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naują 1995-ųjų metų kalendorių 
jasižiūrėkime naujai: jis kurtas ir 
obulintas nuo Adom o ir Ievos - 
liem enų , ke lia u to jų , jū re iv ių , 
emdirbtų, astrologų, astronomų ir 
naiematikų, istorikų, filosofų ir

dienos kalendoriuje yra greta. Kiek
viena jų savaip žada mums viltj. 
Drauge su Adomu ir Ieva (jų varda
dienį, beje, m inėjome gruodžio 24- 
ąją) pakeikime akis j dangų. Net 
je igu Naujųjų metų naktis būtų ir

NAUJAI PAŽIŪRĖKIME Į 
SAVO GYVENIMĄ

e o logų , rašy to jų , redakto rių , 
.paustuvi ninku...

Naujai pasižiūrėkime ir j  savo 
jyvenimą. Ne atsitiktinai saulėgrj- 
:os, Kristaus gim im o ir Naujųjų metų

apsiniaukusi, žinome - už debesų 
tikrai yra žvaigždės. Jų akivaizdoje 
galbūt dar kartą patiriame gamtos ir 
istorijos vyksm e Visagalio m ums 
duotą gyvenimo stebuklą.

SEIMAS NETEISĖTAI 
LIKVIDAVO 

AUKŠČIAUSIĄJĮ TEISMĄ
M. Lošys: “...norima užmaskuota forma atsikratyti 

Seimui neįtinkančios teismo vadovybės. Tai didelės 
kampanijos, kuria norima atsikratyti visais V. 
Landsbergio laikais paskirtais teisėsaugos vadovais, 
dalis”.

Konstitucinis Teimas nutarė, kad 
statymo "Dėl Lietuvos Aukščiausiojo 
Teismo, Lietuvos apeliacinioteism o, 
apygardų ir apylinkių teism ų veiklos 
eritorijų nustatymo bei Lietuvos 
R espub likos p ro ku ra tū ro s  
e fo rm a v im o ”  n uo s ta ta , jog  
(u k š č ia u s io jo  T e ism o  te isė jų  
galiojimai nutrūksta š. m. gruodžio 
H d., p r ie š ta ra u ja  L ie tuvos 
konstitucijai. Seimas, birželio 15 d. 
iriėmęs šį jstatymą šiurkščiai pažeidė

Konstituciją ir  neteisėtai išvaikė 
Aukščiausiąjį Teismą. Algą nuo 
Naujųjų metų teks mokėti ir kai kuriems 
nedirbantiems Aukščiausiojo Teismo 
teisėjams. Žinoma, iš mūsų, eilinių 
mokesčių mokėtojų, kišenės. O gal 
pareikalaukime, kad mokėtų Seimo 
nariai, kurie balsavo už šj įstatymą. Ir 
Prezidentas - pagrindinis Konstitucijos 
saugotojas, - jj patvirtinęs. Tada gal 
daugiau tvarkos būtų.

A.S.

MIESTO VALDYBOJE
Seniesiems metams baigiantis, 

lies to  valdyboje darbų nemažėja, 
liesto gyventojai turi įvairių reikalų: 
ieni nori įgyti Lietuvos pilietybę, kiti 
jos atsisakyti; vieniems rūpi atgauti 
9mę ar namus, kiti nuosavybę paveldi 
r perka, patalpas nuomoja ar ketina 
ertvarkyti. Visa tai reikia juridiškai 
»sinti. Būtina pasirūpinti tais, kuriems 
iikalinga globa - vaikais, invalidais, 
aneliais. Šie reikalai sprendžiami savi- 
aldybės padaliniuose (skyriuose), 
valdybos posėdžiuose įforminami 
otvarkiais, kuriuos pasirašys meras.

Informuojame apie kai kuriuos 
mečiams svarbius dalykus.

Leidimai, įpareigojimai, 
paskyrimai 

Kūno kultūros ir sporto skyriaus 
nioje esančioms sporto mokykloms 
ista naudotis bendro jo lavinimo 
okyklų sporto salėmis. Šis bendra- 
irbiavimas turės būti apibrėžtas 
ino kultūros ir sporto bei Švietimo 
yrių sutartimi, oficialiais tvarkaraš- 
lis. Švietimo skyrius, finansuoda- 
as mokyklas, privalės atsižvelgti j 
\ aplinkybę.
Komunalinio ūkio skyrius jpareigo- 

> sumažinti reklaminio šviesos tablo 
esto centre eksploatavimo išlaidas.
Miesto deputatų tarybai bus 

'loma svarstyti tolimesnį šio įrenginio 
mą: ar skelbti ilgalaikės jo paties 
jo darbo laiko nuom os konkursą 
teise subnuomoti, ar užkonservucrti.
Nekilnojamojo turto eksploatacijos 
/riui leista vieneriems metams

pratęsti besibaigiančias ir sudaryti 
naujas patalpų nuomos sutartis. 
Patikslintas kai kurių nuomojamų 
patalpų plotas. Su Lietuvos architektų 
są jungos Š iaulių  skyrium i bus 
sudaryta patalpų Vilniaus g-vėje 116a 
panaudojimo sutartis.

Pritarta in d iv idua lios įm onės 
savininko Stanislovo Bužo ketinimui 
įrengti vaisių ir daržovių turgų Lyros 
gatvėje 17a.

Taisyklės
Patvirtintos atsiskaitymų užgyve

namųjų patalpų nuomą ir komunalines 
paslaugas taisyklės. Kadangi atsiskai
tyme dalyvauja ne tik paslaugų teikėjai 
ir gavėjai, bet ir tarpininkai (bendrijos, 
namų ūkio eksploatavimo, paslaugų 
įmonės bei inform acijos centras), 
taisyklėmis bandoma aprėpti visų šio 
proceso da lyvių  funkc ijas  bei 
tarpusavio santykius.

Gyventojai (paslaugų vartotojai), 
be abejo, laukia ne tik naujų sąskaitų, 
bet ir paprastos, aiškios informacijos 
apie naują atsiskaitymo tvarką. 

Bendrijos
Patvirtintos gyvenam ųjų namų 

Gardino 13 ir  Vytauto 147 butų 
savininkų bendrijos.

Patvirtintas gyvenam ojo namo 
statybos bendrijos Tilžės 61, 61a, 
61b, 61c sprendimas šiai bendrijai 
likviduoti. Pajaus jnašai bus grąžinti, 
o pageidaujantieji - vėl įrašyti j 
gyventojų, turinčių teisę j valstybės 
paramą apsirūpinant gyvenam osio
mis patalpomis, eiles.

GERBIAMIEJI 
SKAITYTOJAI

Stabtelėję ties nematomu, o vis dėlto labai realiu metų slenksčiu, pasiryžkime 
būti geri, teisingi ir drąsūs. Tik tokie mes būsime reikalingi sau ir kitiems. 

“Aušros alėja” savo mieliesiems skaitytojams linki sveikatos, kantrybės ir 
ištvermės kiekvieną būsimųjų 1995-ųjų metų dieną.

ŠIAULIŲ KALĖJIMAS: KALĖDINĖS DOVANOS 
NEPILNAMEČIAMS

Irena BIJEIKIENĖ
"Aušros alėjoje" jau rašėme apie 

Labdaros centro veiklą ir pagalbą 
socialiai remtiniems žmonėms. 
Gruodžio 23 dieną Labdaros centro 
darbuotojos Eglė Sėjūnienė ir Birutė 
Baužienė susiruošė dar j vieną žygį. 
Šj sykj moterys aplankė nepilname
čius, kalinamus Šiaulių kalėjime. 
Daugelis jų - likimo nuskriausti vaikai 
- našlaičiai arba iš asocialių šeimų. 
Pradžioje ne itin svetingi kalėjimo 
darbuotojai vis dėlto suteikė 
galimybę sušelpti nepilnameCius 
kalinius. Labdaros centro 
darbuotojoms buvo "užleistas"

vienas iš kabinetų, kur prižiūrėtojai iš 
kamerų atvesdavo visai nelanko
mus ar mažiausiai lankomus vaikus. 
Daugelio nepilnameCių kalinių būklė 
buvo apgailėtina: dažnas neturi 
batų, basas jsispyręs j šlepetes, kiti 
pusnuogiai, apiplyšę, murzini. 

-Moterys stengėsi iš visos širdies: 
basiesiems dalijo  kojines, 
sušalusiems - šiltesnius rūbus, 
alkaniems - maisto paketus. Dovanų 
gavo apie 50 nepilnameCių kalinių. 
Išdalinusios dovanas, Labdaros 
centro darbuoto jos paprašė 
prižiūrėtojus parodyti kameras, 
kuriose kalinami 14-17 metų

paaugliai. Vaizdas jose pranoko 
girdėtas kalbas apie kalėjimo 
baisumus. Ankštose kamerose 
susispaudę gyvena po 5-7 vaikus. 
Nevėdinamose kamerose, taip pat ir 
koridoriuose, tvyro troškus, slogus 
oras, ant gultų juoduoja patalynė 
arba jos nėra iš viso. Trečiame 
kalėjimo aukšte esančiose  
kamerose drėgna, pelija lubos. Visur 
matyti skurdas ir abejingumas Čia 
laikomiems žmonėms. Labdaros 
centro darbuoto jos džiaugėsi 
galėdamos nors truputį nuskaidrinti 
nepilnameCių kalinių buitj. Be to, šis 
vizitas j kalėjimą nebuvo paskutinis.

SEIMO PASLAPTYS
Prieš pat šv. Kalėdas, vėlai vakare, Seime buvo mėgintas “prastumti” Įstatymas 

“Dėl valstybinių įmonių, kurių iki 2000 metų nenumatoma nei akcionuoti, nei 
privatizuoti, sąrašo”. Šiame sąraše neįrašytas nė vienas strateginis, gyvybiškai 
Lietuvai būtinas objektas, be kurio negalėtų gyvuoti nei valstybė, nei Lietuvos 
ūkis.

Tačiau visus Kalėdų lūkesčius 
pranoko paskutinės dienos (prieš 
Kalėdas) posėdis, kai vėlai vakare 
Seime buvo mėgintas "prastum ti" 
įstatymas "D ė l valstybinių įmonių, 
kurių iki 2000 metų nenumatoma nei 
akcionuoti, nei privatizuoti, sąrašo". 
Šiame sąraše nejrašytas nė vienas 
strateginis, gyvyb iška i Lietuvai 
b ū tin a s  ob jek tas , be ku rio  
dabartinėmis sąlygomis negalėtų 
gyvuoti nei valstybė, nei šalies ūkis.

Sąrašu prisidengus
Gal, tarkime, elektros perdavimo 

linijas Lietuvoje ir būtų galima 
atiduoti j privačias rankas, jei būtų 
kelios konkuruojančios tokios linijos 
ir vartotojas ar tiekėjas galėtų rinktis. 
Tačiau šiuo metu Lietuva neturi nė 
vienos elektros perdavimo linijos, 
kuri nepriklausytų nuo senosios 
sovietinės sistemos elektros tinklų. 
Tad, leidus tokj, kad ir dalioj, 
privatizavimą, Lietuva taptų 
priklausoma jau ne tik nuo naftos 
tiekimo (ar netiekimo), bet ir nuo 
elektros. O jei elektros perdavimo 
tinklų kontrolę pasiimtų abejotinos 
ar net mafijos struktūros, jų diktatą 
mes greitai pajustume.

Liūdnai gali baigtis ir leidimas iš 
dalies privatizuoti dujotiekj. Dabar 
juo, einančiu per Lietuvą, dujos 
patenka Ir | Kaliningradą. Tai 
apsaugo mus nuo dujų tiekimo 
blokados. (Nešaldydamas Kalining
rado, Lietuvos neužblokuosi.) 
Tačiau dalinis dujotiekio vamzdynų 
privatizavim as suteiktų teisinj 
pagrindą dujų tiekimą nutraukti arba 
be saiko didinti dujų kainas.

Sunkius ekonomikos padarinius 
patirtume, jei, tarkim e, būtų 
privatizuoti Klaipėdos uostai ar 
Lietuvos aerodromų takai. Valstybė, 
netekusi šių gyvybiškai svarbių 
objektų, pavirstų tarpusavyje 
pavojingai besiplečiančiom is  
grupuotėmis, kurios galėtų diktuoti 
savo valią ir piliečiams, ir valstybei. 
Argumentas, kad numatoma 
privatizuoti tik 30 proc. kapitalo, tėra 
mėginimas visus apmulkinti. Juk 
jm onės galės būti arba tik 
valstybinės, arba tik privačios. 
Privatizavimas 30 proc. anksčiau ar 
vėliau priverstų Vyriausybę (kokia ji 
bebūtų) privatizuoti visą jmonę arba 
išpirkti tą privatizuotą dalj. Taigi 
pusvelčiui atiduotus objektus vėliau 
valstybei gali tekti išsipirkti už

Laima JUODELYTĖ
milžiniškas, jau privatininkų 
padiktuotas sumas.

Tiesa, ir strateginiai objektai kai 
kuriuose kraštuose yra privatūs. Kai 
ką ir Lietuvoje vėliau teks privatizuoti. 
Tačiau tai padaryti bus galima tik 
tada, kai atsiras alternatyvūs 
dujotiekio, naftotiekio vamzdynai, 
elektros perdavimo tinklai ir kiti 
gyvybiškai svarbiausieji Lietuvai 
objektai.

Kas tas 
paslaptingasis?

Ketvirtadienio (prieš Kalėdas) 
vakarą, svarstant tą nelemtą 
neprivatizuotinų jmonlų sąrašą, 
buvo vos neprieita iki grumtynių. Štai 
ką'apie tą vakarą irSeimo mėginimą 
prieš Kalėdas kai ką "karališkai" 
apdovanoti papasakojo Seimo 
narys Gediminas Vagnorius.

...Dujotiekio, naftotiekio, elektros 
perdavimo tinklų bei kitų strateginių 
objektų leidimas privatizuoti (nors ir 
prisidengus neprivatizuotinų įmonių 
įstatym o priėm imu) buvo 
mėginamas "p ras tum ti" vėlai 
vakare, kai salėje buvo likusi tik 
maža Seimo narių dalis.

Nukelta 12 p.
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KOKIOS BUS VARGUOLIŲ 
ŠVENTĖS?

(Pabaiga. Pradžia Nr. 100)
Koresp. Rajonas neturi nakvynės 

namų. Kaip varčiatės? Ar padeda 
Šiaulių nakvynės namai?

J. Pu ldoka itė , Padeda, tačiau 
mūsų valdybos biudžetui tai labai 
daug kainuoja Apgyvendinome vieną 
rajono beglobį miesto nakvynės 
namuose ir už pusmetį sumokėjome 
675 litus. Kuršėnuose ir Meškuičiuose 
prie ligoninių yra specialios slaugos 
palatos, kur laikinai gali rasti užuovėją 
neturintys pastogės žmonės.

Koresp. Kartą sušalusj senuką, 
rastą pakelėje tarp Š iaulių ir 
Aukštelkės, teko priglausti A. Špoko 
vadovaujamame pensionate. Gal ir 
ten galima jkurti tokią slaugos palatą? 
Be to, pamenate, Bridų kaimas turėjo 
savo senelių namus, kuriuose rado 
prieglobstį buvę kolūkiečiai?

J. Puldoka itė. Prieš porą metų 
Aukštelkės pensionato priklausomy
bės klausimo svarstymas buvo pradė
tas. Jeigu pensionatas priklau-sytų 
Šiaulių rajono savivaldybei, tai jam 
išlaikyti tektų skirti vos ne visas 
biudžeto lėšas. Tuomet Aukštelkėje 
glaustųsi tik mūsų rajono žmonės. 
Tačiau dėl lėšų stokos be Socialinės 
apsaugos ministerijos paramos pen
sionatas žlugtų. Bridų senelių na
mams analogų kol kas nėra, tačiau ir 
Bridų namai, girdėjau, jau privatizuoti.

K oresp. Aukštelkės pensionato 
išlaikymu galėtų tupintis Šiaulių miesto
ir rajono savivaldybės. O už kėkvieną
e  Šiane Šiaulių krašto globcftinio išlaikymą 

mokėtų jį atsiuntusi vietinė valdžia...
J. P u ld o ka itė . Manau, kad 

Socialinės apsaugos ministerija 
anksčiau ar vėliau tokių globos įstaigų 
iš la ikym ą perkels ant vie tin ių

savivaldybių pečių, todėl šis klausimas 
diskutuotinas.

Koresp. Rūpesčių daug, darbų 
krūvis Jūsų vadovaujamame skyriuje 
- milžiniškas. Sakykite, kiek žmonių 
darbuojasi kartu su Jums, kiek skyrius 
turi automašinų?

J. Pu idoka itė . Skyriuje dirba 8 
darbuotojai ir po vieną socialinės 
pagalbos darbuotoją apylinkėse. 
Rajone yra įkurta socialinės pagalbos 
tarnyba, kurioje dirba 13 etatinių 
darbuoto jųbeiž pagal sutartis. Vieną 
mašiną turime, ir užtenka. Socialinės 
ta rnybos darbuotojai, d irbantys 
apylinkėse, moka kompensaciją už 
kurą, pašalpas mirties atveju.

Koresp Gal teko kur nors tobulintis, 
kelti kvalifikaciją?

J. Puidokaitė. Lapkričio mėnesį 
kartu su dar keturiomis Lietuvos globos 
ir rūpybos skyriaus darbuotojomis 
buvau Bratislavoje vykusiame vidurio 
E u rop os ša lių  soc ia linės  
gerontologijos simpoziume. Tai buvo 
renginys, skirtas medikams, tačiau ir 
mums labai pravertė. Simpoziumas 
vyko tarptautiniame šeimos centre. 
Daugiausia paskaitų ir pranešimų 
skaityta senų žmonių sveikatos 
temomis. Paaiškėjo, kad ne vien pas 
m us senyvo amžiaus žmonės tampa 
našta šeimai ir gyvenimo saulėlydį 
sutinka pensionatuose. Žodžiu, 
renginys buvo pamokantis, tačiau 
realizuoti tai, ką pamatėme, galėsime 
dar negreit. Nėra lėšų. Mūsų kelionė 
iš Bratislavos j namus buvo slogi. 
Važiavome Lenkijos traukiniu- apvogė 
m ano kolegę. Kreipėmės į Lietuvos 
ambasadą, prašydamos padėti, tačiau 
mūsų skundai ten sukėlė nepasiten
kinimą.. Varšuvos stotyje baisu - būriai

valkatų stoties užkandinėje laukia, 
kada keleiviai baigs valgyti, ir puola 
šlemšti maisto likučių...

Koresp. Tai mes dar gerai gyve
name? Premjeras A. Šleževičius 
teisus?

J. Puldokaitė. O, Lietuvoje dabar 
daug vargo, tik  mūsų žmonės 
kantresni ir darbštesni.

Koresp. Ar dažnai Jūs ir Jūsų 
skyrius sulaukia padėkų, ar vien 
priekaištais esate apdovanojami?

J. Puidokaitė. Kai nelengva 
gyventi, atsiranda daugiau piktų, 
reikalaujančių privilegijų žmonių. 
Tačiau ateina mums ir geri, gražūs 
padėkos laiškai. Tuomet jautiesi esąs 
reikalingas, galįs pradėti silpnesniam.

Koresp. O kam už pagalbą Jūsų 
skyriui padėkotumėte Jūs?

J. Puidokaitė. Otonui Balčiūnui 
ir krikščioniškosios labdaros fondui, 
“ Neues Leben" fondui iš Vokietijos, 
Šarūno Marčiulionio fondui, Amerikos 
lietuvių draugijai “ Saulutė", komer
ciniam bankui “ Vilniaus bankas” , 
Lietuvos žemės ūkio bankui, krikš
čioniškajam vaikų fondui ir daugeliui 
kitų, mokančių užjausti ir padėti 
vargstančiajam.

Koresp. Gal norėtumėte ką nors 
pasveikinti praėjusiųjų šv. Kalėdų ir 
artėjančių Naujųjų metų proga?

J. Puidokaitė Nuoširdžiai sveikinu 
visus savo globojamuosius, bendra
darbius, rėmėjus. Linkiu tvirtybės 
mums visiems bei turtingesnių ir 
šviesesnių 1995-ujų metų.

K oresp. Dėkoju už pokalbj. 
Linksmų švenčių ir Jums bei stabilių 
artėjančiųjų!

. kalbėjosi 
P e tro n ė lė  M O R K Ū N A IT Ė

SEIMO PASLAPTYS
Atkelta iš 1 p.

Ne tik dešinio/i pusė, bet i !  ne 
vienas blaiviau mąstantis LDDP 
narys buvo nustebintas, kaip  
atkakliai, nesiskaitant su Seimo 
statutu, etika ir  logika, buvo 
stengtasi Seimo narius priversti 
balsuoti už tą neprivatizuotinų iki 
2000 metų jmonių sąrašą.

Su/statymo projektu supažindino 
ekonomikos ministras, kuris vis 
kartojo, kad nieko čia baisaus, kad 
taip reikia, o į  visus klausimus ir 
prašymus š į svarstymą atidėti 
atsakydavo, kad neturįs tokių 
įgaliojimų.

Salėįe aistros kaito. Tik po 
atkaklaus Seimo opozicijos trakcijų 
narių pasipriešinimo bei grasinimo, 
kad piliečiai bus pakviesti e it į  
gatves ginti galimybę turėti namuose 
šviesą ir  šilumą, po kelių posėdžio 
pertraukėlių Seimo šeimininkas 
buvo priverstas sustabdyti šio 
įstatymo svarstymą. Sprendimą 
sustabdyti priėmė ne pranešėjas 
(ekonomikos ministras, kuris pagal 
statutą turi teisę tai padaryti) ir net ne 
Seimas savo balsavimu ar 
nebalsavimu, bet būtent Seimo 
šeimininkas, su kuriuo 
pirmininkaujančiam pasikalbėjus 
telefonu ir  buvo gautas toks 
leidimas.

Seimas nebalsavo. Net kairiosios 
daugumos šį kartą niekas neklausė

nei nuomonės, nei leidimo 
svarstymą sustabdyti.
Demonstratyviai buvo paskambinta 
ir kažko paklausta. Kas buvo 
paklausta? Mes galime tik spėlioti, 
kas yra Seimo šeimininkas. Gerai, 
jeigu tai (kitame laido gale) buvo 
Prezidentas ar premjeras. Nors ir jie 
neturi galios nuspręsti už Seimą. 
Bet ar esame garantuoti, kad 
nebuvo (ar nebūna) atsiklausiama 
visai ne valstybės pareigūnų. A  
netaps Lietuvos Seimas panašus j  
Brazilijos parlamentą kur deputatai 
dažnai atlieka tik formalias mygtuko 
nuspaudimo procedūras, kai iš 
anksto yra žinomi ir sprendimai, i r  

asmenys, kurie tuos sprendimus 
diktuoja.

Tas vakaras daug ką atskleidė ne 
tik partijoms ir Seimo nariams, kurie 
šliejosi prie LDDP grupuotės. Daug 
ką suprato ir sąžiningesni LDDP 
nariai.

Apžiūrėję dovanėlę, kurią Kalėdų 
senelis įteikė kiekvienam Seimo 
nariui, pasidžiaugėme, kad prieš 
Kalėdas galingiems Seimo nariams 
dar nepavyko įteisinti valstybės 
suprivatizavimo. Tačiau Įstatymas / 
dėl neprivatizuotinų jm onių sąrašo 
bus svarstomas tuoj pat po  Kalėdų 
O galingas Seimo šeimininkes po 
švenč ių  ga li būti p ik tas ir 
kategoriškai pareikalauti - pasakyta 
Ir padarykite!

RUSIJA. Antradienj pte-

zidientas B. Jelcinas savo kreipimesi 
j Rusijos piliečius teigė, kad Rusija
buvo priversta im tis karo veiksmų 

' 5 C e .................................prieš Čečėniją federacijai išsaugoti.

Pirmadienj buvo atleisti iš pareigų 
trys Rusijos gynyb os m inistro 
pavaduotojai, nepritarę invazijai j 
Čečėniją.

LATVIJA./■ Antradienj 

Latvijos vyriausybė paneigė Rusijos 
kaltinimus, kad latviai kišasi j 
Čečėnijos konfliktą. Latvijos gynybos 
ministras pakartcįo ankstesnįjj Latvijos 
vyriausybės teigimą, jog  Ryga 
nepasiuntė j Čečėniją jokių savo 
dalinių ar pavienių karių.

AFGANISTANAS.

iš Sovietų Sąjungos vadovų klaidų 
Afganistane ir suvokti, jog neįmanoma 
nugalėti tvirto tautos ryžto.

IRANAS.i Irano ir Libijos
vadovai paragino visas musulmonų 
va ls tybes priešintis žudynėm s 
ne p rik la u so m yb ė s  s ie k ia n č io je  
Čečėnijoje,

ALŽYRAS. Alžyro

Afganistano vyriausybė antradienj 
paragino Maskvą išvesti savo karius 
iš  Čečėnijos. Užsienio reikalų 
ministerijos pareiškime sakoma, jog 
rusams nepavyks įveikti čečėnų. 
Rusijos vyriausybė turėtų pasimokyti

vidaus reikalų ministras Šerifas atmetė 
Prancūzijos kritiką dėl neteisingo 
alžyriečių elgesio prancūzų keleivinio 
lėktuvo pagrobimo metu. Ministras 
sakė, jog Alžyro vadovams labiausiai 
rūpėjo išsaugoti įkaitų gyvybes, 
Pirmadienj įkaitus išlaisvino specialus

prancūzų dalinys, puolęs lėktuvą po m 
to, kai jis  atskrido iš Alžyro j Marselj. "  
Tačiau teroristai nusivedė t r i s l  
keleivius, tarp jų  ir vieną prancūzą. ■ 

*  *  *

Antradienj Alžyro mieste Tiži Užu 1  
nužudyti keturi katalikų kunigai: trys |  
p rancūza i ir v ie nas b e lg a s .«  
Pranešama, kad jie buvo nužudyti ■  
namuose. Manoma, kad kunigus 1  
nužudė musulmonai ekstremistai. Jie ■  
jau seniai reikalauja, kad iš A lž y ro -  
išvyktų visi užsieniečiai. B

IZRAELIS. Izraelio P

Sprogimas

Gyvenamajame name
eštadienj Ke lm ės gatvės 

gyventojus išgąsdino sprogimas. 
Sprogo 6-ajame name esanti virtuvės 
krosnis, po to kilo gaisras, kurį užgesinti 
padėjo kaimynai. Sprogim o metu 
nukentėjo namo šeimininkas P. K. 
Jis buvo paguldytas j Respublikinės 
Šiaulių ligoninės reanimacijos skyrių, 
jo būkle sunki. Nukentėjusiajam

nukenčia nuo pirotechnikos užtaisų, 
susižaloja patys ar sužeidžia kitus, 
tačiau iš svetimų klaidų nesimokoma 
Kiek aukų bus per Naujųjų metų 
šventę? P o lic ijo s  darbuo to ja i 
perspėja, kad už rimties trukdymą 
triukšmadariai ir pirotechnikos užtaisų 
sprogdintojai bus baudžiami. 

Siautėja vagys 
Švenčių metu mieste siautėjo 

vagys Buvo pagrobta daiktų už 40000

POLICIJA INFORMUOJA
apdegė veidas, išlėšta dešinioji akis. 
Sprogimo priežastis dar nėra visiškai 
aiški. Namas buvo nešildomas, jj 
kartais pakūrendavo. Sprogimas jvįėro 
bandant užkurti krosnį.

okupuotame Jotdano upės vakarinia- Į
me krante saugumo pajėgos s u s i-1  
rėmė su palestiniečių demonstrantais. |

Pirmadienj aštuoniolikmetis A. K. 
su savo seneliu montavo pirotechni
kos užtaisą, kuris netikėtai vaikino 
rankoje sprogo. Sprogim o metu 
išdraskyta dešinės rankos plaštaka.

Kiekvienais metais jauni žmonės

irtų Vagys "šlavė” viską, kas pasitaikė 
po ranka.

Iš Lyros gatvėje esančio buto buvo ą  
pavogtas spalvoto vaizdo televizorius 
"Š ile lis 1', n e sp a lvo to  vaizdo 
televizorius “ Šilelis” , audiomagne- 
totonas ''Sanyo'1, audiomagnetola 
"JVC”, elektrinis grąžtas ir moteriškas 
paltas. Nuostolis - 3000 litų. Iš A. 
Mickevičiaus g, esančio buto vagys 
sugebėjo ištempti ne tik telefono 
aparatą, kilimą, bet ir spintą.

1944 metais mokytojų Stasės 
Ir Prano Švambarių šeima su 
dviem mažais vaikais (Rūtele ir 
Rlmvyduku), jau būdami įrašyti | 
SĄRAŠUS, pasitraukė į Vokietiją. 
Tikėdamiesi, kad laikinai. Gyveno 
anglų zonos lageri uose. f  948 m., 
atsidarius emigracijai j Ameriką 
ir Kanadą, susidarė ilgos eilės.

Buvęs Želvos pradžios mokyklos 
vedėjas P. Švambarys neturėjo 
kantrybės laukti ir Išvyko j Australiją. 
Ten buvo reikalingi darbininkai 
(vyrai ir moterys) prie geležinkelio, 
e lek tro s  Jėgainėse, m iške, 
cukranendrių plantacijose, ūkiuose. 
Kontraktas buvo pasirašomas 
dvejiems metams. P. Pranas

Švambarys irgi dvejus metus kirto 
mišką. Tuberkulioze sergantis 
R im vydukas buvo gydom as  
ligoninėje. P. Stasė Švambarlenė 
m okytojavo lageriuose. 1952 
metalspaskutiniuJungtiniųTautų 
organizacijos samdytu laivu 
pabėgėliams su dukrele išplaukė 
| A u stra liją . R im vydas liko  
ligoninėje Vokietijoje. J| globojo 
UNRRA (Jungtinių tautų Įkurta 
pabėgėlių šalpos organizacija). 
Paskui jis buvo apgyvendintas 
vokiečių šeimoje, o 1956 metais 
jis jau buvo sveikas, australai jj 
įsileido, Ir iš Vokietijos su kita 
keliaujančia šeima tos pačios 
organizacijos jis buvo Išlydėtas j

kaus Ir “Aušros alėjos" korespon
dentės prašoma, p. Rūta prisimena.

Australijo je iš pradžių tikrai 
vargome. Tėvelis dirbo mašinų 
gamykloje, statė namą, mamytė 
pradėjo dirbti tekstilės fabrike. Mus, 
vaikus, reikėjo leisti j mokyklą, o 
pradėjome nuo nieko, atvykome tik 
su lagaminais. Broliukui teko išmokti 
kalbėti ir lietuviškai, ir angliškai.

Tuo laiku Australijos migracijos 
įstaigos rinkosi žmonas pagal išvaizdą 
- kad būtų kuo panašesni j anglus. 
Lietuviai jiems tiko. Imigracijos reikalų 
m inistro nuomone, lietuvaitės buvo 
pačios gražiausios moterys. Būdami 
europietiškos išvaizdos ir gana gabūs 
kalboms, lietuviai neblogai prigijo

Skaitytojam s būtų Įdomu 
daugiau sužinoti Ir apie Australijos 
lietuvių bendruomenę.

Lietuvių bendruom enė gal 
dešimtį metų kivirčijosi (tautininkai 
su krikščionim is demokratais) 
Viešai pritariančiųjų naujajai Lietuvos 
tvarkai nebuvo. Jeigu panorėdavai 
pasmerkti žmogų, tereikėjo paleisti 
gandą, kad jis yra komunistas..

Adelaidės lietuviams pasisekė 
Jie turėjo vyskupą lenką ir gavo 
le id im ą p a s is ta ty ti kop lyč ią . 
Melburno vyskupas (anglas) neleido 
statyti koplyčios, galėjome tik 
nuomoti bažnyčią, kurioje ilgai 
klebonavo prelatas Pranas Vaseris, 
o dabar dirba kunigas daktaras

M O K Y T O J A  R Ū T A  K E N N Y -
Melburną pas tėvus.

Tsip Australijoje atsidūrė 
Aukštabalio vidurinės mokyklos 
anglų kalbos mokytojos Rūtos 
Kenny šeima. Sau3lo pabaigoje 
Australijoje prasidės mokslo metai, 
ir mokytoja, išnaudojusi pagal 
tenykščius įstatymus leistinas 
neapmokamas vienerių metų  
atostogas, grįš j Melburną, kur 
privačioje katalikų mokykloje vėl 
dėstys istoriją Ir geografiją.

Mokyklos direktoriaus P. Ivoš-

Australijoje. Tėvelio broliai, seserys 
buvo išvežti j Sibirą, vėliau, jiems 
grįžus, irgi reikėjo padėti, todėl praėjo 
10 metų, kol įsigijome pirmąją mašiną 
Važiuojame, o aš galvoju: "Kodėl 
žmonės j mus nežiūri? Juk tai mūsų 
pirmoji mašina!"

Buvau ateitininkė, skautė, baigiau 
sekmadieninę lietuvių mokyklą lankau 
tautinių šokių būrelj. Iš tos pabėgėlių 
bangos unk/eisitetė buvo gana didelė 
grupė lietuvių studentų. Baigiau moks
lus, sukūriau šeimą - jau su australu.

Dauknys. Prie parapijos jsikūre 
lietuvių kultūrinis centras: vyksta 
visokie suėjimai, renginiai, koncertai.

Kaip žiūri Australijos lietuviai 
| dabartines permainas Lietuvoje?

Prasidėjus atgimimui, daug kas, 
ypač iš tėvelių kartos, norėjo 
atvažiuoti. Kol tebebuvo svetima 
kariuomenė, abejojo. O ir dabar. 
Daugelio amžius neleistų ryžtis 
kelionei. Kai kas, išsipardavę viską, 
grjžo j Lietuvą. Nepatiko. Vėl 
parduodą grjžta j Australiją ir klausa: 
Kur dabar musu namai?"

AUSROS ALE)-A
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Išviliojo 
8500 JAV 
dolerių

TYTUVĖNAI. Žemaitės gatvėje 
Nr. 9 gyvenančiai ir Tytuvėnų 
geležinkelio stotyje dirbančiai 
Danutei G a ja u ska ite i iške lta  
baudžiamoji byla dėl sukčiavimo. 
Š ii m e tų  va sa rio -ru g p jū č io  
m e'esia is ji apgau lės būdu, 
p ikn a udž iaudam a žm onių  
pas ikėjimu, vilio jo  iš jų  pinigus 
neva d o ku m e n ta m s  darbu i 
Voketijoje tvarkyti. 17 piliečių buvo 
dav? po 500 dolerių apgavikei, kiti 
ketiri kelm iškiai - po 1000 litų. Iš 
vist susidaro 8500 JAV dolerių ir 
ketiri tūkstančiai litų. Byla nebaigta, 
ir paeis laiko, kol paaiškės visi 
apgautieji.

Dingsta 
iš<abos ir radijo 

stotys
Letuvos telekomo” Šiaulių 1 ialo 

dir^Joorius kreipėsi j porciją. 
Tikrinant telekom o ryšio "Aitaj" 
postus, pastebėta, kad iŠ trasos 
Kiršėnai-Mažeikiai pavogtos dvi 
radijo stotys ir akumuliato: j s . 
Nuostolis -2234 litai. Tebevagiar os

jstaigų metalinės iškabos. Jų neteko 
lopše lia i darželia i “ Ž va igždutė", 
" B u ra t in a s " ,  no ta rų  b iuras, 
dezinfekcijos jmonė.

GAISRAI

PAKRUOJIS, šiemet jvyko daugiau 
kaip keturiasdešimt gaisrų. Degė 
gyvenamieji namai, pašarų daržinės, 
ūkiniai pastatai. Gaisrai padarė 73230 
litų nuostolio. Ypatingai pasižymėjo 
Klovainiai. Ten šiemet kilo net septyni 
gaisrai. M iestelyje sklando gandas, 
kad kaimynystėje gyvena padegėjas 
maniakas.

SPORTAS

Vienuolika 
pergalių

KELM Ė. 3 -o s io s  v id u rin ė s  
m okyklos stalo teniso salėje vyko 
stip riaus ių jų  ra jono m oksle iv ių  
varžybos "TOP-12". Jose dalyvavo 
dvylika žaidėjų. 1994 metų geriausiu 
stalo tenisininku tarp moksleivių tapo 
Viktoras Mišeikis iš Kelmės 3-osios 
v idurinės m-los. Jis pasiekė visas 
vienuolika pergalių. Antrąją vietą 
iškovojo N. Pocius iŠ Kelmės kaimo 
statybos mokyklos, pralaimėjęs tiK 
nugalėtojui 1:2.

“ Akmenės 
cementas" ir 

toliau 
privatizuojamas

AKMENĖ. Praėjusj pirmadienj 
prasidėjo "Akm enės cem ento” 
liku s io s  k a p ita lo  da lies 
privatizavimas, kuris tęsis iki sausio 
mėn. 17 d. Cemento įmonės įstatinis 
kapitalas sudarė 44983870 litų. 
Pirminiame etape buvo privatizuota 
51 p roc . kap ita lo . Dabar 
privatizuojama likusioji kapitalo dalis
- 22,23 proc. Parduodamos tik 
vardinės akcijos. Vienos akcijos 
nominali vertė -1 litas, o pardavimo
- 4 litai. P riva tizuojam a už 
investicinius čekius. Akcijas pirkti 
turi teisę visi Lietuvos piliečiai.

Turgaus 
kainos

KITI ĮVYKIAI

JONIŠKIS.

1. Bulvės
2. Morkos
3. Kopūstai
4. Svogūnai
5. Burokėliai
6. Rauginti 

kopūstai
7. Obuoliai

8. Medus
9. Kiaušiniai
10. Grietinė
11. Varškė

1 kg

10 vnt. 
1 kg

1,20 U 
1,00 "  
1,00 "

2,00 “  
2 ,0 - 
2,80 " 
8,00 “  
2,30 " 
5,00 “ 
2 ,50 "

i T T T Ç ÏT  *
‘ Al JAMt FINIS TESTAS:
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P erska itę  k la us im us  
pagalvokite, kaip jūs pasielgtumėte 

£  tam tikroje situacijoje. Kiekvienas 
atsakymas vertinam as taškais. Iš 
jų sum os galite kai ką spręsti apie 

^  savo charakterj... Žinoma, tai tik 
žaidimas, bet juk kiekvienas 

£ pokštas turi dalelę teisybės...
1. Gimimo dienos proga gaverte 

k  dovanų vazą, kuri jums nepatinka 
p Ką darysite?

a) atiduosite kitam - 2 taškai;
b) užsiminsite dovanotojui, kad 

tikėjotės ko nors geresnio... -6 ;
į* c) paslėpsite ją kur nors, kad 

nematytumėte -10.
. 2. Laiškininkas netyčia įmetė j
p jūsų pašto dėžutę atvirlaiškį 

kaimynams. Kaip pasielgsite?
!c a) perskaitysite atviruką ir po 

to atiduosite adresatui - 6;
b) iškart jmesite j  kaimyno pašto 

dėžutę -10;
c) išmosite kaip nereikalingą -

3. Jum s pasiūlė nejdomų, bet 
• pelningą dam ą Ar sutiksite jo  imtis?

■ ■ ■ ■ j

a) ne: jum s atrodo, kad tai ne pats 
geriausias sprendimas -10;

b) sutiksite, tačiau manysite, kad 
galėjote tikėtis ko nors geresnio - 2;

c) sutiksite, daug nesukdami galvos
-6 .

4. Draugijoje pasakojamas jum s 
jau žinomas atsitikimas.

a) atidžiai klausysitės -10;
b) sakysite, kad jau seniai žinote -

6 ;
c) nutrauksite pašnekovą ir pats 

imsite pasakoti - 2.
5. Atsitiktinai suradote būdą, kaip 

be monetų kalbėti automatiniu telefonu. 
Ką darysite?

a) pranešite te lefono stočiai -10 ;
b) nutylėsite kaip paslaptj - 2;
c) p a p a sa ko s ite  a rtim iem s 

bičiuliam s - 6.
6. Berniūkščiai parke kankina 

sužeistą paukštį. Kaip reaguosite?
a) išvaikysite berniūkščius - 6;
b) stengsitės padėti paukščiui -

10
c) nekreipdam i dėmesio, nueisite

-2 .

SUSKAIČIUOKIME *  
TAŠKUS

50  Ir d au g iau . Jūs *  
n ep ap rasta i kantrus,
atlapaširdis. Galite su bet kuo ^  
susibičiuliauti. Tiesa, kartais 
jums trūksta principingumo.
Jūs tai žinote, bet neturite jėgų 
būti kritiškas.

30-49. Jūs |sltiklnęs, kad *  
turite daugybę gerų savybių, 
labai stengiatės, kad ir kiti tuo sjc 
patikėtų.

18-29 . Jūsų e lgesys ^
priklauso nuo aplinkos, kur ^
esate. Kartais jūs dėmesingas 
Ir g e raš ird is , karta is  $
smulkmeniškas ir (tarus.

17 ir mažiau. Kiti sako, kad 
jūs pedantas, dar dažniau - 
egoistas. Jūs neprinciplngas, 
nepasitikite žmonėmis. Ir vis *
dėlto, jeigu suvokiate savo 
trūkumus, dar daug ką galite sf:
pataisyti.

r * * * * * : ! : * * * * * * * * * * * : } : * : } : * : } : * * * * * * * * * * *

Nežinomybės
labirintai

Tokj sensacingą  pranešim ą 
pateikė vienas iš žymiausių Kinijos 
astrofizikų Kang Mao Kangas, tas 
pats, kuris 1990 metų žiemą žurnalistų 
konferencijoje Pekine parodė basos 
žm ogaus ko jos atspaudo Mėnulio 
paviršiuje nuotrauką.

M okslininkas tvirtina, jog šias 
nuotraukas gavo iš “ patikimo šaltinio, 
esančio JAV". Žmogaus skeleto

SKELETAS
.

M EN U LYJE?
nuotrauka buvo antrojoje nuotraukų 
ir dokumentų, gautų iš m inėtojo 
šaltinio, partijoje.

Daktaras Kang Mao Kangas 
pareiškė štai ką: “ Paaiškėjo, jog 
amerikiečiai saugo globalines ir 
t ik riaus ia i ne tg i nusika lstam as 
paslaptis. J ies lėpė nuo visuomenės 
žm ogaus kojos atspaudo Mėnulyje 
nuotraukas net 20 metų, o  žm ogaus 
skeleto nuotrauką - dar ilgiau. Tai, 
kas buvo atrasta Mėnulyje, yra 
pritrenkiantis faktas, tačiau amerikie
čiai, matyt, yra tos nuomonės, jog 
niekas pasaulyje, išskyrus juos 
pačius, neturi teisės apie tai žinoti".

Daktaro K  Kango pareiškimas 
pritrenė JAV kosm inių ir žvalgybos 
tarnybų ekspertus. Vienas iš jų netgi 
ėmė slapstytis po to, kai įkyrūs 
reporteriai “ apgulė" jj viename 
Vašingtono restorane. Kiti JAV šaltiniai 
taip pat atsisakė įvykį komentuoti 
netgi po to, kai jiem s pranešė, jog  
Kinijos mokslininkas turi daugiau kaip 
1000 NASA fotografjjų kopijų su basos 
žm ogaus kojos atspaudais ir skeletu 
Mėnulio paviršiuje.

Dar m jslingiau atrodo tai, kad 
Žmogus, kurio skeletas pavaizduotas 
nuotraukoje, matyt, kažkada nešiojo 
džinsus. Sprendžiant iš kaulų išdės
tymo, skeletui trūksta kai kurių dalių, 
o žm ogaus m irtis buvo priverstinė. 
Labai galimas dalykas, jog  skeletas 
buvo perkeltas į Mėnulj, praėjus 
ilgokam laikui po  žm ogaus mirties. 
Kūno audinių ir kaulų suirimas beorėje 
Mėnulio erdvėje neįmanomas.

“Aš turiu dokumentų ir laiškų, kurie

h h h H H H I
įrodo, jog žmogaus pėdsakas Mėnulio 
paviršiuje buvo šviežias ir kad skeletas 
neabejotinai priklauso žmogui. Belieka 
tik išsiaiškinti, kaip žmogaus pėdsakas 
ir žm ogaus skeletas pateko j Mėnulj,
- pareiškė daktaras Kangas... - Tai 
galima paaiškinti, matyt, tuo, jo g  čia
- nežemiškųjų būtybių darbas. Tačiau 
mes šito nesužinosime, kol ameri
kiečiai nesupažindins visuomenės 
su visa turima slaptąja informacija".

Dokumentai, kuriuos parodė 
daktaras K  Kangas, pažymėti "Visiš
kai slaptai”  ir datuoti 1969 metų 
rugpjūčio 3  d. Tai reiškia, jog jie bu
vo parašyti, praėjus dviem savaitėms 
po to, kai astronautai Neilas Arm s
trongas ir Edvinas Oldrinas žengė 
savo pirmuosius žingsnius (su batais) 
Mėnulio paviršiuje 1969 metų liepos 
20 d. Dokumentų kopijose trūksta 
daugelio puslapių. Tačiau iš teksto 
aišku, jo g  JAV ekspertai padarė 
išvadą, kad basos kojos atspaudas 
ir skeletas galėjo atsirasti Mėnulyje 

tik  padedan t nežem iškosiom s 
civilizacijoms.

Daugkartiniai bandymai gauti 
atsakymą iš JAV vyriausybės baigėsi 
nesėkmingai.

Štai ką pare iškė vienas iš 
Vašingtono atstovų:

- Niekas nieko nepasakys, kol 
prezidentas D. Bušas neleis. Tai ne 
šiaip sau in form acijos nuslėpimas, 
š ito  įvykio fone Votergeito byla atrodo 
tik kaip sekmadienio vaišės. V isata i 
- velniškai rimtas dalykas.

p a re n g ė
B ro n iu s  K A S P E R A V IČ IU S

Žurnalas visai šeimai
Leidykla “ Šeim os medicinos 

praktika”  išle ido žurnalo "še im os 
sveikata" pirm ąjį numerj.

Svarbiausias š io žurnalo tikslas - 
propaguoti sveiką gyvenim o būdą, 
padėti ligoniam s gyventi pilnavertj 
gyvenimą, įveikti ligą ir negalią.

Pirmajame jo  numeryje patariamą 
kaip išvengti kaulų retėjimo, rašoma 
apie proto danties sukeliamus 
rūpesčius, apie natūralaus kūdikių 
m aitinimo privalumus, aiškinamos

šeimų nevaisingumo priežastys, 
mokoma, kaip gydyti m ikčiojimą 
ikim okyklinio amžiaus vaikams, 
aiškinamos prostatos problemos, 
patariamą kaip nepavargti, keliaujant 
lėktuvu.

Žurnalas įsteigtas bendradar
biaujant su analogišku Kanados 
žurnalu, tad šiame žurnale bus 
spausdinam i ne tik  Lietuvos, bet ir 
Kanados gydyto jų straipsniai.

Paruošė P. K.

Kur Jūsų namai?
Mamytės tėviškė išliko. Tėvelio - 

ie. Kitais metais jie žada atvažiuoti. 
Mamytės artimų giminių jau nebėra.

Mes buvome auginami ir auklėjami, 
:ad Lietuva - pasakų šalis, 
įepasiekiama, labai labai graži, kur 
įpės dugne  gali akm enėlius 
.uskaičiuoti. (Australijos upėse daug 
lumblo.)

Norėjosi atvažiuoti, visatai pamatyti, 
usipažinti su giminėmis. Nuostabu

savo nugaros nešiojo plytas į tą aukštąjį 
bokštą. Dėdė iš Amerikos pastatydino 
vieną koplyčią.

Lietuvai vėl tapus nepriklausoma, 
galvojau sau: kuo galiu padėti? Norėjosi 
būti lietuvių tarpe, kalbėti lietuviškai, 
įsitikinti, kad yra prasmė mokėti tą 
kalbą Direktoriaus P. Ivoškaus pakviestą 
ryžausi atvažiuoti ir padirbėti mokykloje.

Kaip Jus namiškiai išleido? Ką 
palikote Australijoje?

Dukros, anūkai apsiverkė. Tėtė 
pasaka: "Linkiu tau laimės atlikti misiją” .

uždarų žmonių, prie pardavėjų 
šiurkštumo, nesąžiningumo. Teko 
sutikti, ypač keliaujant traukiniu, ir 
labai malonių žmonių. Matau, kaip 
keičiasi drabužiai, parduotuvės. Gaila, 
kad labai daug importuotų prekių. 
Vykstant pasikeitimams, žm onės 
pirm iausia pastebi ir griebia tai, kas 
marga, ryšku, o  ne tai, kas geriausia.

Mergaitės - nuostabiai gražios - 
ilgakojė karta! Berniukai - irgi. Lietuvių 
elgesys santūresnis negu australų,

A P I E  S A V E ,  A U S T R A L I J Ą I R  M U S
švysti vietas, apie kurias girdėjau, 
■kačiau Sv. Onos bažnyčią ir Katedrą 
nlriuje pamačiau prieš septynerius 
net j s ; tada neleido išvykti iš Vilniaus, 
rieš dvejus metus atvykau antrą 
artą.

Esųštorijos mokytoja Todėl įdomu 
psila' <<yti Kretingoje, kur tėtė mokėsi, 
:vary iš Šiaulių berniukų gimnazijos 
i  pelyvavimą ateitininkų veikloje, 
;9'r$i giminaičių pasakojimus apie 
> vaikystę ir jaunystę, ju  bruožuose 
amatyti po pasaulį išsibarsčiusios 
iminės panašumą ir juose atrasti 
»ve. Aplankiau visus kapus. Lygumų 
aznycią padėjo statyti senelis - ant

Mama kalbėjo: "Žinau, kad tu tikrai 
labai reikalinga čia m ums visiems, 
bet jei būsi laim inga, atlikusi misiją, 
va iįuok".

Koki (spūdį padarė Jums Lietuvos 
žm ones, m o k in ia i, m okykla , 
mokytojai?

Negaliu palyginti su tuo, kas buvo 
prieš karą. Turiu priimti viską, kaip 
y ra  Galėčiau lyginti nebent su Australija 
Lietuvoje dabar toks gyvenimas, kaip 
Australijoje 1950 metais.

Ar buvo tokie lietuviai prieš karą - 
šiurkščiais balsais, pavydūs, neatviru 

labai užsiėmę? Tikrieji australai

klasėje elgiasi ramiau. Mandagumas 
- formalus, ir tai gerai. Mokymuisi 
trūksta savarankiškumo. Mokiniai labai 
nori pasikliauti vadovėliu, m okytojo 
žiniomis, savo atmintimi. Savarankiškas 
m ąstymas būdingas vienam kitam. 
M etodika ribota dėl knygų, m okym o 
priemonių trūkumo. Mokymo kursas 
buvo labai griežtai nustatytas Mokytcįai 
nenoriai priima naujoves (net ir 10 
balų nelengvai prigijo). Labai daug 
užduočių skiriama atlikti namuose, 
krūvis didelis, mokymas neprofiliuotas.

pikti,.mimi, ioiy<4i : i m ntji u u u iiu iu i
atviri, draugiški. Sunku priprasti prie

auklėtojų laiko, jėgų, pastangų, pas 
jus vyksta po pamokų. Aroi tėvai taip 
ir atiduoda vaikus mokykla? Australijoje 
vaikai po  pam okų eina j šeimas, 
m okyto jai - j savo šeimas. Katalikų 
m okykloje ugdymas vyksta per 
pamokas, yra Jungtas į  mokymo kursus.

Patinka, kad moKiniai pratinami 
prie darbo - tvarko mokyklos aplinką, 
kapines.

Nežinau, kiek tėvai dalyvauja 
mokyklos gyvenime. Mūsų katalikiškoji 
m okykla Melburne laikosi iš valdžios 
lėšų ir mokesčio už mokslą Trūkstamų 
pajamų reikia prasimanyti patiems.“ 
Tėvų ir motinų asociacijos rengia 
pobūvius, muges. Mokykla yra tapusi 
akcine bendrove, j  jos valdybą jeina 
administracijos, mokytojų, tėvų atstovai, 
j tėvų nuomonę atsižvelgiamą turime 
atvirą dieną visuomenei.

Ar turėjote čia, Šiauliuose, labai 
mylimų mokinių?

Taip, labai daug, ypač dešimtojoje 
klasėje. Net mažiukai padėjo man 
mokytis lietuvių kalbos, pataisydavo 
tartį, kirčiavimą padėdavo rasti reikalingą 
žodj.

Direktorius P. Ivoškus pabrėžia, 
kad ir mokytojė Rūta mokinių buvo 
labai mylima ir gerbiama. Vaikai ją 
vertino už žmoniškumą: bendrauja 
kaip su sau lygiais, supranta, kad

m okinys  ka rta is  negali paruošti 
pam okos.

M okyto ja  R. Kenny vedė

K a ip  sekėsi bendrauti su 
m okyto ja is?

Direktorius buvo man labai 
malonus, atlaidus, nuoširdus. Su 
analistėm is bendrauti buvo gera ir 
profesiniu, ir žmoniškuoju atžvilgiu. 
Jos yra labai geros specialistes. 
Su kitais mokytojais bendravau rečiau. 
Buvo tik mandagus pasidomėjimas: 
"Kaip sekasi?"

D irek to rius  prim ena, kad p. 
Rūta Kenny yra gavu s i Lietuvos 
pILIetybę, ir  kviečia ją  g rįž ti n e tik  
f  Š iaulius, bet ir j Aukštaba lio  
mokyklą, o ji pati atsisveikindama 
k lausia  savęs:

- Ką aš, vienerius metus pažibėjusi 
Lietuvoje, iš v iso to gavao?

Ir atsako;
- Tėvynės pažinimą giminės 

, šaknų atradimą: as lietuvė,
turiu savo kalbą ir vietą pasaulyje. 
Visai nesigailiu atvažiavusi.

K albėjosi 
L eo n lja  M A LA K A U S K IE N Ė

AUŠROS ALEjA
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PUTPELIŲ AUGUS TOJAMS (4)
PRADEKIME

NUO 
KIAUŠINIO

Apie putpelės kiaušinį dar ne viskas 
žinoma. Bet tai, kas žinoma, yra i r , 
paprasta, ir įdomu.

Paukščių, kaip ir roplių, kiaušinis 
yra gigantinė moteriškoji ląstelė su 
maisto sandėliu naujai būtybei 
kiaušinyje išsivystyti ir pradėti savąjj 
gyvenimą iš jo išsiritus. Kiaušinis gali 
būti apvaisintas ir neapvaisintas. Jei 
patelė turėjo nors vieną sėkmingą 
intymų kontaką su patinėliu, tai po 
keletą dienų ar net ištisą savaitę gali 
dėti apvaisintus kiaušinius, tinkamus 
perin ti na tūra liu  būdu ar 
inkubatoriuose. Apvaisinti kiaušiniai 
tu ri m ik ro sko p in io  dydžio  
blastodermą, nuo kurios prasideda 
embriono vystymasis. Kokiu būdu 
beperin tum  (inkub a to riu je  ar 
natūraliai), em btono vystymasis 
užtrunka vienodai -1 7  parų.

Apvaisinimas maistinės kiaušinio 
vertės nepakeičia. Jei kiaušinių reikia 
tik maistui, putpelės gali būti laikomos 
be patinėlių (tada jos geriau deda).

Lietuvoje ką tik subrendusių jaunų 
putpelių kiaušinius tyrinėjo biologė 
Angelė Švegždienė. Jos duomenimis, 
šviežių kiaušinių svoris buvo 8,3-12,2 
g. Du trečdaliai' kiaušinių svėrė daugiau 
kaip 10 g. Kiaušinių lukšto svoris

svyravo nuo 0,7 M 1,1 g pagal principą 
didesniam kiaušiniui - sunkesnis 
lukštas. Lukštas paprastai sudarydavo 
6,2-9,6% kiaušinio masės. Jis palyginti 
plonas - 0,1 -0,23 mm. Trynio svoris • 
3,5-4,0 g, baltymo - 6,3-7,2 g. Vitamino 
A ir karotinoidų iš vištinių lesalų putpelė 
sukaupė dvigubai daugiau negu rasta 
vištų kiaušiniuose - jų buvo atitinkamai
12,6 ir 11,89 mkg.

IŠPERINK
PUTPELIUKĄ
Apvaisinti kiaušinėliai visada bus 

brangesni, nes su patelėmis reikia 
laikyti daug patinėlių (dviem ar trims 
patelėms po patinėlį). Patinėliai greit 
išsieikvoja. Todėl kas 3 mėnesiai juos 
būtinai reikia pakeisti jaunesniais. 
Perinti kiaušinius, tarp kurių daug 
neapvaisintų, ekonomiškai labai 
nuostolinga. Todėl mėgėjams pravartu 
žinoti selekcijos pagrindus.

Reprodukcinis pulkas laikomas 
narveliuose grupėmis. Vienoje grupėje 
- 2 3  patelės ir7 patinėliai. Jei vedame 
individualią dėslumo apskaitą, tai 
narvelį parenkame vienam paukšteliui. 
Kanadoje net sugalvota automatinė 
putpelių dėslumo apskaitos sistema. 
Putpelės gali būti laikomos ir tiriamos 
šeimomis (haremo sistema): 1 
patinėlis kartu su 2-3 patelėmis.

Jei patelės laikomos atskirai nuo 
patinėlių, tai apvaisinti kas trečią dieną 
jos įkeliamos 15 min. j patinėlio narvelį.

įkėlus patinėlį j narvelį, putpelės stiprus 
nuosavybės instinktas gali nuslopinti 
seksualinį ir neretai patelė ims mušti 
patinėlį, o  tai geruoju nesibaiga įkeltas 
į naują vietą patinėlis paklūąta patelės 
valiai, o kartais elgiasi kaip tikras 
bailys.

Labai svarbu (elem entarus 
reikalavimas!) j suaugusių paukščių 
narvelius putpeles įkeldinti dar prieš 
savaitę iki produktyviojo periodo 
pradžios: dėsliųjų veislių - 35-40 
amžiaus dieną, mėsinių - penkiomis 
dienomis vėliau.

Putpelės selekcijai tinka 2-3 metus, 
Jų gyvenimo trukmė - iki 5,5 metų.

Geriausi inkubacijos rezultatai, kai 
atrenkami jaunų -2-8 mėn. amžiaus 
- putpelių kiaušiniai. Senesnės 
putpelės blogiau apvaisinamos, 
putpeliukų iš kiaušinių išsirita kur 
kas mažiau. Apsilpusius 5 mėn. 
amžiaus patinėlius rekomenduojama 
pakeisti jaunais.

Inkubacijai kiaušiniai kaupiami ne 
ilgiau kaip 7 dienas. Atrenkami 
taisyklingos formos, su sveiku ir gražiai 
pigmentuotu lukštu, ne mažesni kaip 
10-12 g kiaušiniai. Jie laikomi sausoje, 
vėsioje vietoje. Juo šviežesni 
kiaušiniai, tuo geresni perinimo 
rezultatai.

Namų są lygom is  perinant 
kiaušinius, nebūtina juos dezinfekuoti 
formai inu.

Pagal J. Skonsmono knygą 
“Naminės putpelės” 

paruošė P etras K U D R IC K IS

NUSISYPSOK DAR 8ENT  
KARTĄ ŠIAIS METAIS, ŽMOGAU

Berniukas mokykloje parašė rašinj 
apie karvę. "Karve yra naminis gy
vulys, žinduolis. Ji turi šešias puses: 
dešinę, kairę, dar vieną apačioje, kitą 
viršuje, vieną priekyje ir kitą užpakalyje. 
Karvė yra aptempta jaučio oda ir 
viename gale turi uodegą, kitame - 
kaktą. Uodega reikalinga musėms 
nuvaikyti, o kakta - kad būtų kur 
ragus įsodinti. Po karve kabo pienas, 
kurj ji nuolat gamina, ir jis niekada 
nesibaigia. Karvė ėda labai mažai. 
Ką kartą suėda, paskui vėl tą patj 
ėda, kol būna soti. Jautis taip pat yra 
karvė, bet jam apačioje pienas 
nepakabintas. Todėl jis nėra žinduolis 
gyvulys..."

ša rka  parašė užsien- 
gyvenančiai tetai laišką: “ Dvesiu b2 
Atsiųsk dolerių". Netrukus a; 
atsakymas: "Siunčiu kruopų. Dole 
nevalgomi".

Mindaugas protestavo tarytum 
arklys: nusipurtydavo apynasrį, v* 
sekdavo paskui šeimininką.

Arklys žvengia, kai būna alkar « 
žmogus - kai sotus.

Didelė garbė arkliui, kad 
gerdamas jaučia saiką.

- Dainiau, einam lauko arti, - 
Dainius nesijudino.
- Einam pusbonkį išgerti, - 
Dainius pasijudino.

šuo  ir tas be reikalo nelojr 
kvailys kaip drebulė čeža, reiki 
nereikia.

Pririštas ir šuo greitai sensta

Ne visos kiau'ėr 
vaikšto keturiomis

Kalakutui nesvr 
prieš ką pūstis.

Kai Dievas sutv 
žmogų, velnias 
jtaisė apendicitą.

Laimė žavinga 
stirna. Pašauta j 
grobis.

parinko J
Pranutė *  

ŽU K A ITY

© TAIKINYS
Ketvirtadienis, g ruodžio  29 d.
LTV
18.10 vai.
Tėtis, mama ir mes
Tai jūsų kaimynystėje gyvenančios 

šeimos vargai ir džiaugsmai. Tėtis, 
mama ir keturi vaikai laukia ne tik 
Kalėdų senelio, bet ir penktojo vaikelio. 
Kuris iš jų ateis pirmas? Kokias 
dovanas atneš Senelis? Berniukas 
ar mergaitė bus vaikelis?

Tokios nejprastos Kalėdos būna 
tik kartą gyvenime.

22.05 val.
Konrado kavinė
Šios laidos svečiai prisimins, su 

kuriuo 1994 m. savo gyvenimo įvykiu 
jie atsisveikina be liūdesio ir ko jiems 
vis dėlto gaila. Paskutinė laida, kaip 
ir besibaigiančiųjų metų naktys, ypač 
pastarosios, turi ypatingą savo 
prasmę, netgi savo mistiką.

Penktadienis, g ruodžio  30 d.
LTV
T a rp ta u tin is  p ra m o g in ė s  

m uzikos festiva lis "V iln ius-94” .
Konkurso rengėjai - LTV ir Vilniaus 

koncertų ir sporto rūmai. Jis jau 
ketvirtas, tačiau televizijos studijoje 
ir iš jos tiesiogiai transliuojamas pirmą 
kartą!

Šio konkurso vertintojai galės būti 
visi to  panorėję LTV žiūrovai. Beje, 
Lietuvos televizija net įsteigė specialų 
žiūrovų simpatijų prizą.

Laukiama dainininkų iš Bulgarijos, 
Šveicarijos, Ukrainos, Izraelio, 
Latvijos, Baltarusijos, Suomijos. 
Lietuvai jame atstovaus jauna populiari 
dainų atlikėja Elada. į studiją galima 
paskambinti (822) 26 25 25.

Koncerto rež. V. Pauliukaitis, dail. 
F. Unčiūtė-Vaitiekūnienė, operatorius
S. Cechanovičius, garso rež. A  
Apanavičius ir E. Motiejūnas, TV rež.
S. Augustinienė, na, o talkina visa 
LTV muzikos redakcija.

Šeštadienis, g ruodžio 31 d.
LTV
22.05
Po savo stogu
Tai trumputė 'Provincija".
Šioje laidelėje - daugeliui jau matyli 

veidai - du Jonai iš Telšių, Regimantas 
su sūnumi iš Plungės, Kęstutis iš 
Anykščių rajono, būsimasis politikas, 
besimaudantis vieno Garliavos namo 
baseine.... Bus ir dar šis tas, - ką 
įmanoma parodyti per 20 minučių. 
Taigi - su Naujaisiais metais! - šaukia 
Jum s “ Po savo stogu" programos 
rengėjai.

NSkubiai ir pigiai parduoda 
du garažus ir du kambarius 

mediniame name miesto centre.
Tel. 46-41-23. y
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TELEVIZIJOS

PROGRAMA
Ketvirtadienis, gruodžio 29  d. 
LIETUVO S TV
7.45 Labas rytas. 8.25 TV anonsas.

8.30 Viso geriausio. 8.45 F. "Kompiuterinės 
v iz ijo s ". 18.00 Ž in ios. 18.10 P rogram a 
va ikam s. 18.50 Ž in ios. 19.00 TV anonsas.
19.05 V yriausybė nutarė... 19.20 Katalikų 
TV stud ija . 19.50 "2 2 '’ . S porto  p rogram a 
futbo lo  mėgėjams. 20.30 Panorama. 21.05 
F. "A ša rų  paka lnė". 22.00 TV anonsas.
22.05 Konrado kavinė. 22.55 Susitik im e 
akim irka i... su baleto artistu P. Skirm antu.
23.20 Vakaro žin ios. 23.35 F. "V a iduok lių  
teatras". 3  s.

L itP o Iiin te r TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV parduotuvė.

9.15 F. "Lauk inė  rožė". 9.40 Anonsai.
14.52 Naujienos. 15.00 Mano svajonės 
lėlė. 15.52 N aujienos. 16.00 A k is  į  akj.
16.20 F. "E len  ir va ik ina i” . 16.52 Pasaulis 
šiand ien . 17.00 ...IKi 16-os ir vyresniem s.
17.30 M in ia ti ura. 17.45 Kas yra kas. 17.52 
Naujienos. 18.00 Piko va landa. 18.26 F. 
"Lauk inė  rožė". 18.55 TV parduotuvė.
19.10 M uzik inė la ida  "V iskas !" 19.30 
Animacinis f. 20.35 Anonsai. 20.40 Maskva. 
Krem lius. 21.00 Loto "M ilijonas". 21.30 
F ‘‘Č ap linas". 22.52 N aujienos. 23.00 F.

pam okėlė. 19.00 Žin ios. 19.20 Anonsai, 
m uzika 19.30 TV serialas “Santa Barbara".
20.30 An im acin is  film as. 21.00 Ž in ios.
21.15 M uzika. 21.30 V a idyb in is  film as 
^Ž a lio jo  kam bario  va id u o k lis ". 22.45 
Žin ios. 23.25 M uzika. 24.00 Pabaiga.

'Č a p lin a s" tęsinys. 2Š.52 Spaudos 
■' s. 24.00 F .  “ Č ap linas" tęsinys.ekspresas. _

TELE-3
7.30 Ž in ios. 8.00 Anim acin is filmas.

8.30 TV seria las "Santa Barbara". 9.30 
Viskas juoku i. 10.00 Europa šou. 10.30 
Vaidybinis film as "Alsuojanti ugnis". 12.00 
Angių k. pamokėlė. 12.05 Vaidybinis filmas 
"Jo mergina "Penktadienis". 13.40 Muzika.
15.00 K e lion ių  žurnalas. 17.00 Vaidybin is 
film as "N e b a ig ta  p jesė  m echaniniam  
p ia n in u i" . 18.30 An im acin is  film as. 18.55 
A nglų k. pam okėlė. 19.00 Ž in ios. 19.20 
Anonsai, muzika. 19.30 TV serialas "Santa 
B arbara". 20.30 A n im acin is  filmas. 21.00 
Žin ios. 21.15 M uzika. 21.30 Vaidybin is 
film as “ Veln io  au tom ob ilis ". 23.25Ž in ios.
23.40 M uzika. 00.15 Pabaiga.

P enkiadienis, gruodžio  30 d. 
LIETUVO S TV
7.45 Labas rylas. 8.25 TV anonsas.

8.30 šeim os aibumas. 8.55 F. “ Draugystės
sa la". 17.00 S ve ik in im ų page idav im ų 
koncertas. 18.00 Žinios. 1B .10Program a 
vaikam s. 18 .30Ž in ios. 18.40TV anonsas.
18.45 Stilius. 19.15 Tarptautinis pramogines 
m uzikos festiva lis V iln ius-94". 20.30
Panoram a. 21.05 F. "R om eo  ir Džuljeta".
22.25 TV anonsas. 22.30 Laisves alėja.
22.50 ‘ ‘V iln ius-94 '’ tęsinys. 23.10 Vakaro 
žinios. 23.25 TV žaidimas "Sėkmės keliai". 
0.20 Susitikime akimirkai... su smuikininku 
R. Katilium i. 0.40 F. "R eikšm ingas 
žm ogus” .

LitPoIiinter TV
7.00 Ryto ratas. 9 .00 TV' parduotuvė.

9.15 F. "Lauk inė  rožė". 9.40 Anonsai.
14.52 Naujienos. 15.00 F. "N au jam etin ia i 
M ašos ir V itios  n u o ty k ia i ’ . 16 .20  
Tangom anija . 16.45 TV ža id im as "Taip. 
Ne". 17.55 K ib irte le v ib ir. 18.20 Anonsai.
18.25 F. "Laukinė rožė". 18.55 TV

Ėarduotuvė. 19.05 Karaoke ir kiti. 19.35 
v irač io  šou. 20.00 Naujienos. 20.35 F. 

"Beverti H ills, 90210". 21.30 02 kronika.
21.50 M uzik inė la ida "V iska s !" 22.10 F. 
"Šauksm as tyruose".

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 A n im acin is  filmas.

8.30 Moninis filmas "Santa Barbara” . 9.30 
Gineso šou. 10.00 Muzika 10.30 Vaidybinis 
film as "V eln io  au tom ob ilis ” . 12.25 A nglų 
kalbos pamokėlė. 12.30 Vaidybinis filmas 
"N e b a ig ta  p jesė m echanin iam  p ia n in u i".
14.10 M uzika. 15.00 Kelion ių  žurnalas.
16.30 Muzika. 16.45 Vokiečių  ka lbos

Šeštadienis, gruodžio 31 d. 
LIETUVOS TV
8.55 P rogram a. 9.00 P rogram a 

va ikam s. 10.00 ša rka . 10.30 TV artelė.
11 .20  TV anonsas . 11.25 S veika, 
Prancūzija 11.55 F. "Degrasi devynmetė".
12.25 P asauliosportas. 13.25 Ansam blių  
vakaras iš Pasaulio lietuvių dainų šventės.
14.15 Videofilmas "Meilės apyvoka". 15.00 
"S in g  g roup  ja zz " festiva ly je . 15.40 
Estradinių dainų koncertas. 16.40 Jupiteris,
17.15 Sveik in im ai. 18.15 TV anonsas.
18.20 Žinios. 18.30 Susitikime akimirkai... 
su režisiere K. Kym antaite. 18.50Bentski 
šou. 19.20 B epro tiško ji loterija. 20.30 
Panoram a. 21.05 Naujam etin is vakaras.
21.10 P opu lia rio ji k lasika. 21.35 Vaikai 
ap ie  save ir  apie praė jus ius metus. 22.05 
Po savo  stogu. 22.30 1994-ie ji. Pasaulio 
įvyk ia i. 23.00 Lietuvos R espublikos 
P rez iden to  sve ik in im as. 23.05 T rim itų  
m aršas. 23.10 F. "P onas B ynas". 23.45 
Pasau lio  koncertų  salėse. 24,00 Pasaulis 
šyenčia. 0.05 Naujam etinis vakaras. 0.10 
Č ia Lietuva, č ia .. 1.10 Sidabrinė va landa
2.40 D uoklė E lv iu i Presliui.

LitPoIiinter TV
9.00 Ryto ratas. 11.00 L ietloto. 11.05 

F. “ Sėkmės zigzagas". 12.45 Artėja Naujieji 
metai. 12,50 Teleskopas. 13.52 Naujienos.
14.00 P. Čaikovskio baletas "Spragtukas".
15.10 Artėja Naujieji metai. 15.15 Gyvūnijos 
pasaulyje. 16.00 Laim ingas atvejis. 16.50 
TV parduotuvė. 17.05 Anonsai. 17.10 
C hart Show. 18.00 Keturi ratai. 18.20 
Vaiduoklis palydi senuosius metus. 19.10 
"V ienam  gale kablys..." 19.30 Animacinis 
f .  2 0 .0 0  N a u jie n o s  p liu s . 2 0 .4 0  
Kaukodromas. 21.15 Naujametinis vakaras 
Lapėse. 21.25 Salonas dviem . 21.45 
Naujam etin is vakaras Lapėse. 21.55 
Karaoke ir kiti. 22.25 Naujametinis vakaras 
Lapėse. 22.35 TV ža id im as "Ta ip . Ne".
23.45 Naujam etin is vakaras Lapese.

TELE-3
9.00 Anim acin ia i film a i. 10.30 

V a idybin is film as "Ž a lio jo  kam bario  
vaiduoklis". 11,50 TV serialas "Gražuolė".
12.50 Vadybinis filmas "Karnavalo naktis".
14.00 Kelionių žurnalas. 16.00 VIVA Charts.

22.20 TV anonsas. 22.25 Dar nem atyta 
V R Skanv ra.22.50 F. "K ruzo ". 0.20 Roko 
savaitga l s .

LitPo inter TV
7.15Soortloto. 7.30 Baliuje pas Pelenę.

8.30 Iš ryio. Ankstėliau. 9.00  Breinringas. 
9.35 Kcl visi namuose. 10.05 Rytinė 
žvaigžde. 10.55 Naujametinis susitikimas 
Rostovu namuose. 11.45 Mano paskutinis 
tango. '2 .4 0  "Š parga lka ". 12.50 Liūtai ir 
hienos amžini varžovai. 13.52 Naujienos.
14.00 r  "Aš esu k lounas” . 1 s. 15.20 
Keliautojų klubas. 16.10 M uzika. 16.15 
Anonse. 16.20 TV parduotuvė. 16.35 Kas? 
Ku r? Kada? 18.00 Miss Kaunas-94 .19.00 
F. "Beverti H ills, 90210". 19.50 Anonsai.
19.55 M iss Kaunas-94. 2 s. 20.55 
H o ro s k o p a s  s a v a ite i.  2 1 .0 0  F. 
"Ž m o g ž u d y s č ių  s k y r iu s ” . 2 1 .5 5  
Tangom anija  22.20 F. "Persekiojimas...".

TELE-3
9  00 An im acin is  film as "G ražuolė ir 

pabaisa". 10.10 Senojo kapitono kajutėje.
10.30 Langas j gamtą. 10 45 Va idybin is 
film as "R obotų  kara i". 12.15 TV serialas 
"G ražuo lė". 13.00 M uzika. 13.30 POP 
TV. 14.00 Įdom ūs žm onės. 15.00 Kelionių 
žurna las . 16.00 A n im a c in ia i film a i 
"Aladinas ir kitos pasakos". 17.00 Deutsche 
W elle. 18,00 TV seria las "W estgate II".
19.00 Žinios. 19.20 Anonsai, m uzika 19.30 
Gineso šou. 20.00 Naujienos. Nuomonės.
20.30 A n im acin is film as. 21.00 Europa 
šou. 21.30 V a idybin is film as "Gatvės 
karia i". 23.15 M uzika. 00 .15  Pabaiga.

BALTIJOS TV
Penktadienis, gruodžio 30 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 F. ‘Taip 

sukasi pasaulis". 8.30 F. "N akties riba".
9.00 CNN valanda. 10.00 Prospektas.
10.20-12.00 Program a va ikam s. 16.00 
P ro g ra m a  va ikam s. 17.45 B a ltijo s  
naujienos. 17.50 Susitik im ai. Kom pozi
to rius  F. Latėnas. 18.20 F. "Fantastinė 
p lane ta". 19.30 "M u d u  a b udu  ir kiti..."
20.00 Pasaulio naujienos. 20.15 Baltijos 
naujienos. 2020  F. ‘Ta ip  sukasi pasaulis".
21.15 F. ’ ’Nakties rib a ". 21.45 Baltijos

naujienos. 21.50 "Laim inga ranka!" 22. 
0.15 F. ‘T ėvystės d iv idenda i". 

Sekm adienis, gruodžio  31 d.
8.30 Sovijaus horoskopas. 8.35 F. T  - 

sukasi pasau lis ” . 9 .30 Ž ingsn ia i. 10.T 
Susitikimai. 10.30 Vaikų savaitgalis. 11 
Dešim t geriausių jų . 12.00 Naujam eti - f. 
koncertas. 13.00 Programa vaikams, 13,

F. "A uks inės  kurpa itės is to rija ". 15.1C 
Naujam etinė M. V o lsk io  program a. 15.55 
M. Ditrich dainos. 16.35 M. Bajora rečitalis
16.45 Pasveik in im as. D ienos programa.
16.50 F. "B rang iau  už gyv y b ę ". 18.00TV 
ekspresas. 18.15 Jazz. 18.50 TV novelė 
"Aš kvailys". 19.30 NBA rungtynės. 20.30 
NBA apžvalga. 21.00 B a ltijos  naujienos.
21.05 F. ‘T a ip  sukasi pasau lis". 22.00 
Panorama. 22.30 F. "Verpė jos". 0.10 
Program a p irm ad ien iu i. 0.20Sportas-94.
1.15 "R o žė ". K oncertuo ja  Maanam.

Baltijos TV ir Š iaulių VT  
Ketvirtadieni«, gruodžio  29  d.
19.00 "Pirk, parduok, informuok". 19.10 

Ž in ios. 19.30 S paudos apžvalga. 19.35 
TV fo rum as "S enuos ius  p a lyd in t" . 20.10 
"Argos" programa. 22.00 Kartojama "Pirk, 
parduok, in fo rm uok". Ž in ios. 

Penktadienis, g ruodžio  30 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.30 ‘T a ip  

sukasi pasau lis". 8 .30  “ N akties riba".
9.00 CNN va landa. 10.00 Prospektas.
10.20-12.00 P rogram a va ikam s. 16.00 
P rog ra m a  va ika m s . 17 .45  B a ltijos  
naujienos. 17.50 S usitik im a i. Kom po
z ito rius F. Latėnas. 18.20 M uzika. 19.00 
“Pirk, parduok, in form uok". 19.10 Žinios.
19.30 Spaudos apžva lga . 19.35 Kavos 
malūnėlio istorijos - paskutinioji, šventinė.
20.05 F. "G ili p rieda n g a -2 ” . 21.00 
Kartojam a "P irk , parduok , in fo rm uok". 
Ž in ios. 21 .30  M uzika. 21.45 Baltijos 
naujienos. 21.50 "La im inga ranka". 22.50 
F. "Tėvystės d iv id e n d a i” .

17.00 Pasaulio fu tbolo taurė. 17.30 Viskas
juoku i.,18 .00  TV serialas "O ka va n g o ".
19.00 Žinios. 19.20 Anonsai, 19.30 TV
serialas "Maištininkas". 20.30 Anim acin is 
film as. 21.00 Žinios. 21.30 V a idyb in is  
filmas "Robotų karai". 23.00 Naujametinė 
la ida  SVEIKI, NAUJIEJI M E T A I 01.00 
Muzika.

pam okėlė. 17.00 V a idyb in is  film as. 18.30 
An im acin is  filmas. 18.55 A n g lų  ka lbos

Sekmadienis, sausio 1 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Program a. 9.05 A n im acin ia i f.

10.45 F. vaikam s ‘T v is tų  še im ynė lė".
11.10 Azim utai. Azorų salos. 11.45 F. 
"P ono Byno sugrjž im as” . 12.10 TV 
anonsas. 12.15 Naujam etin is koncertas.
14.30 Sveik in im ai. 16.00 F. "N eono 
ra ite lis". 16.50 Jaun im o banga. 17 .50TV 
anonsas. 17.55 Žinios. 18.00 Vakaras 
Kauno muzikiniame teaitre. 18.30 Kerbedis 
ir jo draugai. 19.10 Naujametinė viktorina 
"M oki žodj - žinai kelią". 20.30 Panorama.
21.05 “ Konrado" kavinėje - LTV žvaigždės.

AUSROS ALĖJA
Vyr. redaktorius 

Algimantas Sėjūnas 
' Tel. 42-45-55

L a ik ra š t is  p la t in a m a s  A k m e n ė je ,  

J o n iš k y je ,  K e lm ė je ,  P a k r u o jy je ,  

Radviliškyje, Š iau lių  m ieste Ir rajone. 

Išeina an trad ien ia is  Ir ketvirtad ieniais. 

Leidžia UAB ‘A u šros a lė ja '

Laiškų skyrius -
Vida Sim onaltienė - 429813
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