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VALDANČIAJAI 
TARNAUJA RADIJAS, 

TELEVIZIJA, SPAUDA... 
IR NEKVAILŲ VYRŲ 

MOTERYS
Petras KUDRICKIS

Atrodo, kad gausybė radijo ir 
, spaudos leidinių, 
j politinių srovių 

, galutinai užpildys objekty
viosios informacijos trūkumą ir taip 
bus užkirstas kelias gandams ir 
prasimanymams. Na, o eilinis žmogus 
iš pateiktos pagal veikiančius spaudos 
įstatymus informacijos galės susidaryti 
objektyvią nuomonę, vertindamas 
vieną ar kitą jvykj.

Deją buvusioji nomenklatūra puikiai 
įvertino masinės informacijos prie
monių vaidmenį formuojant visuome
nės nuomonę, vykstant permainoms, 
sugebėjo savo pusėn patraukti 
valstybinj radiją, televiziją ir daugelj 
spaudos leidinių. Tai jai padėjo grjžti 
j valdžią, pasisavinti valstybės turtą. 
Dešiniosios jėgos nepakankamai 
jvertino spaudos vaidmenj užkariaujant 
žmonių protus. Kelis, o gal jau keliolika 
kartų mažesnės dešiniųjų informacijos 
priemonių pajėgos nebepajėgia 
atsverti vienpusiškos kairiųjų infor
macijos. Tad nenuostabu, kad tokie 
stambūs leidiniai kaip ‘‘Respublika" 
sau leidžia skleisti įvairiausius

prasimanymus. Nežinia, kam 
turėtume būti "dėkingi” užtai, kad 
jau šj mėnesi už elektros energiją 
turėsime mokėti vienu centu daugiau. 
O gal tai pačiai "Respublikai už 
paskleistą gandą, kad neva G. 
Dekanidzė, siekdamas išvaduoti savo 
sūnų, ruošiasi susprogdinti Ignalinos 
atominę elektrinę? Juk tą jėgainę 
sustabdyti ir vėl paleisti energetikams 
kainavo per keturiasdešimt milijonų 
dolerių. Ar bent kiek prisimename, 
kiek ta pati " Respublika” išliejo rašalo, 
besigraudendama dėl prarastųjų 
keturiasdešimt kartų mažesnes 
keturių milijonų litų sumos, išleistos 
referendumui dėl santaupų grąžinimo 
ir teisėtvarkos atkūrimo. O juk 
"Respublika" dedasi bene pačia 
didžiausia kovotoja su nusikals
tamumu. Kam ji tarnauja, jei savo 
kolektyve išauklėtą ir B. Dekanidzės 
skarmalais aprengtą darbuotoją 
dovanoja valdančiosios partijos 
organui?

Na, o ta valdančioji juk ne vien 
oficialių informacijos priemonių 
paslaugomis naudojasi. Veikia dar 
ir kita, žodinė ("iš vieno nekvailo

žmogaus girdėjau"). Jos galima 
prisiklausyti autobusų Ir geležinkelio 
stočių laukiamuosiuose, visuome
ninio transporto priemonėse, eilėse 
prie kasų langelių Ir visur, kur susiburia 
Žmonės. Ir ko čia tik neprisiklausai, 
Išgirsti tai, ko neišdrįsta teigti Ir pačios 
drąsiausios informacijos priemonės.

tužinai apie V. Landsbergio namus 
veicarijoje, G. Vagnoriaus milijonus 

bankuose. Na, o paskutiniuoju metu 
vis dažniau išgirsti, ką vienai ar kitai 
moterėlei nekvaili vyrai yra pasakę 
apie tai, kiek Lietuva praranda milijardų 
dėl opozicijos užsispyrimo neįsileisti 
Rusijos karinio tranzito. kas tie 
žmoniųprotų slopinimo viruso neši
otojai? Tai daugiausia tų "nekvailų" 
vyrų, užimančių valdžioje vienokias 
ar kitokias pareigas arba susikrovusių 
iš neteisėtos privatizacijos turtus, 
žmonos, meilužės, uošvės, močiutės. 
Jeigu jau kai kurių “ nekvailų" vyrų 
žmonos objektyviau vertina savo vyrų 
protus, tai jų meilužėms jie dar vis - 
proto ir jėgos įsikūnijimas. Ną o kurios 
objektyvesnės, vertindamos to paties 
vyro protą, - žmonos ar meilužės - 
savo žodj turėtų tarti psichologai.

1 mėn. -3  Lt
3 mėn. -9  Lt
6 mėn. 18 Lt

GERBIAMIEJI
SKAITYTOJAI!

N edelskite  užsiprenum eruoti m ūsų laikraštį 
1995 m ! N uo Naujų jų  m etų  “Aušros a lė ja"

Jus lankys tris kartus per savaitę.
P re n u m e ru o d a m i m ū sų  la ik ra š tį, Jūs  

sutaupysite  ne tik  p in igus, b e t ir laiką. 
Kom paktiškam e keturių  puslapių leidinyje Jūs 
rasite in form aciją  ap ie  svarbiausius pasaulio, 
Lietuvos ir Šiaulių  krašto įvykius.

Prenumeratą priima 
Šiaulių  m ieste  -  įm onė “Tvarka ”, Radviliškio

m ieste  -  įm o n ė  “G irm a”:

Pensininkams 
ir invalidams 
(pateikiant 
pažymėjimą)

1 mėn. - 2,4 Lt 
3 mėn. - 7,2 Lt 
6 mėn. - 14,4 Lt

Šiaulių miesto ir rajono, Akmenės, Joniškio, 
Pakruojo, Kelmės, Radviliškio rajonų paštai:
1 mėn. -3 ,17Lt 
3 mėn. - 9,51 Lt 
6 mėn. - 19,02 Lt

Pensininkams 
ir invalidams 
(pateikiant pažymėjimą)

1 mėn. - 2,5 Lt 
3 mėn. - 7,5 Lt 
6 mėn. -15,0 Lt

Prenumeruokite -  

tai pats pigiausias laikraštis!

RASTI TRYS MIRĘ 
ŽMONĖS

Gruodžio 5 dieną Lyros gatvėje 
savo bute rastas 
1938 m. gimusio 
piliečio S. G. lavonas 
be išorinių smurto 
žymių. Tą pačią dieną buvo rastas 
pilietės D. N. lavonas be smurto žymių.

Antradienj Medelyno gatvėje savo 
bute buvo rastas 1951 metais 
gimusios G. A  lavonas su durta žaizda 
krūtinėje. Sulaikytas įtariamasis - jos 
vyras.

AUTOMOBILIŲ
VAGYSTĖS

Pirmadienj, 7.45 val., iš automobilių 
stovėjimo aikštelės Tilžės gatvėje prie 
Petro ir Povilo bažnyčios buvo 
pavogtas smėlio spalvos automobilis 
VAZ-2108 (valst. Nr. ASB 399).

Antradienj pavogtas prie 
"Prekybos namų" stovėjęs raudonos 
spalvos automobilis VAZ-2109 (valst 
numeris ATS 866). Ypatingos žymės: 
žibintai šviečia geltona spalva, gale - 
lipdukas su raide "F". Atvykusiam j 
Šiaulius Nidos gyventojui "pasisekė" 
labiau. Jo automobilis ‘‘Audi-100” , 
stovėjęs prie teniso kortų (Gardino 
8), buvo tik apvogtas: dingo dujinis 
pistoletas su šoviniais, sugadinta 
užvedimo spynelė.

Gruodžio 5 dieną iš valstybinės 
jmonės "Namų detalės" armatūros 
cecho pavogti penki suvirinimo 
aparatai ir keturios suvirinimo replės. 
Materialinė žala - 5000 litų.

Antradienj, gruodžio 6 d., iš UAB 
"Talša" (Pramonės g. 26) medžio

Užvakar įvykusiame Europos Saugum o ir bendradarbiavim o 
viršūnių pasitarime nesugebėta priimti jokios rezoliucijos dėl 
konflikto Jugoslavijoje. Jungtin ių  tautų taikdariška misija šiame 
regione priėjo liepto galą. Nors serbai laiko 350 JT kareivių įkaitais, 
pradedam a kalbėti apie JT kariuom enės pasitraukimą iš šio 
regiono. Tai pati d idžiausia JT ir NATO krizė.

*  *  *
Europos Saugum o ir bendradarbiavim o konferencijoje išryškėjo 

nesutarimai ta rp  Rusijos ir JAV. B. Jelcinas sako, kad JAV stengiasi 
dom inuoti ESBK, o tai didžia ja i Rusijai nepriimtina, B. Jelcinas 
pasisako prieš NATO plėtimąsi, o  NATO vadovai mano, kad tai jų 
reikalas.

AKCENTAI
ESBK A. Brazauskas savo kalboje pasakė, kad vienai Rusijai 

negalima patikėti taikdario va idm ens buvusios Sovietų Sąjungos 
teritorijoje. Taip pat pasakė, kad Rusija nevykdo palankaus 
prekybos režimo sutarties su Lietuva.

*  *  *

Ingušijoje susitiko Dž. Dudajevas ir P. Gračiovas. Atrodo, kad P. 
Gračiovas kol kas žadėjo nenaudoti jėgos Čečėnijoje, nors Rusija 
atsisako pripažinti jos nepriklausom ybę. Padėtis tebelieka 
grėsminga. Nesusitarus taikiai, bus panaudota jėga. Penki Rusijos 
deputatai sutiko būti jkaitais vietoj belaisvių. | Čečėniją išvyko du 
Seimo nariai A. Patackas ir R. Ozolas.

* * *

Pasikėsinta j Lietuvos taupom ojo  banko tarybos pirm ininką 
Robertą Preikšą.

R. Preikšą už ketvirtį m ilijono dolerių nusipirko dokumentus, 
įrodančius organizuotą nusikalstamumą, kyšininkavimą, korupciją 
Lietuvos taupom ajam e ir kituose šalies bankuose, įvairiose Lietuvos 
firmose, Seime, Vyriausybėje, Prezidentūroje ir Generalinėje 
Prokuratūroje. Atrodo, kad siūlo galas bus atrastas ir Lietuvoje. O 
kas jj "nu tvers" Šiauliuose?

A. V.

POLICIJA INFORM UOJA
valstybinės televizijos kasos 
dingo 6927 litai; laužimo žymių 
nerasta.

apdirbimo cecho pavogtas gręžimo 
staklių mechanizmas. Materialinė žala 
- 500 litų.

SUĮŽŪLĖJO
CHULIGANAI

Ilgais žiemos vakarais padaugėjo 
apiplėšimų gatvėse. Net du žmonės 
buvo užpulti ne vėlų metą, o 
aštuonioliktą valandą. Chuliganai 
atėmė pinigus ir sužalojo 
nukentėjusiuosius, kuriems nustatytas 
galvos sumušimas bei smegenų 
sukrėtimas. Šiaulių respublikinės 
ligoninės traumatiniame skyriuje 
gydomas pilietis M. L., kurj gruodžio 
5 dieną 16 val. Aušros alėjoje sumušė 
nepažjstamieji. Tilžės g. 44 namo 
gyventojui pavyko išvengti sumušimo, 
tačiau teko atsisveikinti su savo 
pinigais, kuriuos atėmė penki ar 
septyni nepažjstami vyrukai.

ILGAPIRŠTIS
MARŠRUTINIAME

AUTOBUSE
Antradienj, 6.40 val., važiuodama 

miesto 12-ojo maršruto autobusu, 
pilietė L. N. pastebėjo, kad prapjauta 
jos rankinė, iš kurios dingo piniginė ir 
asmens dokumentai. Nuosio lis - 81 
litas.

Paslaptingu būdu iš Šiaulių

ĮDURE VIRBALU
Lieporių 13-62 bute išgertuvių metu 

piliečiui K. L. sugyventinės brolis 
mezgimo virbalu įdūrė j nugarą. 
Nukentėjusysis gydosi Šiaulių 
respublikinės ligoninės traumatiniame 
skyriuje.

'  ^

Nemokamas
skiepijimas

Lietuvoje gali kilti difterijos 
epidemija. Šiuo metu Respublikoje 
užregistruoti 25 susirgimo atvejai. 
Nepalanki situacija susidarė 
kaimyninėse šalyse. Vienintelis 
būdas, kaip apsisaugoti nuo šios 
baisios ligos, yra skiepai. Nuo 
difterijos skiepijami kūdikiai, taip 
pat šešiolikos metų mokiniai. 
Skiepas išlaiko antlkūnius 
aštuonerius metus. Vėliau vėl iškyla 
grėsmė susirgti, todėl vyresniojo 
amžiaus žmonės turi pakartotinai 
pasiskiepyti. Lietuvos Sveikatos 
ministerijos nutarimu nuo šių metų 
gruodžio 5 dienos gyventojai nuo 
difterijos bus skiepijami nemo
kamai. Šiauliuose pasiskiepyti 
galima Centrinėje vaikų poli
klinikoje (Varpo 9) imunologijos 
kabinete. Nepamirškite: sveikata 
- didžiausias turtas.
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PIRMASIS PARAPIJOS 
JUBILIEJUS

“O Marija, taip asl pilna malonių, 
kad I i  Tavo gausumo tenka visam 
pasauliui".

V. Hugo
Šiandien yra katalikams privaloma 

Švenčiausiosios Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo šventė, Ta proga 
"Aušros alėjos" korespondentė 
aplankė šj titulą (vardą) turln&los

Šiaulių parapijos kleboną Alvydą 
Vainorą ir su juo kalbėjosi.

Yra žmonių, nesuvokiančių šios 
šventės prasmės arba suvokiančių 
žodžius "nekaltas prasidėjimas" 
Iškreiptai.

Netikintieji neretai neišmanydami 
dar Ir pasišaipo.

Nekaltas Prasidėjimas - tai ne 
mergystės Išlaikymas; tai yra pačios 
Marijos gimimas be nuodėmės, nes 
Dievo Sūnus negalėjo nimti iš 
nuodėmingo žmogaus. 185 m. 
gruodžio 8 d. popiežius Pi,u IX, 
įvertinęs Bažnyčios tikėjimą kad Diam 
Motinos prasidėjimas buvo šventas 
ir nekaltas, paskelbė švenčiausiosbs 
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo 
dogmą, kad ypatinga Die. o malone 
Mergelė Marija buvo apsaugota nuo 
gimtosios nuodėmės.

Šiemet nuo jos paskelbimo 
sukanka lygiai 140 metui

Taip. ŠI dogma paskelbta visai 
neseniai. Tačiau dogmos atsiradimas 
nereiškia naujos apreikštos tiesos 
atsiradimo: Bažnyčia savo autoritetu 
tik patvirtino nuo pat pirmųjų amžių 
praktikuotą Nekaltai Pradėtosios 
garbinimą Ir pa. rė j1 visiems 
tikintiesiems pnralnmą. Po dogmos 
paskelbimo jau negai ios diskusijos, 
ar ši tikėjimo tiesa apreikšta, ar ne.

Lietuvoješišventėpradėta minėti 
po Bazelio bažnyčios susirinkimo 
(vykusio su pertraukomis 1431-1443 
m.), kuris paskelbė, kad "tikėjimas 
Nekaltu Marijos Prasidėjimu 
nep'ieštarauja Bažnyčios mokslui, 
Šv. Raštui k sveikam protui", Vilniaus 
vyskupas Motiejus 1439 m. jsakė ją 
švęsti parapijose.

Ką norėtumėte šios šventės
proga pasakyti "Aušros alėjos"

rs?skaitytojams'
Šventės ir mūsų parapijos Įkūrimo 

pirmųjų metinių proga norėčiau 
pasveikinti parapijiečius Ir visus 
šiauliečius. Tai puikūs žmonės, verti 
.urėti šią parapiją Ir šią bažnyčią. 
Savo širdimi - maldomis, aukomis, 
talkomis jie tojau pasiekė. Linkėčiau 
pradėtą darbą gerai užbaigti. 
Kviesčiau visus, kas gali, dar prisidėti. 
Šiuo metu bažnyčios skolos sudaro 
apie 100000 litų, ir yra pavojus, kad 
’ tatybos darbai gali sustoti.

Dėkoju miesto mokyklų valkams, 
padovanojusiems mūsų bažnyčiai 
ava pieštus paveikslus, Jie puošia 

baživčią, kurioje dabar ir būna 
pamaldos.

Kalbėjosi 
LeonIJa MALAKAUSKIENĖ

Algirdo ŠVOBOS nuotr.
KALĖDŲ LAIKOTARPIO PAMALDŲ TVARKA:

Gruodžio 8 d., 
ketvirtadienj

Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo

Gruodžio 
16-17 d.,

privalomoji šventė; pamaldos • kaip 
sekmadienj * 80°. 10 00.12.30 vai,

penktadienj ir 
seštadienj

Rekolekcijos (susikaupimo Ir atgailos 
dienos prieš šv. Kalėdas); pamaldos 
10.00, 12.30,18.00, 19.00 val.

Gruodžio 20 d., 
antradienį

Gruodžio 24 d., 
šeštadienį 
Gruodžio 25 d., 
sekmadienj 
Gruodžio 26 d., 
pirmadienj

Parapijiečiai kviečiami vienu kitu 
žaisliuku prisidėti savo gatvės eglei 
papuošti. Kiekvienai parapijos gatvei 
bus atvežta eglė.

Kūčios; 2200 vaL - Bemetu šv. Mišios 
už parapiją. . ..

šv. Kalėdos; šv. Mišios - 8.00,10.00, 
12.30 val.

Antroji šv, Kalėdų diena, pamaldos 
10.00, 12.30, 19.00 val.

šventė;

Gruodžio 31 d., 
Seštadienj 
Sausio 1 d., 
sekmadienj

12.30 vai 
svečiuosis kunigai

19.00 val. - padėkos šv. Mišios, 
palydint 1994-uosius metus.

N i .......................

Sausio 6 d., 
penktadienį

Jaujieji metai; pamaldos-kaip 
sekmadienj; per sumą (12.30 val.) 
prašysime Dievo palaimos 1995 
Viešpaties metams.

Trijų Karalių šventė; pamaldos-kaip 
sekmadienj.

Vaikučius su tėveliais pakviesime J 
Kalėdų spektaklius. Jų pradžią 
paskelbsime vėliau._______________

“PENSIJŲ ĮSTATYMAS YRA GERAS”, 
tik žmonėms reikia jį tinkamai išaiškinti

Ona BALČIŪNIENĖ
Nuo sausio 1 d. pradės veikti nauja 

pensijų mokėjimo sistema, vakar 
žurnalistams aiškino Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos
vadovai. Žadėjo dar aiškinti ir Seimo 
narių padėjėjams specialiuose
seminaruose, nes tautos išrinktieji - 
nesvarbu, kad jie patys Ir priima 
įstatymus - irgi kariais ne taip paaiškina 

pensijų užsitarnavimo, mokėjimo 
tvarką žmonėms. Todėl ir bruzda 
seniokai bei žmonės su negaila Sako, 
kad jiems nebelieka pinigų 
pragyvenimui, sumokėjus mokesčius 
už būstą Kai varguoliai spalio viduryje, 
susirinkę | piketą prie Seimo rūmų 
aptarti savo nedalią surašė rezoluciją 
ministro atsakymas, kurj vakar 
pacitavo žurnalistams, juos 
"nuramino": "Per šių metų sausio- 
spalio mėn. kainos padidėjo 34,7 
proc., pensijos - 337 proc. Taigi galima 
daryti išvadą kad prarastos pajamos 
buvo beveik visiškai kompensuotos". 
Argi neaišku?

O kad būtų galima visiems 
išaiškinti, jog yra ne taip jau blogai, ir 
bus dar geriau, ministerijoje specialiai 
tam jsteigtas Ryšių su visuomene 
skyrius. Analogišką padalinj ministras 
M. Mikaila patarė įsteigti ir "Sodroje”. 
Tikriausiai attinkamos tarnybos bus 
steigiamos ir rajonuose - ne juokas 
trečdaliui Lietuvos gyventojų išaiškinti, 
kad pensinio aprūpinimo sistema 
garantuoja ramią senatvę.

Tuo kažkodėl nelabai tiki 
konservatoriai, išplatinę pareiškimą, 
jog dėl LDDP blogai vykdomos 
ekonominės sodalinės politikes, atviro 
valstybės turto grobstymo didelė dalis 
Lietuvos žmonių gyvena už skurdo 
ribos. Seimo daugumos valia naujai 
priimtas Valstybinių socialinio 
draudimo pensijų įstatymas neatitinka 
mūsų valstybės piliečių interesų, 

stumia pensininkus ir kitus socialiai 
remtinus žmones j vis didesnį skurdą 
ir neviltj. Pareiškime teigiama, jog 
jstatyme, be kitų trūkumų, 
nepamatuotai nustatytas naujas 
pensinis amžius, pagrindinės pensijos 
dydis, panaikintos kai kurios darbo 
stažo lengvaos, 1 ir II grupės invalidams

milijonų litų, bet tai yra 
įamas lėšų '

jau 18 .
pateisinamas lėšų investavimas. Ką 
gal! žinoti, gal kada nors labai prireiks 
•■ocialiniams reikalams pinigų, galima 
bus "užstatyti" kokj dabar statomą 
rūmą ir gauti, pavyzdžiui, didelę 
paskolą? Ką gali žinoti, kaip ten, 
ateity, gyvensime?

("Lietuvos aidas”)

Lapkričio pabaigoje Šiaulių miesto 
Valdyba jregistravo jaunųjų ekologų 
klubo "Terra" [status.

Šj (aktą, "Aušros alėjos" 
korespondentės paprašytą plačiau 
pakomentavo viena iš klubo vadovių, 
geografijos mokytoja ZitaSubačienė 
(antroji vadovė - biologė Danguolė 
Meškaitė).

Ekologija (graikiškai “oikos" - 
“ namas, tėvynė"; “ logos" - "sąvoka, 
mokslas") - mokslas, tiriantis 
organizmų santykius su gyvenamąja 
aplinką gyvosios Ir negyvosios 
gamtos sąveiką.

Jaunųjų ekologų klubo “Terra" 
nariais gali būti visi, besidomintieji 
gamta bei jos Išsaugojimu Ir norintieji 
užsiiminėti mokslo veiklą Kol kas 
klubo įstatų priimti buvo susirinkę 
šešiolika 9-11 klasių moksleivių iš 
įvairių mokyklų. Savo prezidente jie 
Išsirinko Aido mokyklos vie įuoliktokę

kalbininkei Aušrinei Rinkevlčienel, 
rinkdamos miesto viešojoje kalboje 
pasitaikančius barbarizmus.

Kalėdų atostogoms baigiantis 
(sausio 2-9 d ), numatyta dalyvauti 
Vilnijos konkurse. Bus surengta 
ekspedicija j Šumsko, Medininkų 
apylinkes Ieškoti lietuviškųjų 
vietovardžių, pavardžių ir kti.

Jaunieji ekologai talkininkaus 
savivaldybės Ekologinių problemų 
skyriui, dalyvaudami "Kerpių" 
projekte. Tarp oro užterštumo ir kerpių 
augimo yra dėsningas ryšys, ir tai 
įgalina nustatyti ekologiškai 
juodžiausias miesto dėmes.

Mieslo valdybos Ekologinių 
sRŠemetaproblemų skyriaus vedėjas F

siūlo pradėti ekologinę vaikų 
................................ aržolyjeorientaciją jau valkų darželyje.
Artimiausias savo interesais Ir 

veiklos pobūdžiu yra suaugusiųjų 
"Aukuro" klubas, bet jam daugiau

MIESTE (SIKŪRĖ JAUNŲJŲ EKOLOGŲ KLUBAS
Sigitą Ruseckaltę.

Mokytojai Z. Subačlenei gražu 
matyti Jaunimą, kuris myli, Jaučia 
gamtą; ji žiūri J juos kaip | busimuosius 
mokslininkus.

Vienas Iš pirmųįų klubo darbų - 
dalyvavimas UNESCO paskelbtame 
rašinių Ir piešinių konkurse "Pasaulio 
vaikai rašo Jungtinių tautų istoriją", 
skirtame šios organizacijos penkiasde
šimtmečiui. Konkurso sąlygose 
numatyta priimti rašinius anglų, ispanų, 
prancūzų, rusų Ir arabų kalbomis. 
Lietuvių valkų rašiniai (įau gauta 13 ar 
14 darbų, viena mergaitė piešia) bus 
išversti j rusų kalbą ir, pridėjus reziumė 
anglų kalbą išsiųsti j Didžiąją Britaniją 
Tai gruodžio mėnesio darbai.

Klubo nariams rūpi Ir dvasios, 
minčių ekologija. Todėl devintokės 
mergaitės talkininkauja miesto

rūpi etninės kultūros Išsaugojimas.
Z. Subačlenė mano, kad nėra 

širdingesnių, altruistiškesnių žmonių 
už ekologus, Ir pamini keletą 
šiauliečiams žinomų žmonių: 
Kurtuvėnų regiono parko vadovą R, 
Tamulailį, R. Brazlulj, S. Gllaudj.

Dalyvauti jaunųjų ekologų klubo 
'Terra" veikloje kviečiami visų rr' veikloje kviečiami visų miesto 
mokyklų vyresniųjų klasių moksleiviai 
- ne pasivažinėti, o rimtai darbuotis! 
Yra mokinių, tokj darbą pamėgusių 
ir dirbančiųjų net pavieniui, be vadovo 
Nebus atstumtas nei moksleivis, nei 
studentas. Mokytoja neslepia, kad 
kandidatams galbūt teks perkopti ar 
peršokti vieną kitą slenkstį, kad (rodytų 
savo ketinimų rimtumą, Ir siūlo 
skambinti tel. 49 96 52 jai j namus.

Kalbėjo.-!
LeonIJa MALAKAUSKIENĖ

Arvydas SAULĖNAS
Tautininkai vyrai spaudos 

konferencijoje pasidžiaugė Seštadienj 
vykusiu visų Urtuvos partijų pasitarimu 
žemės ūkio reformų klausimu. Pirmą 
kartą susitikime dalyvavę LDDP Centro 
Sąjungos, Tėvynes Sąjungos ir kitų 
partijų atstovai nerėkė vienas ant kito

j žemės ūkį, o bankų suteikiami kreditai 
reikalavo neįmanomo dydžio 
palūkanų. Kaipgi mes gąjime veržtis
j Vakarų rinką, kai pusę Šveicarijos, 
Austrijos ūkininkų pajamų sudaro 
valstybės dotacijos. Neapsaugota
vidinė rinka negali net svajoti apie 
konkuravimą užsienyje. M. Trelnio

VALDŽIOS VYRAI 
SUSIMĄSTĖ

ir nesipravardžiavo komunistais, 
riovėjais, vagimis ar stagnatoriais. 
įkurdas ir neviltis, tvyranti Lietuvos 

kaime, verčia susimąstyti valdžios 
vyrus, nes jokie Įstatyminiai aktai 
žemės ūkiui nebus veiksmingi tol, 
kol jie nebus priimtini patiems kaimo 
žmonėms. O situacija tragiška: mažos 
supirkimo ir didelės pardavimo kainas, 
neperspektyvių akcinių bendrovių 
griuvimas. Reformos žlugimas |vyko 
dėl to, kad ji buvo sąlygojama Idėjinių 
faktorių, derinant juos su įvairių politinių 

bė nedarė beveik 
inanslnlų injekcijų

manymu, greitai gali smukti žemės 
kainos Lietuvoje. Daug žemės savi- 
ninkųžemę lalkokaip nenaudojamą 
nuosavybe, o metus ją j rinką žemės 
pasiūla viršys paklausą Spekuliantai 
žinos, kaip pasinaudoti šiuo žemės 
pertekliumi. Milčlaus žiniomis, LDDP 
ruošiamas juodraštinis žemės ūkio 
nuosavybės jstatymo variantas beveik 
atitinka dešiniųjų partijų nuostatas. 
Pirmą kaną buvo analizuojamos 
reformos klaidos. Turbūt jau ateina 
lalkaą kada gyvenimas ir palys rinkėja 
pradės koreguoti valdžios leidžiamus 
(statymus.

įyesti nepagrįsti pensijų apribojimai.
Zui - ' ............................lurnalistams paprašius pakomentuoti 
konservatorių pareiškimą, buvo 
atsakyta, kad ir šie patys ne viską 
supranta.

Pavyzdžiui, kodėl ilginamas 
darbingumo amžius? Todėl, buvo 
paaiškintą kad jslvyravo demografinė 
krizė: gimstamumas mažas, o aplinkui 
- vien pensininkai. Juos reikia remti. 
O kai bus pratęstas darbingas amžius, 
tai ir tauta neatrodys taip sparčiai 
senstanti, ir mažiau pensininkų guls 
sunkia našta ant dirbančiųjų pečių.

"Sodros" vadovo pono Kuncos, 
tarp kitko, buvo paklaustą kiek išleista 
pinigų administraciniams pastatams 
(juos žmonės rūmais vadina) Lietuvos 
miestuose statyti. Sužinojome, jog

NUTEISTAS ŽUDIKAS
Prancūzijoje nuteistas iranietis už 

buvusio Irano ministro pirmininko 
Šapuro Bachtijaro nužudymą prieš 
trejus metus Paryžiuje. Kaltinamasis 
Ali Bakilirad nuteistas kalėti iki 
gyvos galvos. Jo bendrininkas 
nuteistas 10 metų kalėti. Trečiasis 
kaltinamasis buvo išteisintas.

ATSISTATYDINUS 
PROKURORUI, KRENTA 

VALIUTOS KURSAS
Italijos garsiausias prokuroras, 

tiriantis oficialiąją korupciją, 
Antonijo Dipietro įteikė savo

atsistatydinimą, nurodydamas, kad 
jo veikla tapusi visų pusių politinės 
eksploatacijos taikiniu. A. Dipietro 
viršininkas, vyriausiasis Milano 
prokuroras, pareiškė negaljs 
priešintis sprendimui ir pažadėjo 
tęsti kovą prieš korupciją šalyje. 
Reaguojant j A. Dipietro 
atsistatydinimą, krito akcijų vertė 
Italijos biržoje, taip pat liros vertė 
vokiečių markės atžvilgiu.

MIKROBAI NUGALI 
ANTIBIOTIKUS

Pasaulinė sveikatos apsaugos 
organizacija perspėjo, kad reikia

Imtis skubių priemonių kovojant su 
ligomis, kurios tampa atsparios 
antibiotikams. Organizaoija nurodė, 
kad beatodairiškas antibiotikų 
vartojimas, ypač besivystančiose 
šalyse, sumažino jų efektyvumą ? 
perspėjo, kad tuberkuliozės, 
choleros bei kitų ligų mikrobų kai 
kurios atmainos jau atsparios, 
daugeliui antibiotikų 
Organizacija ragina pasaulio; 
mokslininkus plėsti vaistų tyrimus r 
griežtai kontroliuoti antibiotikų 
naudojimą. j

A U SR O S ALĖJA
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P a d e g ta
tyč ia?

ŠIAULIŲ RAJ. Bankrutavo 
Raudf ų žemės ūkio bendrovė. 
Žmones dalijasi paskutinėmis turto 
atsargomis. Tačiau sudegė didelė 
daržinė su 300tonų šieno. Policijos 
darbuotojai spėja, kad tai tyčinis 
padegimas. Dar gerai, kad nenu
kentėjo žmonės ir ugnis ne persimetė 
netoli esantj kuro sandėlį.

P lėš iam o s
p a š to

d ė žu tė s
NAUJOJI AKMENĖ. Plėšiamos

paštos dėžutės. Ištraukti laiškai 
plėšomi, metami j purvą. Sunku 
policijai, neranda mekadėjų. Tikriausiai 
tai vaikų daitras. Geriausia būtų laiškus 
mesti j pašto dėžutę, esančią pašto 
salėje.

KULTŪRA

Polic in inkų
lab d ara

KELMĖ. Neseniai po Kelmę 
važinėjo trys automobilai. Jais labdarą 
vežiojo ir dalino Berlyno policininkai. 
Svečiai atvežė tavų, čiužinių, invalidų 
vežimėlių, medikamentų, medicinos

aparatūros. Berlyno policininkai 
aplankė ir Kelmės policininkus, 
kuriems taip pat paliko vertingų daiktų.

KITI ĮVYKIAI

R eikėtų
trem tin ių
koplyčios

AKMENĖ. Rajono tremtinių ir 
politinių kalinių sąjunga įregistravo 
430 narių, 200 jų - iš Naujosios 
Akmenės. Apie naujus narius sąjunga 
sužino, kai tremtiniui prireikia 
nemokamų vaistų. Tremtj

iškentusiuosius turėtų vienyti ne 
lengvatos, o idėjos, viena lemtis. Vieta, 
kur širdis atsigauną - tremtinių choras. 
Jam vadovauja O. Beniušienė. 
Tremtiniai norėtų, kad būtų pastatyta 
tremtinių koplyčia ar kryžius. Be to, 
iki šio! neįamžinta durpyne, prie 
Kruopių, nukankintų žmonių 
kapavietė, nes niekas nesiryžta tiksliai 
nusakyti egzekucijų vietos.

Graži
Ž em a ič ių

š n e k ta
AKMENĖ. Jau šeštą vasarą 

Viekšniuose dirbo Vilniaus universiteto

Kauno humanitarinio fakulteto 
ekspedicija. Šiemet studentai vėl 
pasklido po Viekšnių parapijos 
kaimus. Jie ieškojo gražiai 
žemaitiškai kalbančiųjų žmonių ir 
užrašinėjo jų pasakojimus. Jdomi 
ir Viekšnių istorija Iš čia yra kilusių 
daug Lietuvoje žinomų žmonių: 
profesoriai Biržiškos, istorikė V. 
Daugirdaitė-Sruogienė, neseniai 
miręs J. Miltinis ir kt. Ekspedicijos 
metu studentai užrašė apie 50 
val. trukmės tarmiškų tekstų. Jie 
žada atvažiuoti ir ateinančią vasarą.

Paruošė 
Vida SIMONAITIENĖ

RAŠO IŠEIVIJOS LIETUVIAI
Pabaiga. Pradžia Nr. B5

Vlllua BRAŽĖNAS
“ Gero Išauklėjimo mėlynkraujai 

(bluebood) kaip W. Averell Harrlman, 
kurio tėvas, geležinkelių magnatas, 
jam nurodė “ būti kuo nors", puikiai 

E atitiko tokj reikalavimą. Nuo seno 
R  Internacionalistai, Jungtinėms 

Valstijoms pirmą kartą pradėjus 
žvalgytis plačiau negu savo parapijoje, 
vienodos galvosenos vyrai - daugelis 
|ų - visą gyvenimą draugai Ir kolegos 
- iškilo prieš AP karą, išsilaikė per 
pasaulin] gaisrą ir tapo pokarinio 
periodo architektais, jų  pavardės - 
Harriman, John J. McCloy, Robert A. 
Lovett, James Forrestal - tapo 
garsiomis tarptautinėje plotmėje, j ie  
buvo tie vyrai, kurie supi. navo 
Vokietijos Ir Japonijos atstatymą .i.rle 
(steigė Jungtines Tautas Ir 
suorganizavo Tarptautinį va l'jtos 
fondą bei Pasaulio banką'- r vis s tai 
apsvarstė Council on Foreiyn 
Reiations (grupuotėje), net nebūt m i 
formaliais vyriausybės pareigūnais" 

Straipsnio autorius nurcue net 
į atveji, kai po vieno Council o n , oreign 

Reiations (CFR) posėdžio tų draugų 
tarpe buvęs McCloy paklausė jų: 
"Kuris mūsų pasakys Dean, ką mes 
nusprendėme” ? Įsidėmėtina, jeg 

Daan1-1 tada buvo Valstybės 
Sekretorius Dean Acheson. Palyginus 
su kitomis vyriausybėmis - JAV 
ministras pirmininkas. Tai rodytų, jog 
dažnai sprendimai daromi ne 
Bartuosiuose Rūmuose, ne kabinetų 
posėdžiuose, ne Stale Departamente, 
bet užkulisinėse grupėse, kurių 
sprendėjai nėra amerikiečių balsuotojų 
rinkti Ir nėra atsakingi prieš tautą.

Pagal istoriko prof. Caroll Ouigley 
knygą "Tragedy and Hope", 
vienodos galvosenos vyrų tinklas" 

karo metu buvo perėmęs State 
Departamento karo eigos Ir pokario 
pasaulio planavimą. Reiškią ta 
internacionalistų - globaUstų klika buvo 
(ir tebėra) atsakinga už nereikalingą

Ir nusikalstamą karo pratęsimą dviem 
metams Ir už to sprendimo aukas 
tautomis ir Individais. Net ir išaiškinti 
Sovietų Są|ungos agentai JAV 
vyriausybėje, kaip Roosevelto 
patarėjas Jaltoje Alger Hiss ir 
Tarptautlnj valiutoa fondą bei Pasaulio

žygiuoti | Berlyną ar užimti Prahą, 
leisdamas tai padaryti Raudonajai 
Armijai.

Pagaliau 1944 m. gegužjG. Earle 
nuskrido | VVashingtoną pas 
prezidentą, Roosevelto
prieškambaryje jo sutiktas tada laivyno 
sekretorius James Forrestal Jdm

KARO UŽTĘSIMAS 
LĖMĖ LIETUVOS 
LIKIM Ą

banką suorganizavęs iždo 
sekretoriaus padėjėjas Harry Dexter 
White, buvo tos grupuotės nariai.

Skaitant paties JAV laivyno atašė 
George H. Earle straipsnj 1960 m. 
kovo 24 d. "Human Events", sunku 
abejoti, kad prez. Franklin Delano 
Roosevelt nebuvo jtaigotas ne tik 
savo pasaulinių ambicijų, bet ir 
globalizmo planų bei Sovietų agentų 
JAV vyriausybėje. Savo straipsnyje 
apie lemtingąją Roosevelto klaidą "Ir 
kaip bandžiau jos išvengti" George 
Earle skundžiasi negavęs iš Baltųjų 
Rūmų atsakymų j 1943 m. siųstus 
pranešimus apie Vokietijos bandymus 
pasiduoti, nors juos siuntęs, kad 
nedingtų, Armijos, Laivyno ir State 
Departamento kanalais. Vokiečių 
pogrindis jau buvo paruošęs net 
lėktuvą, kuris George Earle 
nuskraidintų iš Istambulo j Vokietiją 
susitikti su vokiečių aukšto lygio 
pogrindžiu. Pagaliau jis gavo vieninteij 
neigiamą Roosevelto pareiškimą: 
"Visi tokie prašymai derėtis dėl taikos 
turėtų būti nukreipti j Aliantų vyriausiąjj 
vadą generolą Eisenhowerj". Tai 
patvirtino, jog Eisenhoweris buvo 
paskirtas toms pareigoms tik todėl, 
kad jis buvo paklusnus politinis 
globaiistų generolas. Tikriausiai todėl 
jis neleido nei gen. George Patton, 
nei britų gen. Bernard L  Montgomery

pasakęs: "Dėl Dievo, Georgei Tu ir 
aš, ir Bill Bullitt esame vieninteliai 
šalia prezidento, žinantys, kokie 
paukščiai yra Rusijos vadai". Kai G. 
Earle prezidentui nurodė, jog 
"...tikrasis pavojus - ne Vokietija, bet 
Rusija, FDR su šypsena atsakė: 
"George, Rusija yra 180 milijonų 
žmonių kraštas, kur kalbama 120- 
čia Jvalrlų dialektų. Kai karas pasibaigs, 
ji subyrės j gabalus lyg išcentrinė 
mašina, suskilusi besisukant dideliu 
greičiu".

jdomu, kas FDR jkalbėjo tokią 
teoriją ir kas jtaigojo jj dar dvejus 
metus lieti kraują, praplėsti Sovietų 
imperiją, paaukoti tautas Ir milijonus 
žmonių gyvybių, kad (rodžius 
"centrifūgos mašinos" subyrėjimo 
teoriją? Jeigu buvo tikrai siekiama 
Sovietijos subyrėjimo, kodėl nebuvo 
tai įvykdyta sustabdant ją už paties 
FDR pasirašytos Atlanto Chartos sienų 
arba bent vėliau pasiunčiant prieš ją 
gen. George Patton tankus ir gen. 
Vlasovo diviziją? Manau, kad šie 
duomenys, kurie yra tik dalelė 
dokumentuotų duomenų apie AP karą 
ir jo užtęsimą, padės lietuviams 
abiejose Atlanto pusėse geriau 
orientuotis minint šiais ir ateinančiais 
metais įvairias APK sukaktis. Jau dabar 
matome, jog Maskva, nusikratydama 
Sovietų Sąjungos atsakomybės už 
karo nusikaltimus, visur bando užsidėti 
ant galvos laimėjimų laurų vainiką.

KAD VISUR TAIP NUTIKTŲ...
Viktoras BARTKUS

Ne vienas gali papasakoti apie 
savo keliones iš jstalgos j jstaigą, o 
ten - nuo vieno stalo prie kito. Tik 
pakalbink žmogų, zulinantį įstaigų 
slenksčius, norintį susigrąžinti ne tik 
senelių, tėvų bet Ir savo turtą.

Manau, jog malonusis skaitytojas 
atleis man, jeigu papasakosiu ne apie 
tai...

Neseniai užėjau i Valstybinio 
žemėtvarkos instituto Šiaulių skyrių 
Ir pravėriau 228 kabineto duris. Ten 
pasiteiravau, kas tvarko Radviliškio 
rajono Grinkiškio apylinkės žemės 
reikalus. Sužinojau, kad reikia kalbėtis 
su čia pat esančia darbuotoja 
Tvaronavičlene.

Išdėsčiau savo reikalą. Išklausė, 
kažką pasižymėjo, dar prižadėjo 
išanalizuoti dokumentus Ir po kelių 
dienų atsakyti.

Ir žodį ištęsėjo. Kai antrąkart užėjau, 
maloniai viską paaiškino, tik pastebėjo, 
kad byloje neradusi mano sutarties 
su žemės ūkio bendrove

suslgrąžintinai žemei trejiems metams 
išnuomoti.

Tada parodžiau sutartį, prižadėjau 
vti nuorašą Ir tuojau atnešti.
5 tuo pati pasirūpinsiu", - išgirstu

RAŠO
“AUŠROS
ALĖJAI”

padalyti nuorašą Ir tuojau atnešti.
"Aš tuo pati pasirūpinsiu", - Išgirs 

Ir pamatau, kaip, sutartimi nešina, 
išeina pro duris...

Noriu padėkoti Danutei 
Tvaronavlčlenel už malonų, dalykišką 
bendravimą, už mokėjimą Ir norą 
suprasti Interesantą.

Jeigu visur tave, žmogau, taip 
sutiktų! Manyčiau, Išnyktų eilės, ir 
istorijos apie abe|ingus, piliečių norų, 
pageidavimų bei prašymų 
neišglrstančlus tarnautojus būtų 
pamirštos.

T IK  MAN  
VIENAM

Metams bėgant pro šalj, mėgstu 
stebėti jvyklua Ir žmonas. CaIL kad 
nsbssuspėju su Jais. O dar rablau 
apmaudu, kad nebesuprantame, kur 
tikrosios vertybės. Stal atvažiuoja 
valkai l tėviškę - tėvų namo pasidalyti. 
Tai ne taip paprasta, nes godumas 
užgožęs visus kitus jausmus. O 
stalčiuose sumestos dūli tėvų 
nuotraukos. Jų niekam nereikia. 
Sudlržo valkų širdys, Ir akys žiūri tik 
ten, iš kur būtų galima “ Išpešti" 
apčiuopiamos naudos. Aš norėčiau 
paskleisti tas nuotraukas ant stalo Ir 
pašaukti savo brolius: pažiūrėkite j 
artimųjų žmonių veidus. Paprastos Ir 
doros jų akys, rodos, mato viską, 
kas liko Iš mūsų tėviškės... Kaip 
skaudėtų širdj mamai ir jos broliui, 
pamačius susipykusius,
beslbylinėjančius sava vaikus. Ir 
mane, jau tokj nebestiprų, vis dažniau 
"besisvečiuojantį" ligoninėse.

O dar taip norėčiau būti kam nors 
naudingas, padėti kad ir tiems patiems 
gydytojams, skubantiems pas 
nelaimės ištiktus žmones.

Bet nebėra jėgų...
Per vėlu.
Vienintelis mano džiaugsmas Ir 

didžiausias lobis - tos pageltusios 
brangiausių žmonių nuotraukos, 
užmirštos tėvų namuose Ir tik man 
vienam beturinčios vertę. Jos tarai 
šešėliai iš tų laimingų dienų, kai visi 
dar buvome jauni, gražūs Ir sjlprūs.

Aleksas BIČKUS 
Aukitelk*

Naomi gulbės 
giesmė

Naomi Kembel, viena iš 
žymiausių fotomodelių, išleido 
autobiografinę knygą “ Swan" 
(Gulbė). Leidykla užmokėjo 
tamsiaodei gražuolei milijoną 
dolerių. Ar pati Naomi rašė tą 
įoygą, ar jai kas nors padėjo, tai 
kol kas paslaptis. Vis dėfto 
autobiografija sukėlė didelį 
susidomėjimą ir greit bus išversta 
I Mas kalbas, ypač tos knygos 
vietos, kur gražuolė pasakoja apie 
savo meilės nuotykius su vyrais. 
Jos gerbėjų sąraše daug aktorių 
Ir kitų Įžymybių.

nežinomybės labirintai

JIE SKAITO ŽMOGAUS 
MINTIS

Prieš penketą metų vienas iš 
žinomų JAV ekspertų, dirbantis su 
melo detektoriumi, netikėtai šiuo 
prietaisu užfiksavo augalų siunčiamus 
signalus. Klivas Baksteris turėjo visai 
kitą tikslą - jis norėjo nustatyti, per 
kiek laiko, palaisčius augalus, drėgmė

pasiekia lapus, ir augalą prijungė prie 
poligrafo. Dideliam jo nustebimui, 
melo detektorius ėmė brėžti kreives, 
kurios atitiko besijaudinančio 
žmogaus parodymus. K. Baksteris 
spontaniškai pagalvojo, jog reikia 
sudeginti vieną augalo lapą ir pažiūrėti, 
kokia bus reakcija. Tačiau poligrafo 
rodyklė aktyviai reagavo tik j netikėtą 
ir tikrą pavojų, o j K. Baksterio 
bandymus suvaidinti kenkimą 
augalams jie nekreipė "dėmesio". 
Siūlosi išvada, jog augalai sugeba

atskirti tikrąsias žmogaus mintis nuo 
melagingųjų.

Tolimesnieji bandymai paneigė 
žinomąsias mokslines tiesas. Augalai 
prarasdavo sąmonę, kai prie jų artinosi 
žmogus, turintis tikslą jiems pakenkti, 
šoko būsena jiems praeidavo tik po 
to, kai žmogus pasitraukdavo. Augalai 
jaudinosi, kai gretimame kambaryje 
būdavo verdami krabai, ir nurimdavo 
tik tada, kai virimas būdavo baigtas. 
Tačiau jie priprasdavo Ir 
nereaguodavo, kai visa tai tapdavo

kasdienybe, t  y. kai procesas kartojasi 
kasdien. Augalai sugeba prisirišti prie 
žmogaus, kuris juos prižiūri, netgi 
gali reaguoti j jo baimę, džiaugsmą, 
jaudinimąsi.

Tiesiog fantastiniai yra vieno 
eksperimento rezultatai, pasiekti 
išradėjo Polio Soveno. Specialiai tam 
tikslui sukurtu prietaisu jis iš kelių 
kilometrų atstumo perdavė augalui 
jausminę komandą. Priėmęs šią 
komandą, augalas pasiuntė signalą, 
kuris pasuko stovėjigno aikštelėje 
automobilio užvedimo rakteli. Tuo 
metu P. Soveno komandas matavo 
trumpųjų bangų stotis, esanti už 3200 
kilometrų nuo Kolorado.

Parengė
Bronius KASPERAVIČIUS

AUŠROS ALĖjA



APSIEISIME BE
VALYKLOS

Atėjo metas, kai be pirštinių, skėčio, skrybėlės ar 
kepurės neišsiversime. Atsakydami j prieniškės A. 
JUOZONIENĖS prašymą patarti, kaip išvalyti skėtj, 
pamanėme, kad pravers ir šie patarimai.

P onioms 
ir

panelėms
ODINIŲ DRABUŽIŲ nedžiovink- 

ime prie šildymo prietaisų. Nešva
rios vietos šviesesniuose drabu
žiuose valomos magnezijos ir benzi
no tyrele. Tamsesniuosius valome 
su tetrachlometanu tol, kol dėmė 
išnyksta. Patamsėjusių vietų ar dė
mių negalima valyti benzinu. Tam
sius odinius drabužius valome tokiu 
mi§iniu: 0.51 vandens, 65 g spirito, 1/ 
4 šaukštelio sausos žuvų tulžies, 
kiaušinio trynys. Gerai viską išmai
šę, paliekame parai stikliniame inde, 
po to skaidrų skystj nupilame. San
dariai uždarytas, jis išsilaiko ilgai, 
šiuo mišiniu išvalytas vietas po to 
jtriname baltu odos tepalu, kurj ga
miname iš 9 g bičių vaško, 15 g pušų 
terpentino, 1,5 g kalio karbonado. 
Gautasis mišinys šildomas iki 70 
laipsnių C, maišant pilamas vanduo.

DIRBTINĖS ZOMŠOS gaminius 
galima skalbti skalbikliais, skirtais

vilnai, šilkui. Patiestas gaminys 
atsargiai trinamas iki 30-45 laipsnių C 
pašildytu skalbikliu. Perskalauto 
gaminio vandens likučiai sugeriami 
kempine ar rankšluosčiu. 
Džioviname ant pakabos kambario 
temperatūroje. Džiūstant vandens 
perteklius sugeriamas rankšluosčiu, 
kad nenutekėtų žemyn. Valoma tik 
dirbtinės odos gaminių geroji pusė 
(su skalbimo priemonėmis, 
skirtomis vilnai ir šilkui, perteklių 
sausai nušluosiant). Džioviname 
kambario temperatūroje pakabintus. 
Pamušalas skalbiamas atskirai.

Lygaus fetro SKRYBĖLES 
valome šepečiu, o nešvarias vietas - 
manų kruopomis apveltu tamponu. 
Jis keičiamas, kol lieka švarus. 
Šviesaus fetro skrybėlė valoma 
sužiedėjusią baltos duonos plutele, 
o  rudo - pagal plauką - tabako 
nuoviru. Bet valome tik paviršių, kad 
nesudrėktų. Prakaito dėmės 
valomos degtosios magnezijos ir 
vandens tyrele. Jeigu skrybėlę 
palaikysime virš garų, tai 
susiriebalavusias vietas galėsite 
išvalyti cukraus gabaliuku.

Nešvarias skrybėles galima plauti 
benzinu, bet tuomet džiovinti teks 
prikimštas popieriaus, kad
nesideformuotų.

ODINIŲ PIRŠTINIŲ valome tiek
išorę, tiek vidų. Šiltas vidinis 
pamušalas išsiurbiamas dulkių 
siurbliu; išorinę pusę valome 
priklausomai nuo odos rūšies.

Minkštos odos pirštinės 
plaunamos pamuilėse, jpylus 
amoniako. Neplauname švariu 
vandeniu, nes nuo jo oda kietėja. 
Baltos odinės pirštinės valomos 
benzino ir magnezijos tyrele. Labai 
nešvarios pirštinės valomos 
benzinu, bet atsargiai, nes jis 
blukina dažus.

SKĖTIS dabar nepigus, todėl jj 
reikia patausoti. Suskleldžiame jj tik 
išdžiūvusj. Nailoninis skėtis 
džiovinamas ne visiškai išskleistas, 
kad neišsitampytų. Skalbiame 
šiltame skalbiklio tirpale, po to 
džioviname. Dėmių negalima valyti 
benzinu, žibalu, acetonu. Valome 
praskiestu acto rūgšties tirpalu. 
Jeigu skėtis truput] pradilo, vidinę 
pusę patepkime bespalviu laku.

Supykęs gydytojas kreipiasi 
j ligonę:

- Jūs esate ligoninėje pati 
nedrausmingiausią ligonė. 
Lovoje jūs negulite, vaistus 
atsisakote gerti, be to, kasdien 
jaučiatės vis geriau.

Arizonoje žmogus, sugautas 
vagiant muilą, pagal jstaty mus 
turi jj čia pat sumuiluoti ant 
savęs.

Kalifornijoje pelėms gaudyti 
reikia turėti specialų medžiotojo

Sodri in
kai dalijasi 
patyrimu.

Pirmasis
klausia:

- Kokio

NUSISYPSOK,
ŽMOGAU

leidimą. 
* * *

Mičigano 
v a ls t i jo je  
įstatym as 

I d ra u d ž ia
gylio duobes kasti 
vaismedžiams sodinti? 

Antrasis sako:
- Kol pasirodys vanduo.

spjaudyti prieš vėją.

- Šiandien Ovidijus paprašė 
manęs paskolinti šimtą litų. 
Kaip manai, paskolinti jam ar 
ne?

- Žinoma, paskolinti. Jei tu 
neskolinsi, jis tada manęs 
prašys.

A. Butkevičius bando 
perpjauti bombą. Prieina J. 
Maksvytis.

- Ką darai? Sprogs!
Šis net galvos nepakelia:
- Nesijaudink. Dar vieną 

turime.

Ajovos valstijoje gaisrininkų 
komanda, prieš gesindama 
gaisrą, privalo nemažiau kaip 
penkiolika minučių treniruotis.

Šefas bara sekretorę:
-Tai, kad darbo metu rašote 

meilės laiškus, dar galiu jums 
atleisti, tačiau kam duodate 
man juos pasirašyti?

parinko 
Pranutė ŽUKAITYTĖ,

0W j  TAIKINYS
Penktadienis, gruodžio 9 d.
LTV
22.30 Val.
"Nakviša"
Baigiasi Tarptautiniai šeimos metai, 

tad programoje bus kalbama apie 
vaikus, apie kai kurių Iš jų suluošintą 
vaikystę, apie jų žiaurumą.

Autoriai P. Galkontaitė, J. Matonis, 
E. Knispelis, A. Lauciūnas.

TELE 3
21.30 val.
"Savaitgalis su Ostermanu"
Paskutinis garsaus amerikiečių re

žisieriaus Somo Peckinpab filmas - 
R. Ludlumo knygos ekranizacija, Joh- 
nas Temeris - garsus televizijos žur
nalistas, bando paimti Interviu iš CŽV 
pareigūno. Viskas baigiasi tuo, jog 
žurnalistas Ima bendradarbiauti su 
žvalgybininkais, Įtikinusiais jj, kad keli 
jo draugai - sovietų šnipai. Vaidina 
daug garsių aktorių: P. Haueris, J. 
Hurtas, D. Hopperis, M. Foster, B. 
Lancasteris.

Šeštadienis, gruodžio 10 d.
LTV
21.55 val.
"Motina ir sūnus"
ŠeštadienĮ Lietuvostelevizija pra

deda rodyti smagų australų televizijos 
serialą - švelnią, nuotaikingų situacijų 
komediją apie pagyvenusią našlę bei 
jos trisdešimt penkerių metų sūnų, 
išsiskyrusį su žmona Ir grįžusj gyventi 
kartu su motina Pagrindinius vadme- 
nis atlieka R. Cracknell ir G.Mc 
Donaldas.

Sekmadienis, gruodžio 11d.
LTV
18.20 val.
Protestantizmo švyturys Rytų 

Europai.
Karaliaučiaus universiteto 450 merų 

jubiliejus.
Protestantizmui skleisti trūko dva

sininkų, kurie mokėtų vietos gyventojų 
kalbą Pirmasis Prūsijos kunigaikštis 
Albrechtas (Lietuvos Didžiojo kunigai
kščio Kazimiero dukters sūnus) 1542 
m. (steigė Karaliaučiaus partikuliarą 
(aukštesniąją mokyklą) dvasininkams 
rengti. Vedėju buvo paskirtas kunigai
kščio Albrechto padėjėjas Abraomas 
Kulvietis. O netrukus partikuliaras buvo 
perorganizuotas j Karaliaučiaus 
universitetą, kuris jslkūrė Knypavos 
saloje Ir veikė iki 1861 m., kol gavo 
naujus rūmus Šteindamo rajone. 
Šiuose rūmuose veikia Kaliningrado 
universitetas nuo 1967 m.

TELEVIZIJOS

PROGRAMA
Ketvirtadienis, gruodžio 8  d. 
LIETUVO S TV
7.45 Labas rytas. 8 .25; 19.00; 23.15 

TV anonsas. 8.30 Viso geriausio . 18.00 
Ž in ios. 16.10 P rogram a va ikam s. 18.50 
Ž in ios. 19.05 Vyriausybė nutarė... 19.20 
K ata likų TV stud ija . 19.50 "2 2 ". 20.30 
Panoram a. 21,05 F. “ G yven im as po 
k le vu ". 23.25 Ž in ios. 23.40 F. “ A napus  
tik ro v ė s " - "N epam iršk  m anęs". 

UtPollInter
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV parduotuvė . 

9 .10  F. “ Laukinė rožė” . 9.35 A n o n ta i. 
15.30 B a liu je  pas Pelenę. 15.52; 17.52;
20 .00  N aujienos. 16.00 Kom piu te ris. 
16.20 F. "E len  irv a ik in a i" . 17X)0 ...Ik i 16- 
os ir vyresniem s. 17.30 Ž m ogus  ir  
js ta tym as. 17.45 Kas y ra  kaa. 18.00 P iko 
va landa. 18.30 F. “ Laukinė rožė” . 18.55 
TV parduotuvė . 19.05 Laida "V iska s !" 
19.25 "M a n o  urvas - m ano tv irtovė , - 
F lins touna i". 20.40 M askva. Krem lius.
2 1 .0 0  L o to  “ M ili jo n a s " . 2 1 .3 0  F. 
"N ežad ink ita  m ieganč io  p o lic in in ko ".

pam okėlė. 17.00 V a idyb in is  film as "O  su 
sve tim a žm ona m iegoti gera i?" 18.30 
A n im acin is  film a s^  18.55 A ng lų  ka lbos 
pam okėlė. 19.00 Ž in ios (VESTI). 19.20 
A nonsai, m uzika. 19.30 TV serialas 
" S a n ta  B a rb a ra " .  5 9 6  d . 2 0 .4 0  
A n im acin is  film as. 21.00 Ž in ios. 21.15 
A nonsai, m uzika. 21.30 V a idyb in is  
film as. 23.00 Ž in ios. 23.15 Muzika. 24.00 
Pabaiga.

R oko savaitgalis.
U tP o llin le r
7.15 O lim p in is  rytas. 7.50 Sportloto. 

8 .0 0  M ara tonas-15 . 8 .30 Iš ryto, 
ankstėliau. 9.00 Poligonas. 9.30 Kol v is i 
nam uose. 10.00 Rytinė žva igždė. 10.50 
Su ženk lu  "P i" . 11.30 Veidrodis. 12.05 F. 
"N etikėk, nebijok, nep ra šyk ..."2 s. 13.00 
Dok. f. "K usto kom andos povandeninė 
o d is ė ja ” . 13 .52  N a u jie n o s . 14.00 
“ Š parga lka". 14.15 Dok. ser. "Pergalės 

15.10 K e liau to jų  klubas. 
6 .30 >

is, ar 
LIETUVOS TV
9.00 P rogram a. 9.05 P rogram a 

va ikam s. 10.00 Šarka. 10.30 Santarvė. 
11.20 M ūsų kalba. 11.40; 18.25; 21.50 
TV anonsas. 11.55 Sveika, Prancūzija . 
12 .25  K e lias. 12 .45  F. "O e g ra s i 
d e vynm etė ". 13.15 Pasaulio  sportas. 
1 4 .0 5  - ............. ...............0 5  U ž e ik it ,  s v e te lia i.  1 4 .5 0
V ideospektak lis  "Š ven to ji S uzana". 
16.55 šve ik in im a i. 17.55 Likim ai. 18.30 
Ž in ios. 18.40 Dok. film ų  ekranas. 19.00

22.52 N aujienos. Sportas. 23.30 P rem ija  
ovac ija . 23.52 Š paudos ekspresas.

24.00 Prem ija-ovacija.
TELE 3
7.30 Ž in ios. 8 .00 An im ac in is  film as.

8 .30 TV seria las "Santa B arbara". 594 d.
9 .30 Viskas juoku i, 13 d. 10.00 E uropa 
šou. 10.30 V a idybin is film as. 12 .05A ng lų  
k. pam okėlė. 12.10 V a idyb in is  film as 
"D o m in u s " .  13 .20  M uz ika . 15 .00  
K e lion ių  žurnalas. 17.00 V a idyb in is  
film as  "Kara liškos vestuvės". 18.30 
A n im acin is  film as. 18.55 A n g lų  k. 
pam okėlė. '.9.00 Ž in ios (VESTI). 19.20 
Anonsai, m uzika. 19.30 TV seria las 
"S a n ta  B a rb a ra ” . 5 9 5  d . 2 0 .3 0  
A n im acin is  film as. 21.00 Ž in ios. 21.15

R okenro lo  šou iš  Vokietijos. 19.25 
Pyragų nebus be noragų. 20 .10  VRS 
kam era-94. 20.30 Panoram a. 21 .05  Po 
savo  stogu . 21.55 F. "M o tina  ir sūnus".
1,2 s. 22 50; 23.30 M uzik in is v iešbutis. 
23.15 Ž in ios. 23.50 Roko legendos.

16.00 Garantin is raštas. 16. šč  Am erika 
su M. Taratuta. 17.00 TV parduotuvė. 
17.10 Anim ac. film as. 18.05 Kas? Kur? 
Kada? 19.15 “ V ieną kartą ..." 19.35 
Anim ac. ser. "M a n o  urvas - mano 
tv irto v ė ,"  F lin ts touna i". 20.05 F. "Beverli 
H ills , 9 0 2 1 0 ". 2 1 .0 0  H oro sko p a s
savaitei. 21.05 TV ža id im as "Taip. Ne". 
21.55 Dviračio  šou. 22.10 Tangom anija . 
22.35 Sekm adienis.

TELE 3
9.00 An im acin ia i film ai. 10.10 Seno

jo  kap itono  kajutėje. 10.30 Langas i 
gam tą. 10.45 V a idyb in is  film as. 12.00 TV 
seria las "G ražuo lė ". 13.00 Muzika.
13.30 POP TV. 14.00 D okum entin is f il
mas. 14.30 Įdom ūs žm onės. 15.00 Kelio
n ių  žurnalas. 17.00 DEUTSCHE VVELLE.
18.00 TV serialas "VVestage II". 5  d. 19.00 
Ž in ios  (Vesti). 19.20 Anonsai, muzika.
19.30 G ineso šou, 14 d. 20.00 Žvelkim e 
a tidž iau . 20.30 An im acin is  film as. 21.00 
E uropa šou. 21.30 V a idyb in is  film as 
"M irties  karavanas". 22.50 Pabaiga.

Sekmadienis, gruodžio 11 d.
9.00 P rogram a. 9 .05 ; 20.20 ‘Taip 

sukasi pasau lis ". 10.00 Ž ingsn ia i. 10.30 
S usitik im a i. 11.00 Ke lionė  j gamtą. 11.30 
“ R utina". 12.15 D ešim t geriausiųjį)
13.00 Va ikų  savaitga lis. 14.30 EkorykŠtė.
15.00 Dok. f. "Š v . P ov ilo  ke lionės". 15.30 
F. "A p s ia u s ta s". 17.40 CNN pristato 
18.30 NBA rungtynės. 19.30 NBA 
a pžva lga . 20 .00  V isko p o  truput]... 20.15 
B a ltijos  naujienos. 21.15 NBA: žvilgsnis 
iš v idaus. 21.45 B a ltijos  naujienos 21 50 
"Ju o d a -b a lta ". 22.20 F. "V iskis ir sofa"

BALTIJOS TV Ir ŠIAULIŲ VT 
Ketvirtadienis, gruodžio 8  d.
19.00; 22 .20  "P irk , parduok, infor

m u o k". Ž in ios. 19.30 S paudos apžvalga. 
19.35 Žingsniai. 20.00 "A rgoe" programa 

Penktadienis, gruodžio 9 d.
7.30 Sovijaua horoskopas. 7.35 ‘Taip 

sukas i pasau lis". 8 .30; 21.15 "Nakties 
r ib a ". 9 .00 Fu tbo las. 10.10 Prospektas 
17.45 Baltijos naujienos. 17.50 Susitikimai. 
18.30 Muzika. 19.00; 20.48 "Pirk. parduok, 
in fo rm u o k". Ž in ios. 19.30 Spaudos 
apžva lga . 19.35 F. "S kanda las". 20.35 
M uzika. 21 .45  B a ltijos naujienos. 21.50 
"L a im in g a  ranka". Pertraukoje-"Laiškai, 
la iš k e lia i. . . "  2 2 .5 0  F. "K in ie tiškas 
kon taktas".

UtPoIiinter
9.00  Ryto ratas. 11.00; 18.25; 21.55 

A nonsai. 11.30 Knygų rūm ai. 12.00 Ledo 
r itu ly s . 14 .15  F e rm erių  ir  že m ė s 
nuosavybės p roblem os. 14.55 TV dok . f. 
15.50 G yvas am atų m edis. 15.55 
B re in ringas. 17.35 TV parduotuvė . 17.45 
Keturi ratai. 18.05 K ib ir te le  v ib jr. 18.30 
K repšin is. "N e c a " (Kaunas) - “ o ia u lia i"
^Šis^lia i). 20.00 N au jienos plius. 20-40

Anonsai, m uzika. 21.30 V a idyb in is
Ž i f '  “  "film as. 23.10 Ž in ios. 23 .25  Muzika. 00.15 

Pabaiga.

Penktadienis, gruodžio 9 d. 
LIETUVOS TV

TV anonsas. 8,30 le im o s  album as. 8.55 
F. "M e ilės is torijos". 18.00 Ž in ios. 18.10 
P rogram a vaikam s. 18.50 Ž in ios. 19.05 
Šeši kontinentai. 19.35 Reportažai iš 
reg iono . 19.55 M adų videožurna las. 
20 .30  Panorama. 21.05 F. "M e ilės 
is to rijos  - "K la id in g a  korta ". 22.10 
Laisvės alėja. 22.30; 23.30 "N a kv iša ". 
23 .15  Ž in ios. 23.55 F. "T ėvo  ilgesys". 

LHPolilnter

gžudysč ių  sky rius". 21 .30  V ieną 
kartą. 22.00 Karaoke ir k iti. 22 .15  F. 
"R okas  H adsonas".

TELE 3
9 .00 A n im acin ia i film a i. 10.30 

V a idyb in is  film as. 12.00 TV seria las 
"G ražuo lė ". 13.00 E uropos k ikbokso  
Čempionatas. 13.30 Privatizacija . 14.00

B A LT IJO S  TV
Penkiadienis, gruodžio 9 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.30; 

20 .20  "T a ip  sukasi pasau lis ". 8.30; 21.15 
"N ak ties  rib a ". 9 .00 Futbolas. 10.10 
P rospektas. 17.45 Baltijos naujienos. 
17.50 Susitik im ai. 18.20 LKL apžvalga. 
18.30 Krepšinis. "Ž a lg ir is "  - "A tle tas". 
20.00 Pasaulio naujienos. 20.15; 21.45 
B a ltijos naujienos. 21.50 "La im inga 
ra n ka !" 22.50 F. “ K iniškasis kontaktas".

KABELINĖ TV
Ketvirtadienis, gruodžio 8 d.
19.00 F. "Valstybės saugumas". 20.30 

F. "P a va d u o to ja s ". 22.00 F. "Savaiminė 
a tranka".

Penktadienis, gruodžio 9 d.
19.00 F. "V ienam e nam e su Klodu 

20.25 F. "B a isaus te ism o  g inklas". 22.10 
F. "Nusivylim o keliu". 23.30 F. "Sugundyt 
b lo g io ".

K e lion ių  žurnalas. 16.00 VIVA Charts. 
17.00 Pasaulio  fu tb o lo  taurė. 17.30
V iskas juoku i, 14 d. 18.00 TV seria las 

. . . .  Zinit * "“ O kavango” . 8 d . 19.00 Ž in ios  (VESTI). 
19.20 Anonsai, m uzika. 19.30 TV
serialas “ M a iš tin inkas". 14 d. 20.30 
A n im acin is  film as. 21.00 Ž in ios. 21.15
Anonsai, m uzika. 21.30 V a idyb in is  

Ž inios. 23.25 V a idyb in isfilm as. 23.10 
film as. 00.35 Pabaiga.

7.00 Ryto ratas. 9.00 TV parduotuvė . 
9 .10  F. “ Laukinė rožė". 9 .35 A nonsai.
15.00 F. "S eptin tas is  dž inas” . 16.20 TV 
parduotuvė. 16.30 Tangom anija .16 .55  
TV ža id im as "Taip. N e". 17.45 Salonas 
dv iem . 18.05 K ib ir te le  v ib ir. 18.30 
K repšinis. "Ž a lg ir is "  - "A tlo ta»” . 20.00 
N au jienos. 20.35 F. "B eve rli H ills, 
90210". 22.05 02 kronika. 22.25 La ida  
"V iska s !" 22.45 Videokaukas.

TELE 2
7.30  Ž in ios. 8 .00  A n im acin is  film as.

8.30 M enin is film as “ Santa Barbara", 
595 d. 9.30 G ineso  šou, 13 d. 10.00 
M uzika. 10.30 V a idyb in is  film as. 12.10 
A n g lų  k a lb o s  p a m o k ė lė . 1 2 .1 5  
V a idyb in is  film as “ Kara liškos vestuvės". 
13.50 M uzika. 15.00 K e lion ių  žurnalas.
16.30 M uzika. 16.45 Vokieč ių  ka lbos

Sekmadienis, gruodžio 11d . 
LIETUVOS TV
9 .00 P rogram a. 9.05 L iudyk im e  

Kristų. 9 .50 Sveikata. 10.40 Gestas. 
11 .00  A tm in tis . 11.30 F.' "T v is tų  
še im ynė lė". 4  s. 11.55; 17.30 Tv 
anonsas. 12.00 K repšin io  pasauly je . 
12.45 S tud ija  MT. 13.30 A z im uta i. 14.00 
S ve ik in im ų koncertas. 15.00 Šalia 
m ūsų. 15.20 F. "N eono ra ite lis ". 10 s. 
16.10 Dok. ž. "G atvė  S v inouiscė je... ir  
U rb in e "". 16.40 Jaun im o banga. 17.10 
Ju p ite ris . 17.35 Ž in io s . 17 .40  I. 
S trav insk io  Šventasis pavasaris. 18.20 
P rotestantizm o švyturys Rytų Europai. 
18.35 Gyvybės žalias m edis. 19.20 
K albos viktorina. 20.30 Panoram a. 21.05

po litin is  trile ris  "N u lin ė  te rito rija ". 23.S
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