pasaulis šiandien. 17.00 Žmogus ir 
jstatymas, 17.30 Ledo ritulys. Maskvos 
“Spartakas" - Rusijos žvaigždės". 20.00 
Naujienos. 20.35 F. "Padauža". 21.30 02 
kronika, 21.50 Muzikinė laida "Viskas!" 
22.10 Vi deokaukas.

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 Meninisf ilmas “ Santa Barbara". 570 
d. 9.30 Gineso šou. 8 d. 10.00 Muzika.
10.30 Vaidybinis filmas "Jessy Hallan

išdidumas". 11.55 Anglų kalbos pamokėlė.
12.00 Vaidybinis filmas. 13.30 Muzika.
15.00 Kelionių žurnalas. 16.30 Muzika, 
16.45 Vokiečių kalbos pamokėlė. 17.00 
Vaidybinis filmas. 18.30 Animacinis filmas 
"Nuotykių ieškotojas Conan". 8 d. 19.00 
Žinios (Vesti). 19.20 Anonsai, muzika.
19.30 TV serialas "Santa Barbara". 571 
d. 20.40 Animacinis filmas. 21.00 Žinios.
21.20 Anonsai, muzika. 21.30 Vaidybinis 
filmas "Panika mieste". 23.00 Žinios. 23.20 
Muzika. 00.15 Pabaiga.

Šeštadienis, lapkričio 5 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.25 TV anonsas.

8.30 Santarvė. 18.00 Žinios. 18.10 
Programa vaikams. 18.25 Žinios. 18.35 
TV anonsas. 18.40 Lietuvos krepšinis. 
"Savy" - "Žemgala” . 20.10 VRS kamera 
- 93.20.30 Panorama. 21.05 F. "Senis" - 
"Byla". 22.05 TV anonsas. 22.10 Po savo 
stogu. 22.55 Muzikinis viešbutis. 23.20 
Vakaro žinios. 23.35 Roko festivalis.

LitPollinter TV
9 00 Ryto ratas. 11,00 Lietloto. 11.05 

Unplugged su "Bix". 12.05 Muzikinė laida 
“Viskas!" 12.25 Karaoke ir kiti. 12.40 Be 
pauzės. 12.50 Skonis. 13.05 F. "Antrasis 
gimimas". 13.52 Naujienos. 14.00 F. 
"Demokratijos suvokimas". 15.00 
Tarptautinis folkloro festivalis Sočyje. 15.25 
Žemiečių klubas. 16.20 Gyvūnijos 
pasaulyje. 17.00 Muzika. 17.15 Chart 
Show. 18.05 TV žaidimas "Taip. Ne". 
18.55 Dviračio šou. 19.15 Salonas dviem.
19.35 Kibir tele vibir. 20.00 Naujienos 
plius. 20.40 F. "Honkongas. Geltonoji 
gatvė". 21.30 Keturi ratai. 21.50 Karaoke 
ir kiti. 22.05 Kaukodromas. 22.50 F. 
"Persekiojamoji Lora” .

TELE-3
9.00 Tik vaikams. 10.30 Vaidybinis 

filmas. 12.00 Vaidybinis filmas. 13.30 
Muzika. 14.00 Kelionė su Šekspyru. 4 d.
15.00 Kelionių žurnalas. 16.00 VIVA Charts.
17.00 Pasaulio sportas. 17.30 Viskas juokui. 
9 d. 18.00 TV serialas "Okavango". 3 d.
19.00 Žinios (Vesti). 1920 Anonsai, muzika.
19.30 TV serialas "Maištininkas". 9 d.
20.30 Animacinis filmas. 21.00 Žinios,
21.20 Anonsai, muzika. 21.30 Vaidybinis 
filmas "šėtono mergaičių gimnazija” . 23.00 
Žinios. 23.15 Vaidybinis filmas "Mirtina 
tyla” . 00.45 Muzika. 01.30 Pabaiga.

Sekmadienis, lapkričio 6 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Liudykime Kristų.

9.35 F. "Genijus suranda žodžius". 1 d. 
10.05 Svetimo skausmo nebūna. 11.05 
Programa vaikams. 11.30 TV anonsas.
11.35 Lietuviai svetur. 12.00 Krepšinio 
pasaulyje. 12.45 Aukštas 18/17. 13.30 
Tarptautinis žurnalas "Azimutai". 14.00 
Lietuvos RTV taurės moterų rankinio 
finalas. 15.25 Sveikinimų koncertas. 16.35 
F. "Neono raitelis". 5 s. 17,25 "Europos 
aikštė” - vokiečių WDR TV kompanijos 
žurnalas. 18.10 Mano automobilis, 18.30 
Laida apie NASCAR ir kitas autolenktynes. 
18.50 TV anonsas. 18.55 Žinos. 19.00 
Jaunimo banga. 19.30 Gyvybės žalias 
medis, 20.00 šalia mūsų. 20.30 Panorama.

21.05 Pirmasis kanalas. 21.25 F. 
"Įsibrovėlis” . 23.00 Roko savaitgalis. 

LltPoIiinter TV
7.15 Olimpinis rytas. 7.50 Sportloto.

8.00 Maratonas-15. 8.30 Iš ryto, ankstėliau.
9.00 Poligonas. 9.30 Kol visi namuose.
10.00 Plytinė žvaigždė. 10.50 Dok. f. 11.55 
Autošou. 12.10 "Špargalka". 12.25 
Vagonas 03.12.55 Gyvas amatų medis.
13.00 Dok. f. 13.52 Naujienos. 14.00 Dok. 
f. 14.55 Teleskopas. 15.25 Langas j Europą. 
15.55 Animaciniai f. 16.50 TV locija. 17.12 
Naujienos. 17.20 Vakaras radijo stoties 
“Majak" 30-mečiui. 18.50 F. "Zoro". 20.55 
Horoskopas savaitei. 21.05 Tangomanija.
21.30 TV žaidimas "Taip. Ne". 22.20 
Sekmadienis.

TELE-3
9.00 Tik vaikams. 10.20 Langas j 

gamtą. 10.30 Vaidybinis filmas. 12.00 
Vaidybinis filmas. 13.30 POPTV. 14.00 
Dokumentinis filmas. 14.30 Muzika. 15.00 
Kelionių žurnalas. 17.00 Deutsche Welle.
18.00 TV serialas “Westgate II". 1 d. 19.00 
Žinios (Vesti). 19.20 Anonsai, muzika.
19.30 Gineso šou. 9 d. 20.00 Žvelkime 
atidžiau. 20.15 Muzika. 20.30 Animacinis 
filmas. 21.00 Europa šou. 21.30 Vaidybinis 
filmas "Nužudymas muzikos mieste".
23.00 Tamsos citadelė. 23.30 Formulė I. 
01.40 Pabaiga.

Sekmadienis, lapkričio 6 d.
9.00 Programa. 9.05 F. ‘Taip sukasi 

pasaulis". 10.00 Žingsniai. 1 0 3 0  
Susitikimai. 11.00 Kelionė j gamtą. 11 
“ Rutina". 12.15 Dešimt geriausiųjų. 13.00 
Vaikų savaitgalis. 14.40 F. "Zulu". 17.00 
Dainuoja Rinalda. 17.10 CNN rodo. 18.00 
Jazz. 18,30 NBA rungtynės. 19.30 NBA 

apžvalga. 20.00 Baltijos naujienos. 20 05 
F. "Taip sukasi pasaulis". 21.00 NBA 

fantastika. 21.30 F. “ Blondinės meilė'1 
23.00-23,30 "Juoda-balta".

BALTIJOS TV
Penktadienis, lapkričio 4 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 F. 'Taip 

sukasi pasaulis” . 8.30 F "Nakties riba". 
9.00-9 55 CNN valanda 9.55-10.55 F. 
"Mergaitė, kuri matė pasaulį iš viršaus” .
18.00 Baltijos naujienos, 18.05 Pasaulio 
naujienos. 18.20 F. "Trečiasis žmogus".
20.00 Baltijos naujienos. 20.05 Ketvirtasis 
f. apie gydytojo G. Piosso bioenergetinę 
terapiją. 20.15 F. "Taip sukasi pasaulis".
22.00 Baltijos naujienos. 22.05 F. "Nakties 
riba". 22.35 "Laiminga ranka!” Pertraukoje 
- "Laiškai laiškeliai..." 23.35-0.40 F. 
“ Misteris Vongas".

ŠIAULIŲ VT IR BALTIJOS TV
Ketvirtadienis, lapkričio 3 d.
19.00 "Pirk, parduok, informuok". 19.10 

Žinios. 19.30 Spaudos apžvalga. 19.35 
TV forumas. Nedarbas-visų bėda. 20.10 
"Argos" TV programa. 22.30 Kartojama 
"Pirk, parduok, informuok". Žinios.

Penkiadienis, lapkričio 4 d.
7.30 Baltijos TV programa. Sovijaus 

horoskopas. 7.35 'Taip sukasi pasaulis
8.30 "Nakties riba". 9.00 CNN valanda 
9.55 F. "Mergaitė, kuri matė pasauli iŠ 
viršaus” , 18,00 Baltijos naujienos. 18 05 
Pasaulio naujienos. 18.20 Muzika. 19 00 
"Pirk, parduok, informuok”. 19.10 Žinios
19.30 Spaudos apžvalga. 19.35 Pramog os 
laida "Įsijunkite televizorių". 20.00 Baltijos 
TV. 20.00 Baltijos naujienos. 20.05 Gy
dytojo Georgijaus Tiosso bioenergetine 
terapija. 20.15 "Taip sukasi pasaulis 
22.00 Kartojama "Pirk, parduok, infor
muok". Žinios. 22.30 Detektyvas "Skanda 
las". 23.30 BaltijosTV. F. "Paslaptingasis 
misteris Vongas” .

KABELINĖ TV
Ketvirtadienis, lapkričio 3 d.
19.00 Animacinis f. 20.00 F. "Mirtini 

didvyriai". 21.40 F. "Dalyvaujant".
Penktadienis, lapkričio 4 d.
19.00 F. "Užmaršties kraujas" 22  00 

F. "Paskutinė išeitis". 23.30 F. "Sulaužytas 
antspaudas".
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