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A K C E N T A I
1 Estijos parlam entas priėm ė pareiškimą, 

9riežtai sm erkiantį R usijos in tervenciją  j Čečėniją, 
Estų parlam entara i pabrėžė, jog  rusų akcija 
Pažeidžia ta rp tau tinę  te isę, ir parag ino  Rusijos 
Dūmos narius nutraukti R usijos nepaske lb tą  karą 
Kaukaze. Estai p irm ie ji ta ip  ryžtingai sukritikavo 
Rusijos vadovybės politiką.

* * *

2 Etiopija - p irm o ji pasau lio  va lstybė, surengusi 
teismą ke liasdešim čiai buvusių  kom unistin ių

vadovų už karo 
nu s ika ltim u s  ir 
g e n o c i d ą .  
A p ž v a l g i n i n k ų  
nuom one, š is  
teismo procesas 
ga li b ū ti

prilyginam as antrajam Niurnbergo procesui. 
Pareigūnai apkaltinti daugiau nei 1800 žm onių 
nužudym u ir maždaug dviejų šimtų dingimu. 
Nusikaltim ai padaryti 1974 -1991 metais.

3 E. Bičkauskas atsisakė Prezidento A. 
Brazausko pasiū lyto generalinio prokuroro 
posto. Matyt, tausoja sveikatą ir energiją 
rim tesnės politinės karjeros laiptams.

SĄLYGOS KORUPCIJAI TARPTI
Arvydas SAULĖNAS
Prieš metus Prezidentas 

atmetė Seimo patvirtintą 
Valdininkų turto deklaravimo 
jstatymą. Gelbėdamasis iš 
politinio pralaimėjimo, A. 
Brazauskas pradėjo antrąjį turto 
deklaravimo etapą, tačiau dabar 
‘‘deklaruotis’’ turės visi Lietuvos 
gyventojai. Seimo narys J. 
Listavičius mano, kad šis 
naujasis “ deklaravimo” 
įstatymas nesprendžia jokių 
klausimų” , taip pat nėra 
numatyta priemonių tam 
jgyvendinti. Visi Lietuvos 
gyventojai privalės deklaruoti per 
kalendorinius metus jgytą turtą.

"Deklaruoti" turės tie, kas uždirba 
daugiau nei 50000 Lt per mėnesį, 
taip pat turėsime valdžiai pra
nešinėti dovanodami dovanas, 
kurių vertė - per 500 litų. Reikės 
"pildyti" ir nepilnamečių pajamas. 
J. Listavičiaus teigimu, šis 
įstatymas yra painus ir beprasmis, 
nes asmenims ignoruojant 
“ deklaravimą” , mokesčių 
inspekcija nesuspės lakstyti pas 
kiekvieną į namus, tikrinti turtus ir 
dar priversti užpildyti specialias 
anketas. Šis įstatymas - tai dar 
viena sąlyga korupcijai tarpti, 
spaudos konferencijoje sakė 
Seimo narys J. Listavičius.

Nukelta j 2 p.

ČEČĖNIJAI REIKIA M USŲ IR PASAULIO PARAMOS
Patackas, R. Ozolas, V. LandsbergisA rvydas  SAULĖNAS

Apie du tūkstančius žmonių 
susirinko antradienį
Nepriklausomybės aikštėje, kad 
paremtų Čečėnijos laisvės kovą. 
Mitinge kalbėjo neseniai iš Grozno 
grįžęs A. Patackas. Jis sakė, kad 
Rusija nepatyrė net Afganistane 
tokio stambaus pralaimėjimo, koks 
buvo lapkričio 26 d. Iš 67 į miestą 
įsiveržusių tankų paspruko tik 
vienuolika Dvylikamečiai berniukai, 
vyrai, aštuoniasdešimtmečiai 
seneliai tankus stabdydavo puldami 
po vikšrais su granatų ryšuliais ant 
juosmenų. Daugiatonjų tankų

bokšteliai nuo sprogimų užlėkdavo 
net ant namų stogų. A. Patackas 
Grozne matė daug žmonių su žaliais 
raiščiais ant galvų. Šie kovotojai yra 
davę "garavatą”  (priesaiką), o tai 
reiškia mirtį vardan tėvynės laisvės. 
A. Patackas pajuto abiejų stovyklų 
nuotaikas, tačiau, jo manymu, čečėnai 
yra teisūs, o rusai - kalti ir pasimetę. 
Vėliau kalbėjęs jėga nuverstosios 
Gruzijos vyriausybės premjeras V. 
Gugušvilis teigė, kad Rusijos 
“ demokratija" parodė savo tikrąjį 
veidą. Rusijos armija - kraugerių, 
banditų gauja, siekianti sunaikinti 
čečėnų tautą ir jos norą laisvai gyventi.

V. Gugušvilis ragino viso pasaulio 
geros valios žmones palaikyti 
Čečėniją, nes šis karas gali plykstelti 
bet kurioje Rusijos “ apetito" zonoje. 
O iš Rusijos nėra kotikėtis: jos vadai 
žengia Lenino ir Stalino pramintu keliu. 
Čečėnijos informacijos agentūros 
atstovė Lietuvoje E. Sayjeva 
kovojančiosios šalies Prezidento ir 
vyriausybės vardu padėkojo visiems 
lietuviams, palaikantiems šią išdidžią 
tautą.

R. Ozolas, taip pat neseniai grįžęs 
iš Čečėnijos, kreipėsi į "rūstaus 
susirinkimo dalyvius” , ragindamas 
nebūti abejingiems, nes karo baigtis

Čečėnijoje daug kuo nulems Lietuvos 
ateitį. Pasak R. Ozolo, Lietuva sugriovė 
tarybinę imperiją, o Čečėnija griauna 
Rusijos imperiją. “ Čečėnai kaunasi 
kaiptigrai. Aš neabejoju, kad Rusijos 
armija bus sustabdyta ir jos vadai 
priversti derėtis. Čečėnai kovos iki 
galo, net jei pasikeis septynios kartos. 
Čečėnai nepasiduos, čečėnai 
nugalės!”  - sakė R. Ozolas. Seimo 
narių manymu, Čečėnijai dabar labai 
reikia tarptautinio arbitražo. A. 
Patackas ir R. Ozolas reikalaus Seimo, 
kad suteiktų tarptautinio stebėtojo 
statusus Seimo narių grupei. 
(Neoficialiais duomenimis, tai bus A.

ir S. Pečeliūnas.) Ar išdrįs Seimas 
žengti tokį žingsnį? Tai bus dar 
vienas išmėginimas Lietuvos 
valdžiai. Mitinge kalbėjęs Čečėnijos 
rėmimo grupės ir Seimo narys A. 
Endriukaitis atvirai pasmerkė B. 
Clintono telegramą B. Jelcinui. Jos 
turinys toks: "Mes tikimės, kad tvarką 
galima įvesti, kraujo praliejant kuo 
mažiau". Tokiais žodžiais JAV 
prezidentas atvirai pritarė kruvinajai 
Kremliaus politikai Siaurės Kaukaze. 
Rusija suka į totalitarizmo kelią, ir 
Lietuva turi kuo greičiau apsispręsti, 
nes jai gresia toks pat pavojus.
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TARPTI
Atkelta iš 1 p.

Kitos spaudos konferencijos 
metu Tėvynės Sąjungos narys 
V. Žiemelis ant stato paklojo keturis 
raudonus storus segtuvus, pilnus 
dokumentų, liudijančių apie 
praėjusio referendumo metu 
vykusius pažeidimus. V. Žiemelis 
sakė, kad nusikaltimų sudėties 
rasta ir vyriausiosios rinkimų 
komisijos pirmininko Z. Vaigausko 
veikloje. Medžiagą tiria Generalinė 
Prokuratūra.

Deja, pastarųjų dienų jvykiai 
verčia abejoti teisėtvarkos organų 
teisėtumu. Aukščiausiojo Teismo 
pirmininkas M. Lošys Seimo 
nariams pateikė informaciją raštu 
apie visų Aukščiausiojo Teismo 
teisėjų skyrimo neteisėtumą. 
Pagal įstatymą visas teisėjų kandi
datūras turėjo parinkti Aukščiau
siojo Teismo pirmininkas (šiuo 
atveju M. Lošys). Kandidatai prieš 
jų pristatymą Seimui turėjo "pe
reiti”  profesines žinias patikri
nančius egzaminus. Taigi išeina, 
kad Aukščiausiasis Teismas 
pagal jstatymus yra negaliojantis. 
V. Žiemelis mano, kad visos tei
sėjų kandidatūros buvo paren
kamos partiniu principu. LDDP 
nepatvirtino teisėja Dzedulio- 
nienės, kuri nagrinėjo K. Pruns
kienės ir Beriozovo bendradar
biavimo su KGB bylas. Beje, V. 
Žiemelis nesakė, kad konser
vatoriai pritartų Prezidento teikia
mai E. Bičkausko kandidatūrai j 
Generalinio prokuroro postą kaip 
tai teigė "Vakaro žinios". Žiemelis 
sakė: "Žinoma, Bičkauskas - tai 
ne Vasiliauskas".

Penktadienj (1994.12.09) miesto 
valdyba priėmė nemaža ūkj bei turtą 
reguliuojančių potvarkių.

Nuo gruodžio 31 dienos įteisintas 
Gytarių vidurinės mokyklos atsisky
rimas nuo švietimo skyriaus centra
lizuotos buhalterijos.

Pasibaigus mokslo metams, dalis 
darželio patalpų bus per
duota į kultūros skyriaus 
oalansą. Jose įsikurs 
Centrinės bibliotekos 6- 
asis filialas.

Savivaldybė savo žinion perima 
nedidelį namą (Čkalovo g. 1 a), 
anksčiau naudotą TSRS kariškių, 
su Tautodailininkų ir Dailininkų 
sąjungos Šiaulių skyriais sudarys 
sutartį negyvenamosioms patal
poms panaudoti, leis savo lėšomis 
remontu« i patalpas nuomininkams 
- "Lietuvos telekomui" (Dvaro g.

paskirstymo tvarkai. Maksimali kompen
sacijos suma bus 100 litų. Kam ir kokio 
dydžio ją skirti, spręs Socialinės rūpybos 
skyriaus paramos teikimo komisija.

saugoti. Taip bus surenkamos 
papildomos lėšos stoties darbuotojų 
atlyginimams.

Patvirtintas patikslintas į Lietuvą 
grjžtančiujų reabilituotųjų politinių kalinių 
irtremtinių, pageidaujančių gauti butus 
Šiauliuose, sąrašas (19 asmenų).

Posėdyje patvirtinta Komunalinio 
ūkto skyriaus viešųjų darbų programa 
numato, kad kitais metais gatves, 
gazonus, pliažus, parkus, kapines

J registruoti trečiasis ir 
ketvirtasis lovų tipo ŠPI studentų 
bendrabučiai ir patvirtintos VJ 
"Bendrabutis" parengtos atsiskai
tymo už paslaugas taisyklės, sura
šytos gana painia kalba. V| "Bendra
butis" direktorius A. Narbutas 
prižadėjo išaiškinti jas bendrabučių 
taryboms ir visiems gyventojams.

Patvirtintos Pramonės g. 2 ir 
Energetikų g. 8 namuose esančių 
butų savininkų bendrijos, įregistruoti 
jų jstatai.

prižiūrės ir tvarkys 506 žmonės 
(kiekvienas po tris 
mėnesius).

Jregistruota visuo
meninė organizacija - 
1994.12.01 įsteigta 
Futbolo reuoracija.

99) ir Šiaulių banKui (Tilžės g. 149).

Šiek tiek padiskutuota dėl 
socialiai remtinų šeimų įsiskolinimo 
už energetikų ir komunalines 
paslaugas kompensavimo tvarkos. 
Buvo nuomonių, kad bus labai 
sunku padalinti nedidelę, Šiauliams 
skirtą 51 tūkst. Lt sumą, kad tai 
populistinis, problemos neišsprę- 
siantis vyriausybės nutarimas. Vis 
dėlto pritarta socialinės rūpybos 
skyriaus numatytai šios sumos

Pirotechnikos priemonėmis laikinai 
leidžiama prekiauti kai kuriose 
parduotuvėse (Vilniaus 204, Krymo 28, 
Pramonės 21, Vytauto 137, Lyros 13o, 
Bielskio 23a, Vytauto 257).

Leista Komunalinio ūkio skyriui 
nekonkurso tvarka išnuomoti čiuožyklą 
Kaštonų alėjoje "Atžalyno” sporto 
mokyklai, o aikštelę (P. Cvirkos g. 61) 
šalia Gelbėjimo stoties remonto punkto 
naudoti automooiliams nakties metu

Svarstyti komunalinto ūkio skyriui 
pavaldžių įmonių ("Gatvių apšvie
timas", “ DeKoratyviniai augalai” , 
“Kelias”) kompiuterizavimo klausimai, 
priimtos rekomenoacijos. Kompiu
terizavimo programos įgyvendinimas 
pratęstas iki 1995 m. kovo 31 dienos.

Paruošė
Leon ija  M ALAKAUSKIENĖ

Pastaruoju metu Lietuvos Respub
likos vyriausybės ir kitų valstybės 
institucijų veikloje pastebima tenden
cija bloginti verslo ir prekybos, taip 
pat šioje srityje ai bančių žmonių 
padėtį. U i visus PVM moka vartotojas, 
naujiems reikalavimams jgyvendinti 
reikia papildomų lėšų, kurių didžioji 
dauguma parduotuvių neturi. Pasta
ruoju metu ypač suintensyvėjo įvairių 
valstybės institucijų, turinčių vienokias 
ar kitokias kontrolės teises, veikla. 
Tai yra tinkamiausia terpė korupcijai, 
kyšininkavimui, piktnaudžiavimui tar
nybine padėtimi, klesti valdininkų 
reketas.

Todėl pirmadienj, gruodžio 12 d.,

kaltę bei taikyti sankcijas už 
padarytus pažeidimus turėtų teisę 
tik teismas. Norima, kad valstybė 
remtų smulkųjj verslą o mokesčių 
sistema būtų lanksti.

Pirmadienio streikas - tik įsp
ėjamasis, o jei j reikalavimus nebus 
atsižvelgta, gruodžio 27-ąją bus 
organizuojamas visuotinis maisto 
produktais prekiaujančių taškų 
ilgalaikis streikas, kuris tęsis, kol 
nebus patenkinti esminiai streikuo
jančiųjų interesai.

Kaip žinomą vyriausybė atmetė 
suekminKųieikaiavimus, motyvuo
dama tuo, kad pastaraisiais mėne
siais vyriausybė priėmė ne vieną

PIRMADIENIO  
STREIKAS - T IK  
ĮSPĖJAMASIS

daugelis šalies kavinių ir maisto par
duotuvių savininkų pradėjo įspėjamąjį 
streiką. Streikininkai reikalauja 
nutraukti bet kokj valstybės kišimąsi 
j rinkos procesus, kuo skubiau kore
guoti veikiančias teisės normas, dis
kriminuojančias vienus rinkos dalyvius 
kitų atžvilgiu. Reikalaujama nemono
polizuoti rinkos, imtis ryžtingų priemo
nių valstybės tarnautojų korupcijai ir 
kyšininkavimui pažaboti, o nustatyti

nutarimą, siekdama pagerinti mo
kesčių surinkimą, užkirsti kelią pa
jamoms slėpti, įvesti tvarką pre
kyboje. Vyriausybė pareiškė, kad 
jos svarbiausioji nuostata vykdant 
mokesčių politiką nebus pakeista, 
o priimti principiniai sprendimai 
neous atšaukti.

Pagal spaudą paruošė 
Petras KUDRICKIS

KRIMINALINIŲ NUSIKALTIMŲ 
DAUGĖJA

Lietuvoje daugėja sunkių krimi
nalinių nusikaltimų, kurių sausio-spalio 
mėnesiais, palyginti su praėjusiais 
metais, padaugėjo 21 proc. Jų šiais 
metais padaryta 6348. Tyčinių nužu
dymų ir pasikėsinimų nužudyti skai
čius lyginamuoju laikotarpiu padidėjo 
8 proc. (iš viso 418), plėšimų - 21

proc., chuliganizmo atvejų -24 proc. 
(1402). Nusikaltimų, susijusių su 
narkotikais, skaičius šiemet, palyginti 
su praėjusiais metais, šoktelėjo 24 
proc. (278). Daugėja ir išaiškintų nusi
kaltimų. Daugiausia išaiškinama ty
činių nužudymų (81 proc.), išžaginimų 
(80 proc.) ir tyčiniu sunkiu kūno

sužalojimų (69 proc.) Mažiausiai 
išaiškinta vagysčių (31 proc.) 
Sausio-spalio mėnesiais policija 
jregistravo2661 ekonominį nusikal
timą, arba tiek pat, kiek per visus 
1993 metus. Didžiausią šių nusikalt
imų dalį sudarė netikrųjų pinigų 
arba vertybinių popierių gamyba.

POLICIJA INFORMUOJA
NUSIŽUDĖ MOTERIS

Trečiadienj, 1.30 val., Krymo g, 36 
namo gyventoja R. G. iššoko iŠ savo 
buto, esančio V aukšte, lango ir 
užsimušė.

REKETAS AR  
CHULIGANO IŠPUOLIS?

Antradienį, 1 val., Dainų g. 43 name 
nežinomi asmenys išdaužė vieno iŠ 
būrų miegamojo kambario lango stiklą 
Buto savininkai apie 11 val. už lauko 
durų rado užkištą raštelį, kuriame 
grasinama ir reikalaujama pinigų. 

SULAIKYTAS VAGIS
Gruodžio 12 d. K  Korsako g. savo 

bute pilietis sulaikė dvylikametj 
Rolandą Gorodeckj, bandžiusį pavogti 
pinigus. į butą nepilnametis pateko 
prisitaikęs raktą.

METALO VAGYSČIŲ  
NEMAŽĖJA

Pirmadienj iš AB "Šiaulių maistas" 
(Basanavičiaus g. 127) autoplovyklos 
teritorijos nuo šiluminės trasos 
vamzdžių pavogtos aliuminio skardos. 
Tą pačią dieną 9 val. buvo pastebėta, 
kad Poilsio parke dingo atrakciono 
"Linksmieji kalneliai" bėgių takas. 
Nuostolis -10 tūkstančių litų.

Gruodžio 13 d. parduotuvės 
‘Elnias" (Tilžės g. 121) mūrinėje 

sienoje buvo išmušta skylė. Manoma, 
kad tokiu būdu vagys pateko j 
parduotuvę. Atlikus inventorizaciją, 
paaiškės, kas pavogta.

Pirmadienį pastebėtą kad vagys 
pabuvojo ir UAB "Statyoinės 
detaies”  (Gamybos g. 7) 
administraciniame pastate. Buvo 
pavogtas taKsas, du telefono 
aparatai, spausdinimo mašinėlė ir 
kiti aaiKiai. Materialinė žata - 7500 
Lt.

Antradienj apie 21 val. pavogtas 
geltonos spalvos automobilis VAZ 
21063 (1988 m laidos, valst. Nr. 
C8238AK), stovėjęs Dvaro g. prie 
112c namo. Pirmadienj Kuršėnuose 
apie 12 val. pavogtas žalios spalvos 
BMW 520 (1978 m. laidos, valst. 
Nr. BSC 086).

Naktj iš pirmadienio j antradienj 
išplėšti du prekybiniai kioskai, 
esantys Lyros ir Vilniaus gatvėse. 
Antradienį apiplėštas butas, kurio 
šeimininkams pridaryta nuostolių 
už 700 Lt, sodo namelis, iš kurio 
vagys pagrobė 170 kg kiaulienos

NUO  

PRIEVARTAUTOJŲ IR 
PLĖŠIKŲ KENČIA  

VAIKAI
Gruodžio 12 d. 26 metų pilietis 

A. M., jlipęs j butą pro langą, bandė 
išžaginti 13 metų mergaitę.

Trečiadienį, 19 val., P. Cvirkos 
g. nepažįstamas jaunuolis užpuolė 
dvylikametę K I. ir reikalavo pinigų.

Šalkauskio g. prie 5 namo 
plėšikas atėmė rankinę iŠ pilietės 
J. L.

pėjo Japonijos vadovus, kad Šiau-,
rėš Korėja galbūt ir toliau ekspor-
tuos savo branduolinę bei raketinę I  
technologiją j Artimuosius Rytus. |

NATO vadovai svarsto galimus

APIE AGRESIJĄ  
ČEČĖNIJOJE KALBA-

Antradienj Bosnijoje Bihačo 
anklave žuvo Bangladešo kareivis, 
tarnaujantis JT taikos palaikymo 
dalinyje. Kariškis žuvo šrapneliui 
pataikius j galvą Keturi kiti Bangladešo 
kariai buvo sužeisti.

* * *
Kasablankoje prasidėjo islandiš- 

kųjų Salių aukšCiausiojo lygio susiti
kimas, kurio metu, kaip tikimasi, bus 
griežtai pasisakyta už tvirtą akciją 
paremti musulmoniškąją Bosnijos ir 
Hercegovinos vyriausybę. Rezoliu
cijos projekte pasisakoma už paramą 
musulmoniškoms valstybėms, kurios

nori padėti Bosnijos vadovybei, net
jeigu tai ir reikštų JT draudimo
bosniams tiekti ginklus nepaisymą. 

* * *

variantus didinant taikos pajėgų 8  
Bosnijoje ir Hercegovinoje ĮJ 
efektyvumą. j i

JAV prezidentas B. Klintonas 8

"...Jei kurią nors kūno dalį apėmė 
gangrena, reikia ją am putuoti,”  - 
sakė V. Zirinovskis, pritardamas Ru
s ijo s  vy riau syb ė s  a gres ija i į

Italijos premjeras Silvijo Berlus- 
konis antradienj Milane daugiau nei 
septynias valandas buvo apklau
sinėjamas tardytojų, tiriančių korup
cijos kaltinimus, susietus su premjero 
valdomų masinės informacijos 
priemonių konglomeratu, išvykdamas 
iš teismo rūmų S. Berluskonis atsisakė 
kalbėti su žurnalistais.

Izraelio pirmininkas I. Rabinas pers-

tikriausiai pasiūlys sumažinti Čečėnija 
mokesčius vidutines pajamas m  w ,  * 
turintiems amerikiečiams. r

* * * ■  ... Rusijos kariuomenės vadas
Papildomi JAV daliniai atvyko j I  Moldovoje A  Lebedis kritikavo prezi- 

Panamą Kubos pabėgėlių stovyk-1 dento B. Jelcino sprendimą. Pasak 
l0™s*af :sau9oti- g  generolo, kartojamos tos pačios

Žinomas amerikiečių astr0. *  klaidos, kurios buvo daromos prieš 
nomas Seigenas prognozuoja, kad |  15 m e,4 Rusijai jžygiavus j Afga- 
kitame šimtmetyje žemė susidurs ■  nistaną. 
su stambiu asteroidu, kas gali ?  * * *
nulemti gyvybės žemėje ■  
egzistavimą į ...Buvęs Sovietų sąjungos prezi-

dentas M. Gorbačiovas jspėjo]
kad, Rusijos armijai įžengus į Cel
čėniją, Kaukaze gali kirti platesne' 
apim ties karas. Interviu Italiją 
laikraščiui “La Stampa" M. Gor№| 
čiovas kritikavo prezidento B. Jel|  
c ino sprendim ą įsiveržti j če&m 
niją. Anot M. Gorbačiovo, B. Jef  
cinas nesuvokia, jog tai nebusi 
jo  žodžiais tariant, pasivaikšcifl 
jim as saulės glostomais HaicM 
pliažais. M. Gorbačiovas prog'10J  
zuoja, kad Čečėnijos konflikte J  
virs partizaniniu karu, kuris išp[ll  
po visą Šiaurės Kaukazo re g i^T

AUŠROS ALĖJA
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N U SIK A LTIM AI

Išplėšta ferma
KELMĖ. Smarkiai nukentėjo 

Pašiaušės bendrovės kiaulių ferma: 
joje išardyta elektros instaliacija, 
pavogta 250 metrų kabelio, 40 
šviestuvų ir daug kitų vertingų 
jrenginių. Vagys, išardę fermos 
elektros ūkj, padarė už 1125 litus 
žalos. Gruodžio 2-osios vakarą iš
plėštos Maneikių kaimo gyventojo 
grūdų malūno durys ir išneštas tele
fono aparatas, elektrinis šildytuvas, 
kelios spynos, kavinukas.

Žuvo geležinkelio 
ruože

AKMENĖ. Ventos gyvenvietės 
gyventojas Kostas Valaitis, pirma
dienį išėjęs j darbą, j namus nebe
grįžo. Jis žuvo geležinkelio ruože 
tarp Ventos ir Daudiškių pervažų. 
K. Valaitis dirbo įmonės “ Lietuvos 
geležinkeliai" Šiaulių kelio ruožo 
darbininku. Tą pirmadienį jie trise 
grįžo iš darbo, ėjo geležinkelio bė
giais, jais stūmė vežimėlį. Lauke 
buvo rūkas, darbininkai vėlai paste
bėjo nuo Mažeikių pusės riedančią

SIAURĖS LIETUVOJE
M

dreziną. Kostą Valaitį nubloškė ant 
jos.

Sudegė stalių 
cechas

PAKRUOJIS. Triškoniuose praėjusj 
ketvirtadienį užsidegė "Aušros” žemės 
ūkio bendrovės cechas. Sudegė me
džio tekinimo staklės, medienos pjo
vimo pjūklai, elektros kabeliai. Gaisro 
nuostoliai - 10 tūkst. litų. Jovaruose 
įsikūrusioje medienos apdirbimo 
firmoje "NIBIK” žuvo jaunuolis. Iš 
automobilio kraunant rąstus, jie 
užgriuvo ir mirtinai sužalojo 1971 m. 
gimusį Laborų gyventoją V. Užkuraitį.

valymo jrenginių statybą finansuoja 
Lietuvos Vyriausybė, šiemet statybos 
darbams rajono valdyba tikėjosi gauti 
4720 tūkst. litų. Rugsėjo pradžioje tų 
lėšų buvo gauta tik 35 proc., todėl 
imta baimintis, jog teks sustabdyti 
numatytus darbus. Dabar visos lėšos 
jau gautos. Joniškis nebeterš 
aplinkinių vandens telkinių.

SPORTAS

EK O NO M IK A

Statybą finansuoja 
vyriausybė

JONIŠKIS. 1991 m. Joniškyje 
pradėti statyti nauji vandens valymo 
jrenginiai. Projektą jiems paruošė 
Kauno valstybinis projektavimo 
institutas “ Pramprojektas’’. Vandens

Apdovanotas 
čempionas

AKMENĖS RAJ. Naujosios Ak
menės 3-osios vidurinės mokyklos 
moksleivis, daugkartinis kartingų 
sporto čempbnas Svajūnas Vaupšas 
dalyvavo įsimintiname renginyje 
Kaune, automobilių federacijos štabe. 
Šios sporto šakos prezidentas Jan
kauskas apdovanojo visus 1994 metų 
čempionus. Įspūdingiausia akimirka 
Svajūnui - būti kartu su broliais 
Jonušais, “ Formulės" lenktyninin

kais, kylančiomis žvaigždėmis. 
“ Formulės" lenktynės - jaunimo 
svajonė.

PAKRUOJIS. Baltijos šalių alpi
nizmo čempionate (turizmo klasėje) 
pakruojiečiai Valdemaras Kozlovas, 
Arvydas Kučys ir Ramūnas Pocevi- 
čius apdovanoti medaliais "Balticum- 
94” . Antrąja vieta džiaugiasi turizmo 
entuziastai, atlikę žygį Centriniame 
Kaukaze ir įkopę j Elbrusą.

Atkakliausieji ketina "užkariauti" 
Centrinio Tianšanio viršūnes.

K ITI ĮVYKIAI

Kalba skaičiai
RADVILIŠKIS. Rajone yra 101 UAB, 

18 akcinių bendrovių, 2 valstybinės 
akcinės bendrovės, 34 valstybinės, 
720 personalinių įmonių, 11 ūkinių 
bendrovių, 61 žemės ūkio bendrovė.

Radviliškio rajone - 55,6 tūkstančio 
gyventojų, iš jų vyrų - 26,3 tūkst., 
moterų - 29,3 tūkst. Radviliškio mieste 
gyvena 21,2 tūkst. gyventojų. Vyrų -

9,9 tūkst., o moterų -11,3 tūkst.
Rajone darbingų žmonių yra 2,9 

tūkstančiai, o Radviliškio mieste - 
11,8 tūkst.

B e  p a s o
TELŠIAI. Net apie 1000 telšiškių 

dar ir šiandien neturi paso. 
Daugiausia tai degradavę žmonės. 
Dažnai pasų neturi kaimiečiai. Be 
pasų gyvena ir jauni, ir seni. Per 
vienuolika šių metų mėnesių šimtas 
žmonių prarado pasus. Jie, išskyrus 
I ir II grupės invalidus, vienišus 
pensininkus, baudžiami baudomis. 

Apginta nuosavybės 
teisė

KELMĖS RAJ. Liuteronų-evan
gelikų bendruomenei sugrąžinta 
nuosavybės teisė j reformatų- 
evangelikų bažnyčią Kelmėje.

Vėl pabrango
KELMĖ. Nuo gruodžio 6 dienos 

pabrango kelionės Kelmės auto
busų parko autobusais, kursuo
jančiais priemiestiniais maršrutais. 
Dabar 1 km atkarpa kainuos 8 et 
(buvo 4,5-5 et).

Paruošė 
V ida SIMONAITIENĖ

RAŠO
‘AUŠROS

ALĖJAI”
Alfonsas

DAUNYS GENOCIDO
E i g u l i o

poV m V s  AUKAS
Šumskis iš 
gim nazijos PRISIMENANTš u o

Linkuvoje pasitraukia ir jsidarbina 
Petrašiūnų stotelėje geležinkelio 
darbininku, nes vokiečiai 
gimnazistus norėjo išvežti į Vokietiją 
darbams. Netrukus po įsidarbinimo 
perkeliamas j aukštesnes pareigas ir 
^siunčiamas dirbti j Švenčionėlius.

gai tedirbo naujoje vietoje - j 
Lietuvą sugrįžo bolševikai. Povilas 
vėl namuose ir dirba taip pat 
Petrašiūnų stotelėje budėtoju. 
Siaubingąją gruodžio
aštuonioliktosios naktį, 1944 m., irgi 
budėjo toje pačioje stotelėje, o kai 
Pasigirdo šūviai ir toje pusėje, kur 
stovėjo jo tėvų namai, padangę 
Nušvietė gaisrai, Povilui pasidarė 
deramu. Ką gali žinoti, kai visur 
siaučia sjribai ir landžioja 
ariuomenė, kas gali atsitikti. 

■lraugai ramino, bet paryčiais 
atbėgo iš tėvų namų šunelis, 
5 želėsi prie jo kojų ir tarsi vedė jį į 
tarnus. Vos praaušus, poros 
■’raugų lydimas išskubėjo j namus ir 

iSvydo šiurpų vaizdą: trobesių 
''etoje tik rūkstantys nuodėguliai, o
tėvai - motina Magdalena ir tėvas

Povilas - bei sesuo Liucija nušauti ir 
sumesti j rūsj. Už ką su jais stribai taip 
žiauriai susidorojo, nesuprato 
niekas. Netoliese rūko kaimyno 
pastatai - ten irgi trejetas genocido 
aukų. Laimė lėmė, kad, stribams 
siautėjant,dvi dukrelės suspėjo per 
langą iššokti, o  čia pat buvęs griovys 
paslėpė jas. Jos nubėgo į miškelį ir 
išliko gyvos. Nežinia kas ir palaidojo 
genocido aukas, nes Povilui teko 
skubiai bėgti iš šio krašto ir slėptis Po 
keleto dienų sugrįžo, dar bandė 
įsidarbinti truputį toliau nuo gimtinės, 
bet, matydamas, kad bus greitai 
išaiškintas, pasitraukė į mišką. Įstoja 
į “ Žaliojo velnio" organizuojamą būrį. 
Šiame būryje išsilaiko ketvertą 
mėnesių.

Neilgai tepartizanavo Povilas. 
Vienos užduoties metu užeina pas 
pažįstamą ryšininką, dar iš vakaro 
išsimaudo pirtyje ir atsigula pas 
šeimininką į lovą. Išvargęs kietai 
užmigo ir pabudo tiktai tada, kai jau 
stribai žadino jį, šautuvų buožėmis 

d a u ž y d a m i  
šonus. Toliau - 
v i s i e m s  
ž i n o m o s  
k a n č i o s .  
T a r d y m a i  
n a k t i m i s ,  
ka n k i n i ma i ,  

reikalavimai išduoti “ banditus", 
pagaliau-teismas ir šaltasis Sibiras. 
Sugrįžo j Lietuvą, rado savo tėvų 
kapą (toje pačioje vietoje, kur buvo 
nužudyti ir užkasti), aptvertą tvorele, 
dargi ir gerų žmonių aplankomą. 
Apsigyveno Šiauliuose, šiaip taip 
susirado darbą, o 1985 m. slaptai į 
Ginkūnų kapines perkėlė ir savo tėvų 
bei sesers palaikus.

Prasidėjus Atgimimui, toje vietoje, 
kur buvo nužudyti jo tėvai, pastatė 
gražų paminklą. Pašventinimo 
iškilmėse dalyvavo daug apylinkių 
gyventojų, Sąjūdžio narių. Visi 
prisiminė tuos sunkius pokario 
metus ir nekaltai pralietą kraują.

š. m. gruodžio 17 d. Šiaulių Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje už šias 
prieš penkiasdešimt metų nužudytas 
aukas 11 val. bus aukojamos šv. 
mišios, į kurias kviečiami dalyvauti 
politiniai kaliniai, tremtiniai ir visi kiti, 
kam brangi mūsų laisvė ir kurie 
supranta, kiek daug buvo nužudyta 
nekaltų žmonių tuo sunkiuoju 
bolševikm ečiu, kol sulaukėme 
laisvesnės valandos.

LIETUVIŲ KALBOS DRA UGIJOS 
ATKŪRIMO PENKMEČIUI
Mūsų gimtoji lietuvių kalba yra 

viena iš seniausių, turtingiausių, 
skambiausių ir geriausiai išlaikiusių 
savo pirmykštes formas pasaulio 
kalbų, ją tyrinėja įžymiausi pasaulio 
kalbininkai, ji dėstoma daugelyje 
pasaulio universitetų. Apie savo 
gimtąją kalbą galėtume pasakyti 
daugybę gražiausių ir šilčiausių 
žodžių, bet, man regis, šiandien jai 
labiausiai tiktų Maironio eilutė: 
"Brangi: tiek vargo, kančių prityrei". 
Iš tiesų, nėra kitos tokios kalbos, 
kurią keturis dešimtmečius žiauriau
siomis represijomis atvirai būtų 
persekiojęs iš Rytų atėjęs okupantas,’ 
o kitus penkis dešimtmečius tas pats, 
tik kitomis spalvomis persidažęs 
okupantas, toliau varytų tą pačią 
nutautinimo politiką, tik jau dema
gogiškai taukšdamas apie laisvę, 
savarankiškumą, lygybę, prisid-

ndinimo terminų", nustatydama pen
kerių metų lengvatinį valstybinės 
kalbos mokėjimo terminą. Visi tie 
nutarimai iš karto atsimušė j daugelį 
ne tik povandeninių, bet ir iš tolo, iš 
anksto matomų rifų, kai kur buvo 
atvirai ignoruojami ir net tapatinami' 
su žmogaus teisių pažeidimu. Deltų 
pačių priežasčių Seimo biurokratijos 
labirintuose, kaip ir daugelis kitų 
labiausiai Lietuvai reikalingų įstatymų, 
sunkiai skinasi kelią naujasis Valsty
binės kalbos įstatymo projektas.

Numatydama tokį sunkų ir sudė
tingą lietuvių kalbos gaivinimo kelią, 
prasidėjus tautiniam atgimimui, 
1989.1.21 Vilniuje atsikūrė Lietuvių 
kalbos draugija (LKD). Jos pagrindinį 
tikslą glaustai apibūdina pirmasis įstatų 
straipsnis: "Ugdyti visuomenės kalbinį 
sąmoningumą, pažiūrą j kalbą kaip 
didžiausią tautos vertybę, visos

kintuvų ar sraigtasparnių nebūtų 
apšaudomas arba - kai naikintuvai ir 
sraigtasparniai nebūtų apšaudę 
Grozno;

...cukraus kiekis melasoje. Nuo 
gamybos pradžios iš visų keturių 
fabrikų Pavenčiuose jis mažiausias; 
per paskutiniąja - pastarąją - dekadą 
sumažintas 0,96 ir yra 2,02. Kas tie 
bevardžiai skaičiai? 
socialinio rūpybos padalinio - 
socialinės rūpybos; 
neduodamas reikiamo efekto - 
nesukeldamas;
34-rių metų jau buvo majoras - 34 
metų;
pagal užsienio spaudą paruošė - iš 
užsienio spaudos; 
su miesto bankais surištų miesto 
piliečių - susijusių piliečių.

Kalbos nepuošia vis dažniau 
savarankiškai vartojami sakiniai, 
prasidedantys jungtuku "tačiau".

Perskaičius sakinj: "Gyventojų 
aprūpinimas dujų skaitikliais vykdo
mas tokia tvarka" iš karto kyla įspūdis, 
kad dėl mums taip gerai pažįstamo

BRANGI: TIEK VARGO, 
KANČIŲ PRITYREI

engdamas kad ir tokiais ž-odžiais: 
“ Labai svarbus mūsų dau-giana- 
cionalinės valstybės principas tas, 
kad visi TSRS piliečiai galėtų vystyti 
gimtąsias kalbas ir lygiateisiškal 
jomis naudotis, išmokti rusų kalbą, 
kurią tarybiniai žmonės savanoriškai 
priėmė, kaip nacijų bendravimo 
priemonę. Reikia sudaryti visas 
sąlygas, kad nacionalinės kalbos ir 
rusų kalbos dvikalbystė būtų 
plėtojama harmoningai... (mano 
pabraukta A. G.) (TSKP XIX sąjun
ginės konferencijos dokumentai. V. 
1988,111 p.). Tikroji harmonija buvo 
tokia, kad Lietuvon atsibastę didžia- 
rusišieji šovinistai per pusę amžiaus 
neišmoko lietuviškai pavadinti čia 
kasdien jų valgomos duonos (o kam 
to reikėjo ir kas to reikalavo?), bet 
užtat savo rusiškomis, tik lietuviškais 
žodžiais reiškiamomis mintimis labai 
užteršė ir sudarkė mūsų gražiąją 
kalbą.

Bet ji išliko! Ją mums išsaugojo 
vyskupo Motiejaus Valančiaus įsk
iepytos vargo mokyklos, knygnešiai, 
nepraradusių tautinės savigarbos 
mokslininkų, mokytojų, kitų inteli
gentų nuoseklus lietuvybės gaivi
nimas ir atkaklus tautos pasiprie
šinimas rusinimo politikai. To pasi
priešinimo spaudžiama LSSR AT 
1988.XI.18. papildė konstituciją 
straipsniu, kuris /teisino lietuvių kalbą 
kaip valstybinę. 1989.1.25. AT pre
zidiumas išleido įsaką “ Dėl Lietuvių 
TSR valstybinės kalbos vartojimo, o 
MT 1989.11.20 - nutarimą "Dėl prie
monių Lietuvos TSR valstybinės kal
bos vartojimui užtikrinti". 1990.XI.28. 
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji 
Taryba priėmė nutarimą "Dėl 
valstybinės kalbos statuso įgyve

tautinės kultūros pamatą ir tautinės 
savimonės išraišką". Perskaitykime 
dar kartą šiuos žodžius ir įsiklausykime 
į jų esmę: kalba - didžiausia tautos 
vertybė, visos tautinės kultūros 
pamatas. Gal kas nors suspurdės 
apkerpėjusioje širdyje, kad kasdien 
vartodami šią vertybių vertybę, dažnas 
nustoja jausti jos vertę, ją branginti, 
tampa jai abejingas, o neretas išdrįsta 
net ir viešai bjauroti ją šlykščiausiomis 
svetimybėmis.

"Aušros alėją”  skaitau nuo pat jos 
gimimo - 1992.VIII.21. Žaviuosi laik
raščiu, kuris susikūrė vien tik iš idėjos, 
atlaikė savo kūdikystės sunkumus ir 
piktų jėgų antpuolius, nešdamas 
žmonėms pragiedrulių vilties spindulį, 
nelyginant švyturys, iškilęs virš beribės 
suktų postringavimų, netikrų žodžių 
jūros! Džiugu, kad didėja laikraščio 
apimtis, gausėja įvairios objektyvios 
informacijos, gerėja laikraščio išvaiz
da, bet širdj skaudina dar vis pasitai
kančios kalbos klaidos, dėl kurių 
atsakomybę tenka prisiimti ir mums, 
skaitytojams, kad per mažai pade
dame redakcijai. Keli pavyzdžiai iš 
1994 XII.6. 95 numerio:

...fabrikų ketveriukėje buvo 
pirmieji. Taisytina: fabrikų ketvertuke, 
tarp (iš) 4 fabrikų buvo pirmieji;

dvejus paskutiniuosius metus - 
pastaruosius;

tiesiog į galvą tas - tai - neatėjo. 
Laikai keitėsi. Tą - tai - pajutome; 

Tas pats - tas pat - ir su dujomis; 
dujų naudotojai - vartotojai; 
nesant dujų skaitiklio ta pati šeima 

per mėnesį mokėdavo - neturėdama 
dujų skaitiklio...;

nė vienos dienos, kai naikintuvais 
ar s ra ig taspa rn ia is  nebūtų 
apšaudomas Groznas - kai iŠ nai

biurokratinio "vykdymo" ne taipjau 
paprasta gauti tą skaitiklį ir būtų kur 
kas lengviau, jei parašytų paprastai 
lietuviškai "gyventojai aprūpinami 
tokia tvarka".

Labai dėkoju ponui Viliui Bražėnui 
už vertingą ir įdomų straipsnį "Karo 
užtęsimas lėmė Lietuvos likimą". Jam, 
išeivijos atstovui, nepriekaištauju dėl 
kalbos ir stiliaus klaidų. Jas privalėjo 
ištaisyti leidėjai, o jei norėjo palikti 
rašinį autentišką, tai reikėjo parašyti, 
kad kalba netaisyta.

Tenedžiūgauja miesto dienraščiai 
ir kiti leidiniai, kad tiek pastabų kliuvo 
"Aušros alėjai", - pirmiausia reikia 
auklėti mažiausią savo vaiką - tačiau 
apsišluoti savo kiemą labai reikia ir 
kitiems laikraščiams, nes juose galima 
rasti ir dar gražesnių "perliukų".

Dabar dėl /vairiausių priežasčių 
vis mažiau žmonių skaito knygas, 
kurios, beje, ne visos pavyzdine kalba 
išleidžiamos. Dauguma žmonių pasi
tenkina laikraščiu, kurio kalbos klaidų 
dažniausiai nepastebi, jas laiko nor
mine kalba ir dėl to jos dar labiau įsi
šaknija šnekamojoje kalboje. Kad tokia 
padėtis ilgiau nesitęstų, gerbia
miesiems laikraščių leidėjams siūlau 
dar kartą atidžiai perskaityti LKD įstatų 
pirmąjį straipsnį, o apie tai, kaip gražiau, 
kalbėti ir rašyti, ką LKD ir jos Šiaulių 
skyrius nuveikė per penkerius metus, 
plačiau parašyti patiems, atsilankius 
j iškilmingą šios sukakties minėjimą 
- konferenciją 1994 m. gruodžio 
16 d. 11 val. Pedagoginio instituto 
centrinių rūmų 318 auditorijoje.

Gydyto jas 
A lbe rtas  GRIGANAVIČIUS 

Lietuvių kalbos draugijos narys 
Honorarą skiriu “ Aušros alėjai".

AUŠROS ALG A



PUTPELIŲ AUGINTOJAMS 12)
KOKIĄ 

VEISLĘ 
PASIRINKTI

Visos naminės putpelės yra kilusios 
iš japoniškosios putpelės. Ankštai 
gyvendama japonų priemiesčiuose, 
ji neprarado savitų archaiškų tempera
mento bruožų. Estiškoji naminių put
pelių veislė sukurta per trumpą laiką 
iš japoniškosios putpelės populia
cijos, taikant kruopščią ir išradingą 
selekciją. Estiškosios putpelės taip 
pat skraido ir neturi perėjimo instinktų. 
Patelės 10-12 proc. stambesnės už 
patinėlius. Japoniškosios ir estiško
sios putpelės panašios, skiriasi tik jų 
svoris. Estiškosios gerokai 
sunkesnės.

Japoniškoji dėsli putpelė sveria 
140 g, patinėlis -115 g. Universalesnės 
veislės, tokios kaip estiškosios, 
putpelės stambesnės už japoniškąją 
- patelės svoris 190 g, patinėlio -170 
g. JAV mėsai auginamos “ Faraono" 
veislės putpelės 63 dienų jau sveria 
186,6 g. Didžiosios prancūzu 
baltaplunksnės voljeruose užauga iki 
300 g.

Pradedantiesiems Lietuvos

/T

putpelių mėgėjams pirmiausia turėtų 
rūpėti estiškoji putpelė. Šios veislės 
jaunikliai gali būti auginami dvejopai: 
kaip dėsliųjų veislės paukščiai ir kaip 
mėsiniai (juos lesinant skirtingu 
maistu). Auginant gerą dedeklę, 
neverta skubinti jos augimo, bet būtina 
rūpintis, kad harmoningai vystytųsi 
jos skeletas irformuotųsi plunksnos. 
Jauniklius mėsai užauginti labiausiai 
apsimoka per kuo trumpesnj laikotarpj 
- per penketą savaičių.

Intensyviai auginant vieno kg kūno 
masės prieaugiui gauti specialių lesalų 
sąnaudos tesudaro 2.83 kg, o vieno 
penkių savaičių amžiaus putpeliuko 
skerdiena sveria 90-100 g. (Suaugu
siųjų putpelių skerdienos gaunama 
ne kiek daugiau -120-130 g.) Akivaiz
du, kokia perspektyvi gali būti superde- 
likatesinės putpelienos gamyba augi
nant mėsai putpeliukus iki penkių 
savaičių.

Na, bet nepamirškime pasverti ir 
suskaičiuoti tinkamai išaugintos 
putpelės - dedeklės kiaušinius, 
apskaičiuoti sulesintus pašarus. 
Pirmąjį kiaušinį putpelė padeda, kai 
jai sueina 45-47 dienos. Jis tėra 6-8 g 
svorio, bet spalvingas ir jautinkamas 
paragauti. Putpelei bręstant, kiaušiniai 
kas savaitę didėja. Per 1991 metus 
Kaajavere fermoje putpelė sudėjo

vidutiniškai po 315 kiaušinių. Tai 
pasaulio rekordas. Kiaušinis svėrė 
10-12 g. Pasvėrus visus kiaušinius, 
kuriuos per metus sudėjo viena 
putpelė, gautas įspūdingas rezultatas
- 3,8 kg. Pašarų sąnaudos, kurių 
prireikė 1 kg produkcijos gauti, 
tesudarė 2,62 kg. Kasdien putpelė- 
dedeklė sulesė 28,6 g pašarų.

Palyginęs sąlyginj putpelės kūno 
svorio kilogramą su vištos ir įvertinęs 
tai, kiek putpelės pajėgia produkuoti 
kiaušinių masės, išradingasis putpelių 
selekcininkas Haroldas Tikas (H. Tikk) 
putpelei uždėjo du vainikus, o vištai
- tik vieną. Ir ne tik jis pripažjsta, kad 
putpelės dvigubai efektyviau už vištas 
sunaudoja pašarus kiaušiniams 
gaminti.

Parengė 
Petras KUDRICKIS

Besidom intieji Lietuvos istorija 
“Aušros alė jos’’redakcijoje  

{Vilniaus 153) gali įsigyti J. P. Kedžio knygą 
“Terorizuojama ir naikinama Lietuva 1938-1991’

PADĖKA
Už rūpestj ir jautrum ą 

n u o š ird ž ia i dėko jam e  
Šiaulių poliklinikos Nr. 1 
gydytojui terapeutui Kaziui 
Kazlauskui.

Klimų, Klzevičių, 
Mačiūnų, 

Daunių šeimos ir 
Daugskurdienė

'J

Dingusį diplomą Nr. I-O 
413487, išduotą 1974 m. LŽŪA 
Audinio Alvydo vardu, laikyti 
negaliojančiu.

Tikybos mokytoja 
klausia mokinio:

- Kur pateks geras 
žmogus po mirties?

- Tiesiai j kapines, - nė 
nemirktelėjęs atsako 
mokinys.

NUSISYPSOK, 
ŽMOGAU

Tėvas aiškina savo penkiamečiui 
sūnui:

-Tu jau pakankamai didelis, todėl 
turi žinoti, kad jokio Kalėdų senio 
nėra. Tai buvau aš.

- Žinau, žinau... Gandras - taip 
pat tu.* * *

Bičiuliai, atėję aplankyti savo 
bendradarbio, pamatė ligonj, gulintį 
su kepure.

- Kam tauta kepurė? - paklausė 
profsąjungos pirmininkas.

- O kaipgi aš pasisveikinsiu, kai 
ateis gydytojas?* * *

Egoistas - tas, kuris savimi 
rūpinasi daugiau negu manimi.

Gimines mums duoda likimas.

Kaip gera, kad draugus galime 
pasirinkti patys!* *  *

Pasakyk žmogui, kad danguje - 
978 mlrd. žvaigždžių, - jis patikės. 
O užrašyk: "Atsargiai: dažyta” , - jis 
būtinai palies pirštu ir, žinoma, 
susiteps.

- Kada sutaisysite stogą?
- Kaip matai, trūksta dar vieno 

prašymo.
* *  *

- Matei, kūma?
- Nemačiau. O ką?
- Mūsų kaimynas pas kaimynę 

užėjo!
- O kas čia blogo?
- Gi jos vyras komandiruotėje! 

Ot, žmonės, a?
- A-ja-jai!

OV j) TAIKINYS
Ketvirtadienis, gruodžio 15 d.
LTV
22.15 val.
Gr|žulo Ratai
Autorės D. Jokubėnienė ir N. 

Jačėnienė.
* Reprezentacija... Kas tai? Ir kiek 

tai kainuoja?
* Pokalbis su kultūros ministru J. 

Nekrošiumi. Ką apie prezidentūrą 
mano specialistai ir visuomenė.

* Pažintis su seniausiuoju Lietuvos 
bajoru J. Kliučinsku.

* 1996 m. Europos sostine bus 
paskelbta Kopenhaga. Kaip šioje 
šventėje dalyvaus Vilnius.

TELE-3
21.30 val.
"Paskutinis samurajus”
Japonų multimilijonierius Yasujiso 

Endo keliauja j Afrikos imtazių gentj. 
Y. Endo ketina sužinoti tiesą apie 
samurajų protėvį, prieš du šimtmečius 
dingusį Afrikoje, ir galbūt pajusti širdyje 
slypinčią samurajų dvasią... Rež. P. 
Mayersberg. Vaidina L  Henriksenas. 
J. Jujioka, J. Saxonas ir kt.

Penktadienis, gruodžio 16 d.
LTV
21.05 val.
“ Naivi žmona ir ligonis vyras”
Pagyvenęs profesorius veda 

gerokai už jj jaunesnę merginą. Neilgai 
trukus jų šeimyninę idiliją sudrumsčia 
keistas jvykis - vyrui ant galvos 
prasikala du ragiukai!.. Ar bereikia 
aiškinti, ką tai reiškia?! Kuo baigsis ši 
nepaprasta istorija, sužinosite pažiū
rėję žavų ir nuotaikingą režisieriaus 
Mario Monicelli filmą, kuriame 
pagrindinius vaidmenis sukūrė puikūs 
aktoriai F. Rey ir S. Sandrelli.

23.40 val.
"Pakraščio žmonės”
Režisieriaus Bruse Beresfordo 

filmas nukelia j paslaptingą, kerintj, 
tačiau negrįžtamai nykstantį Australijos 
aborigenų pasaulj. Vaidina K. Nehm, 
J. Saunders, B. Maža.

LitPoIiinter TV
22.15 val.
"Viskas apie tai, kaip nugalabyti 

m ilijonierę”
Išlepusi turtuolė iš Beverli Hills 

nusprendžia, kad jos vyras nori ją 
nugalabyti, ir imasi neįtikėtinų žygių, 
norėdama išlikti gyva. Ar iš tiesų ją 
kas nors nori nužudyti, ar tai tik 
vaizduotės vaisius, įsitikinkite patys, 
pažiūrėję šią smagią režisieriaus P. 
Schneiderio komediją.

TELEVIZIJOS

Ketvirtadienis, gruodžio  15 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.25 JV anonsas.

8.30 Viso geriausio. 18.00 Žinios. 18.10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios. 19.00 
TV anonsas. 19.05 Vyriausybė nutarė...
19.20 Katalikų TV studija. 19.50 “ 22". 
Sporto programa futbolo mėgėjams. 20.30 
Panorama. 21.05 TV spektaklis "37 pono 
Montaduano su'. 22.10 TV anonsas. 22.15 
Grjžulo Ratai. 23.05 Vakaro žinios. 23.20 
F. "Vaiduoklių teatras". 1 s.

L itPoIiin ter TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV parduotuvė.

9.10 F. “ Laukinė rožė". 9.35 F. “ Beverli 
Hills, 90210". 11.05 Anonsai. 14.52 
Naujienos. 15.00 Multitrolija. 15.30 Baliuje 
pas Pelenę. 15.52 Naujienos. 16.00 Tin- 
intim. 16.20 Serialas "Elen ir vaikinai".
16.52 Pasaulis šiandien. 17.00...Iki 16-os 
ir vyresniems. 17.30 Dainuoja L. 
Dementjeva. 17.45 Kas yra kas. 17.52 
Naujienos. 18.00 Piko valanda. 18.25 F. 
"Laukinė rožė". 18.55 TV parduotuvė.
19.05 Muzikinė laida "V iskas!" 19.25 
Animacinis f. 20.00 Naujienos. 20.40 
Maskva. Kremlius. 21.00 Loto "Milijonas".
21.30 F. “ Dona Flor ir du jos v y ra i'. 22.52 
Naujienos. Sportas. 23.00 F. "Dona Flor 
ir du jos vyrai" tęsinys. 23.52 Spaudos 
ekspresas.

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 TV serialas "Santa Barbara". 9.30 
Viskasjuokui,14d. 10.00 EUROPA ŠOU.
10.30 Vaidybinis filmas "Operacijoje gyvų 
neimli". 12.00 Anglų k. pamokėlė. 12.05 
Vaidybinis filmas "Dvylika kėdžių". 3 d.
13.25 Muzika. 15.00 Kelionių žurnalas.
17.00 Vaidybinisfilmas "Dvylika kėdžių". 
4d. 18.30 Animacinis filmas. 18.55Anglų 
k. pamokėlė. 19.00 Žinios (VESTI). 19.20 
Anonsai, muzika 19.30 TV serialas “Santa 
Barbara". 20.30 Animacinis filmas. 21.00 
Žinios. 21.15 Anonsai, muzika. 21.30 
Vaidybinisfilmas "Paskutinis samurajus"..
23.10 Žinios. 23.25 Muzika. 00,15 Pabaiga. 

Penktadienis, gruodžio  16 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.25 TV anonsas.

8.30 Šeimos albumas. 8.55 F. "Naivi žmona 
ir ligonis vyras". 18.00 Žinios. 18.10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios. 19.00 
TV anonsas. 19.05 B. Dvariono I koncertas 
fortepijonui ir orkestrui. 19.35 Reportažai 
iš regiono. 19.50 Stilius. 20.30 Panorama.
21.05 F. "Naivi žmona ir ligonis vyras".
22.00 TV anonsas. 22.05 Laisvės alėja.
22.25 TV žaidimas "Sėkmės keliai". 23.25 
Vakaro žinios. 23.40 F. "Pakraščio 
žmonės".

L itPoIiin ter TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV parduotuvė.

9.10 F. "Laukinė rožė". 9.35 F. "Beverli 
Hills, 90210". 1 s. 14.52 Naujienos. 15.00 
F. "Milijonas nuotykių". 16.30 Rokas. 16.52 
Pasaulis šiandien. 17.00 TV parduotuvė.
17.10 TV žaidimas ‘Taip. Ne". 18.00 Chart 
Show. 18.50 Vienam galo kablys... 19.10 
Salonas dviem. 19.30 Anonsai. 19.35 Kibir 
tele vibir. 20.00 Naujienos. 20.35 F. "Beverli 
Hills. 90210". 2 s. 21.30 02 kronika. 21.50 
Muzikinė laida “Viskas!" 22.10 Anonsai.
22.15 F. "Viskas apie tai, kaip nugalabyti 
milijonierę".

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas.

PROGRAMA
8.30 Meninis filmas "Santa Barbara".
9.30 Gineso šou. 10.00 Muzika. 10.30 
Vaidybinis filmas "Paskutinis samurajus".
12.10 Anglu kalbos pamokėlė. 12.15 
Vaidybinis filmas "Dvylika kėdžių". 4 d.
13.30 Muzika. 15.00 Kelionių žurnalas.
16.30 Muzika. 16.45 Vokiečių kalbos 
pamokėlė. 17.00 Vaidybinis filmas "Mažoji 
princesė” . 18.30 Animacinis filmas. 18.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 19.00 Žinios 
(VESfl). 19.20 Anonsai, muzika. 19.30 
TV serialas "Santa Barbara". 20.40 
Animacinis filmas. 21.00 Žinios. 21.15 
Anonsai, muzika. 21.30 Vaidybinisfilmas 
"Jie mane vadina Bruce?". 23.00 Žinios.

*'23.15 Muzika. 24.00 Pabaiga. 
Šeštadienis, g ruodžio  17 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Programa 

vaikams. 10.00 Šarka. 10.30 Santarvė.
11.20 Mūsų kalba. 12.05 TV anonsas.
12.10 Sveika, Prancūzija 12.40 F. vaikams 
"Degrasi devynmetė". 13.10 Pasaulio 
sportas. 14.10 Užeikit, sveteliai. 15.05 
TV spektaklis "Tėvas” . 17.15 Koncertas 
A. Šabaniausko atminimui. 18.15 TV 
anonsas. 18.20 Žinios. 18.30 R. Verbos 
filmas “Čiūtyta rūta". 18.50 Moterų 
krepšinis. Kauno "Viktorija" - Kauno 
“ Laisvė". 19.25 Jupiteris. 19.55 Džiazas.
20.05 VRS kamera-94. 20.30 Panorama.
21.05 Po savo stogu. 21.50 TV anonsas.
21.55 F. "Motina ir sūnus". 3-4 s. 22.50 
Koncertuoja Frankoniai. 23.25 Vakaro 
žinios. 23.40 Roko legendos.

L itPoIiin ter TV
9.00 Ryto ratas. 11.00 Lietloto. 11.05 

Anonsai. 11.10 Skonis. 11.20 F. "Eskadrilė 
Nr. 5". 13.35 Paletė. 13.52 Naujienos.
14.00 LKL žvaigždžių diena. 19.00 TV 
parduotuvė. 19.10 Anonsai. 19.15Keturi 
ratai. 19.35 Kibir tele vibir. 20.00 Naujienos 
plius. 20.35 Amerikiečių serialas 
"Žmogžudysčių skyrius". 21.25 Anonsai.
21.30 Karaoke ir kiti. 21.45 Kaukodromas.
22.20 F. "M irtis mažomis dozėmis". 

TELE-3
9.00 Animaciniai filmai. 10.30 

Vaidybinis filmas "Jie mane vadina 
Bruce?". 12.00 TV serialas “ Gražuolė".
12.55 Opera "Vilius Tolis". 16.00 VIVA 
Charts. 17.00 Pasaulio futbolo taurė. 17.30 
Viskas juokui. 15 d. 18.00 TV serialas 
“ Okavango". 19.00 Žinios (VESTI). 19.20 
Anonsai, muzika. 19.30 TV serialas 
"Maištininkas” . 20.30 Animacinisfilmas
21.00 Žinios. 21.15 Anonsai, muzika 21.30 
Vaidybinis filmas "Katakombos” . 23.05 
Žinios. 23.20 Muzika. 24.00 Pabaiga.

Sekm adienis, g rudožio  18 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Liudykime Kristų.

9.35 Sekmadienio spektras. 10.00 Svetimo 
skausmo nebūna. 1 1 .00 Lietuviai svetur.
11.30 Serialas vaikams 'Tvistų šeimynėlė".
11.55 TV, anonsas. 12.00 Krepšinio 
pasaulyje. 12.45 Aukštas 18/17. 13.30 
Azimutai. Graikija. 14.00 Sveikinimų 
koncertas. 15.00 Miražas 15.25 F. "Neono 
raitelis". 16.15 "Europos aikštė" - vokiečių 
WDR TV kompanijos žurnalas. 16.45 
Lietuvos bokso čempionatas. 17.15 
Jaunimo banga. 17.45 Vyrų tinklinis. 
"Lamaringas - "Baltic" bankas ir Minsko 
ASK. 18.40 TV anonsas. 18.45 Žinios. 
18.50 Gyvybės žalias medis. 19.20 
Klasikinės muzikos vakaras. 19.40

Žemutinės pilies atstatymas. 20.30 
Panorama. 21.05 Pirmasis kanalas. 21.25 
F. "Paskalio sala". 23.05 Roko savaitgalis. 

L itPoIiin ter TV
7.20 Olimpinis rytas. 7.50 Sportloto.

8.00 Maratonas-15.8.30 Iš ryto, ankstėliau.
9.00 Poligonas. 9.30 Kol vis namuose.
10.00 Rytinė žvaigždė. 10.50 Su ženklu 
“ Pi". 11.35 X tarptautinis liaudies kūrybos 
TV programų festivalis ‘Vaivorykštė". 12.10 
Dok. f. 12.55 "Špargalka". 13.00 Dok. f.
13.52 Naujienos. 14.00 Dok. f. 14.55 
Keliautojų klubas. 15.45 Gyvas amatų 
medis. 15.50 Didysis teatras. 16.35 
Japonija su A. Kološinu. 17.05 TV 
parduotuvė. 17.15 Karaoke ir kiti. 17.30 
Animaciniai f. 18.25 Kas? Kur? Kada?
19.35 Anonsai. 19.40 Animacinis f. 20.05 
F. "Beverli Hills, 90210". 20.55 Anonsai.
21.00 Horoskopas savaitei. 21.05 TV 
žaidimas 'Taip. Ne". 22.00 Tangomanija
22.25 Prostitucija. 22.45 Sekmadienis.

TELE-3
9.00Animaciniaifilmai. 10.10 Senojo 

kapitono kajutėje. 10.30 Langas j  gamtą.
10.45 Vaidybinis filmas “ Upės negras".
12.20 TV serialas "Gražuolė” . 13.20 
Muzika 13.30 POPTV. 14.00 Dokumentinis 
filmas. 14.30 Muzika. 15.00 Kelionių 
žurnalas. 17.00 Deutsche Welle. 16.00 
TV serialas "Westgate". 19.00Žinios (Vesti).
19.20 Anonsai, muzika 19.30 Gineso šou.
20.00 Naujienos, nuomonės. 20.30 
Animacinisfilmas. 21.00 Europa šou. 21.30 
Vaidybinis filmas "Skotas iš Antarktidos” .
23.20 Tamsos citadelė. 23.50 Pabaiga.

BALTIJOS TV
' Penkiadienis, gruodžio  16 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 F. ‘Taip 

sukasi pasaulis” . 8.30 F. "Nakties riba".
9.00 CNN valanda. 10.20 Prospektas.
17.45 Baltijos naujienos. 17.50 Susitikimai.
18.20 TV serialas "Žingsnis anapus". 20.00 
Pasaulio naujienos. 20.15 Baltijos 
naujienos. 20.20 F. ‘Taip sukasi pasaulis".
21.15 F. "Nakties riba” . 21.45 Baltijos 
naujienos. 21.50 "Laiminga ranka!" 22.50- 
0.10 F. "Atsisveikinimas su ginklais” .

Sekmadienis, gruodžio  18 d.
9.00 Programa. 9.05 F. "Taip sukasi 

pasaulis". 10.00 Ž ingsnia i. 10.30 
Susitikimai. 11.00 Kelionė j gamtą. 11.30 
"Rutina” . 12.15 Dešimt geriausiųjų. 13.00 
Vaikų savaitgalis. 14.30 Dok. f. 4 5.50 F. 
“Slėptuvė”. 18.15 Visko po truputį... 18.30 
NBA rungtynės. 19.30 NBA apžvalga.
20.00 Energijos taupymas namuose. 20.15 
Baltijos naujienos. 20.20 F. "Taip sukasi 
pasaulis” . 21.15 NBA: žvilgsnis iš arčiau
21.45 Baltijos naujienos. 21.50 "Už 
kampo..." 22.20 "Juoda-balta". 22.40- 
0.10 F. "Hirosima, mano meile".

BALTIJOS TV IR ŠIAULIŲ VT 
K etvirtad ien is, g ruodžio  15 d.
19.00 "Pirk, parduok, informuok". 19.10 

Žinios. 19.30 Spaudos apžvalga. 19.35 
Prie židinio. 19.55 Studijoje - konservatoriai.
20.10 "Argos” programa. 22.30 Kartojama 
"Pirk, parduok, in formuok". Žinios.

Penktadienis, gruodžio  16 d. 
7.30-18.20 Baltijos TV programa. 

Sovijaus horoskopas. 7.35 "Taip sukasi 
pasaulis” . 8.30 "Nakties riba". 9.00 CNN 
valanda. 10.00 Prospektas. 17.45 Baltijos 
naujienos. 17.50 Susitikimai. 18.20 Muzika.
19.00 "Pirk, parduok, informuok". 19.10 
Žinios. 19.30 Spaudos apžvalga. 19.35 
Videofilmas "Pažintis su Lietuva” . 20.05 
"Natūralus melas-2". 21.10 Kartojama 
"Pirk, parduok, informuok". Žinios. 21.40 
Muzika. 21.45 baltijos naujienos. 21.50 
"Laim inga ranka". Pertraukoje - "Laiškai 
laiškeliai...”  22.50 F. "Atsisveikinimas su 
ginklais".

KABELINĖ TV
Ketvirtad ien is, gruodžio  15 d.
19.00 F. "Tvirtai sujungti ". 21.00 F. 

"Kartą gyveno Kinijoje d idvyris". 22.30 
F. "Pistoletas ir rožė".

Penkiadienis, g ruodž io  16 d.
19.00 F. "Dvasios gelbėtojos". 20.30 

F. "Azartinių žaidimų dievas". 22.30 F. 
"Paskutinis kraujas".

AUSROS ALĖJA
Vyr. redaktorius 

A lgim antas 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 o je , 

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

R advilišky je , Š iau lių  m ieste  ir  ra jone. 
Išeina an trad ien ia is  ir ke tv irtad ien ia is . 

Leidžia  UAB 'A u š ro s  alėja*

Reporteria i: Laiškų skyrius  -
Irena Vasinauskaitė Vida S im o n a ltie n i - 429813
G intaras Šidlauskas S tilis tė -korekto rė
Petras Kudrlckls A ris tidą  Kusaltd
Irena Bijelkienė

Mūsų adresas: 5400 Šiauliai, Vilniaus 153, telef. 422590, fax 
29813. Sąskaitos Šiaulių banke Nr. 1467795. Spaudė "Titnago" 
spaustuvė Šiauliuose, Vasario 16-osios g. 52.1 sp. lankas. Užs. 
Nr. 4610


