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PREKIAUTOJAI

URANU
Lapkričio pabaigoje Valstybės 

-augum o departam entas gavo 
formaciją, kad Lietuvoje yra didelis 

kiekis urano ir ieškomi jo  pirkėjai. 
Buvo surasti tarpininkai, per kuriuos, 
aps im etę  p irkė ja is , saug um o 
darbuotojai susipažino su J. Vilčinsku 
ir V. Karbausku. Iš pradžių “ pirkėjai" 
gavo 15 gramų urano pavyzdj. 
^Nustatytą kad tai nejsodrintas uranas 
- 238. Buvo sutarta, kad gruodžio 15 
d. kauniečiai parduos aštuonis 

, kilogramus urano po du tūkstančius 
JAV dolerių už kilogramą. Iš viso 

[buvo žadėta parduoti 150 kilogramų.
Į Gruodžio 15 dieną saugumo 
(  rbuoto ja i Kaune, V. Karbausko 
riamuose, sumokėję tris tūkstančius 
JAV dolerių, likusius pinigus pažadėjo 
atiduoti Vilniuje, firmos kontoroje. Taip

pavyko prekiautojus branduolinėmis 
medžiagomis jvilioti tiesiai j Valstybės 
saugumo departamentą kur jie buvo 
suimti. Tiesa, uranas, kurj "nup irko" 
saugum o darbuotojai, kelia pavojų 
žm onių sveikatai, nes spinduliuoja 
420 mikrorentgenų.

Sulaikytas ir dar vienas sandėrio 
dalyvis - vilnietis. Jam, taip pat V. 
Karbauskui bei J. Vilčinskui pareikšti 
ka ltin im a i paga l B a udž ia m o jo  
kodekso 231-2 straipsnj už neteisėtą 
radioaktyviųjų medžiagų jsigijimą, 
laikymą ir pardavimą Pagal šj straipsnj 
gali būti paskirtas laisvės atėmimas 
iki penkerių metų. Dar vienas 
{tariamasis ieškomas.

pagal spaudą parengė 
Irena BIJEIKIENĖ

Husijus visaliaudinės sąungos (RVS) vadvyb ė  kreipėsi j Lietuvos Seimą, 
Europos bendriją ir tarptautines žmogaus teisių organizacijas dėl žmogaus 
teisių pažeidinėjimo Lietuvos Respublikoje. Pareiškimą pasirašė TVS pirmininkas 
Sergejus Baburinas. Pasak pareiškimo, Lietuvos vadovybė "vienam opozicijos 
lyderių" Valerijui Ivanovui pateikė reikalavimą, kad jis iki sausio 22 dienos 
švyktų iš šalies. RVS vadovybės nuomone, V. Ivanovo "deportavim as" iš 
Lietuvos liudija, kad gali prasidėti visų rusakalbių deportavimas arba "etninis 
valymas". Rusijos prezidentas savo naujametinėje kalboje pažadėjo, kad

neleis skriausti savo tautiečių Baltijos Šalyse. Gal jau ruošiamas naujas 1940 
Tt. scenarijus?

"Lenkų Lietuvoje rinkimų akcija", (LLRA) šj rudenj jkurta naujoji politinė 
irgęnłzacija, paskelbė, kad per savo atstovus vietinėje valdžioje sieks 

i^lbystės Vilniuje bei dvikalbystės Klaipėdoje, Visagine ir Naujojoje Vilnioje.
j la  Vilniuje, ir Vilniaus krašte administraciniame gyvenime, teismuose,

iMri i  I  ny boje ir viešuose užrašuose galiotų rusų ir lenkų kalba, Klaipėdoje ir 
/isagine - rusų kalba, o Naujojoje Vilnioje - baltarusių kalba. Tokios nuostatos 
įtvirai prieštarauja valstybinės kalbos {statymui.

Šios organizacijos siekiams pritaria Lenkų Lietuvoje sąjunga. Abiejose 
irganizacijose dominuoja ne j Varšuvą, o j Maskvą orientuoti autonomistai.

NUO VARGŠŲ DAR NE VISI 
NUSIGRĘŽĖ

Petras KUDRICKIS
Šiais sunkiais laikais net pakari

amą darbą turinčiam Žmogui reikia 
asukti galvą kad užtektų atlyginimo 
lokesčiams už komunalinius patar- 
avimus, šeimai pamaitinti. O ką jau 
akalbėtiapietuos vargšus, tu riem s 
ansijos nepakanka net už komuna- 
lius patarnavimus. O juk dar ir 
ivaigyti reikią ir drabužis ne amžinas, 
augelio Šiaulių miesto vargšų išsige- 
ėjimas- nemokami pietūs viename 
pirmųjų Šalyje įkurtų Šiaulių miesto 
x la ros  centre. Čia pastoviai nemo- 
m ai pietauja per pustrečio šim to 
Jo su galu nebesuduriančių vargšų, 
ii kasdienybė. Jaunų ir turtingų 
tonių pramogoms sukurta ištisa 
smogų industrija. Ten nesivaržo ir 
kštų valdžios vyrų žm onos savo 
rderobus pademonstruoti. O iš ko 
:ur praleisti šventes vargšui? Nuo 
gręžiasi ir valdžią ir turtingieji. 
Apie juos pirmosios susimąstė 
vynės Sąjungos (LR) moterys.

Gruodžio 28 d. Labdaros centre 
surengta Kalėdų šventės vakaronė. 
Jame koncertavo Tėvynės Sąjungos 
(LK) moterų ansamblis, kukliomis 
va išėm is pasirūp ino Labdaros 
centras.

Po koncerto dar ilgai netilo muzika. 
Stebėjausi, kaip gilios senatvės sul
aukę žmonės šią akimirką pasijautė 
vėl jauni, kaip laisvai ir lengvai šoko 
va lsą  Lengvai sukosi ir dar spalio 
mėnesj savo šim to metų jubiliejų 
atšventęs Julius Paliūnas. Neišken
čiau neužkalbinęs.

-Jau  antri metai lankau Labdaros 
centrą. Čia man patinka, čia mano 
antrieji namai.

Juius Paliūnas ne vienišas. J{ lydėjo 
gerokai jaunesnė gyvenimo draugė.

- Prieš dešimt metų susipažinome, 
tada ir susituokėm e, - mane 
nustebindamas pasakė J. Paliūnas.

Pasirodo, kad šimtas metų kai 
kam dar ne našta. Sunkiausia likti 
vienišam ir niekieno nepastebėtam.

Praėjusiųjų metų gruodžo mėn. 
28 d. Įvyko Šiaulių miesto mokytojų

oriame aptartos mokytoju darbo ir

atlyginimus, ryžtasi klasėse patalpinti 
iki 30 ir daugiau mokinių. Ar pagerėtų 
tada mokytojo darbo ir gyvenimo

buities sąlygos. Mokytojai* atkreipė 
j, kad vyriausybė nepagrįstaidėmesį,  .

numato didinti mokinių skaičių klasėse. 
Nutarta kreiptis j švietimo skyriaus 
vedėją V. Dagienę ir miesto merą A. 
Saldą.

SIAUI

sąlygos? Juk reikėtų dirbti vos ne 
pusantro, du kartus didesnėse klasėse. 
Negalima pamiršti, kad mokytojas
atsako ne tik už drausmę mokykloje 
ir pamokoje, m okymo programų 
įvykdymą bet ir už mokinio išmokymą
parengimą egzaminams mokymuisi

IUŲ MIESTO MERUI A  SALDAI aukštosiose bei specialiosiose vidu-

pagrindinius mokymo dalykus dėstys 
ne specialistai, nuo to nukentės mokymo 
ir auklėjimo darbo kokybė.

Kyla ne tik mokytojų nepasiten
kinimas, bet ir susirūpinimas: negi 
žmonės, kuriems rinkėjai patikėjo 
valstybės reikalus, niekada nelankė 
mokyklos, neįsivaizduoją koks sunkus 
ir atsakingas mokytojo darbas, negi 
valstybės vyrams ir toliau nebus reikalingi 
mokytojas, mokykla, mokslas.

MOKYTOJAI
NEPATENKINTI
VYRIAUSYBĖS
SPRENDIMU

DIDINAMAS MOKINIŲ SKAIČIUS KLASĖSE...
ŠIAULIŲ MIESTO ŠVIETIMO 

SKYRIAUS VEDĖJAI V. DAGIENEI 
Mokytoju rūpinamasi vis dar tik 

žodžiais. Mokytojas, kuriam patikėtas 
vaikų ir jaunuolių mokymas bei auklė
jimas, atlyginimo už darbą atžvilgiu 
yra skriaudžiamas, net diskriminuo
jamas. Kur kas didesnius atlyginimus 
gauna iš biudžeto finansuojamų ištaigų 
darbuotojai, nekalbant apie tai, kaa 
dar didesnius atlyginimus gauna finansų, 
energetikos ir kitų sričių darbuotojai.

Tuo tarpu mus pasiekė nerami 
žinią kad Vyriausybė, norėdama jvykdyti 
teisėtus mokytojų, kitų švietimo jstaigu 
pedagogų reikalavimus padidinu

rinėse mokyklose. Negalima pamiršti, 
kad dabar, kai nemaža šeimų, nejaus
damos valstybės veiklumo, atsakomybę 
už vaikų ateitj suverčia mokyklai,

Lietuvos Mokytojų sąjungos Šiaulių 
skyriaus valdyba nesutinką su tokiu

įkytojo ir m okyklos darbo krūvis, sąlygas, 
akomybė vis didėja. kokybę
Mokytojo darbas viena pamaina - didinti.

mok1
atšaki

Mok1
dcsup kur tik svajonė.

sumanymu - didinti mokinių skaičių 
klasėse, bloginant mokytojų darbo 
sąlygas, menkinant pedagoginio darbo 
kokybę ieškant rezervų atlyginimams 
didinti.

feikia prisiminti dar vieną faktorių 
- mokytojo pensijos amžiaus didinimą 
iki 65 metų (prieškarinės m okyklos 
mokytojai j pensiją išeiavo daug 
anksčiau).

Aišku, kad tokios "reform os" nei
šspręs mokytojo, mokyklos problemu, 
ir ateityje mokytojai paliks mokyklas;

Tikimės, kad mūsų nepasitenkinimą
ir susirūpinimą dėl mokyklos ateities 

erduosite Lietuvos RespublikosJūs pere
Seimui ir Vyriausybei.

Lietuvos Mokytojų sąjungos 
Šiaulių skyriaus valdybos 

vardu
M. MARTINAITIENĖ

NUO KLEPOČIŲ IKI
B. JELCINO LŪPOSE - TA PATI

GROZNO
BOLŠEVIKINĖ

Albertas GRIGANAVIČIUS
DEMAGOGIJA

Vaikystės prisiminimai paženklinti 
siaubo, ugnies, miestelių aikštėse 
išmėtytų negyvų kūnų, tremiamų 
kančios vaizdiniais.

Visgi pirmasis 1944 m. gruntas 
sutraukė žemę Pagirių valsčiuje

(Ukmergės apskrityje). Prasidėjo 
pirmosios "obiavos". Laukais ir pami
škėmis ritosi ginkluotų kareivių voros, 
tarp kurių maišėsi ir stribai, dosniai 
vaišinantys šautuvų buožių smūgiais 
ūkininkus, daržinėse, tvartuose, 
palėpėse, o ypač komodų stalčiuose 
ieškodami "banditų". Tai šen, tai ten

pasigirsdavo šūviai, o su jais ir garses
nės aimanos, o vakarais padangę 
nutvieksdavo padegtos daržinės ir 
tvartai, besislapstantiems nuo rekrūtų 
"išrūkyti”  ir nenorimiesiems paklusti 
okupanto valdžiai, pagąsdinti bado 
šmėkla.

Nukelta j 2 p.

RAKETA ĮKRITO | 
KAMBARĮ

Naujametinę naktj Dainų 47-28 kilo

POLICIJA INFORMUOJA
gaisras nuo {kritusios raketos. Apdegė 

. Žala - 200 litų. Gruodžioužuolaidos.
30 d. 6 valandą lyto kilo gaisras Margių 
g. 10a 510 bute. Gaisras kilo eksplo
atuojant nestandartin j elektros 
šildytuvą

KIAULYSTE?
Naujam etinė naktis nebuvo 

sėkminga individualiosios kavinės
"Pas Joną” (Plungės g. 48) savininkui. 

Gruodžio 31 dieną 1‘

TAKSI VAIRUOTOJO 
UŽPUOLIMAS

Švenčių išvakarėse, gruodžio 30 
d., S valandą ryto, V. V., dirbdamas
privačiu taksi, j savo VAZ-2101 paėmė

— ;ius, ku ’ ---------du vyriškius, kurie paprašė nuvežti j 
kolektyvioj sodą “ Pušelė''. Nuvykus 
j sodus, keleiviai užmetė ant taksi 
vairuotojo kaklo virvę ir pradėjo jj
smaugti. Plėšikai atėmė iš vairuotojo 
100 litų, pavežė iki Šiaulių rajono 
Pakapės kaimo, Išlaipino jj Iš auto-

kavinę užėjo 7 asmenys, užsakė sta 
patiekalus, gėrimus... Sausio 1 dieną 
apie 1 valandą svečiai išėjo nesusi
mokėję. Žala - 633 Lt.

Gruodžio 31 dieną 7.30 val. j par
duotuvę "Juodalksnis'' (Grazdikų ta
kas 6) užėjo vyriškis ir, grasindamas 
daiktu, panašiu j pistoletą, atėmė 400 
Lt.

Tą pačią dieną 10 val. buvo 
pastebėta, kad Bačiūnų gatvėje prie 
kartodromo buvo nupjauti 75 metrai 
telefono kabelio. Kabelis priklauso 
Šiaulių telekomui.

apiplėšta nemažai butų. Stambiausia 
vagystė įvyko Naujo ryto tako 2-58 
bute. Žala -17290 U. Iš Ežero g. 19- 
32 buvo pavogta daiktų už 5208 Lt.

Dvaro ir Ukmergės gah/ėse esančių 
butų savininkai patyrė nuostolių už 
4470 ir 8693 Lt.

Sausio 1 d. buvo išlaužtos UeporiųSausio 1 d. buvo išlaužtos Ueporių 
g. 3-26 buto duiys. Sulaikyti įtariamieji 
Gintaras ir Arūnas Linkauskai. 

Paruošė Irena BIJEIKIENĖ

mobilio ir nuvažiavo Kelmės rajono 
link. Vėiau automobilis buvo surastas.

Tą pačią dieną Tilžės g. ties 89a 
namu j važiuojamąją dalį nenustatytoje 
vietoje išėjo 82 metų pensininkas J. 
A. ir buvo partrenktas važiuojančio

VIS DELTO PAVYKO...
Sausio 1 d. apie 18.30val. 61-erių

metų I. R., gyvenantis Merkinės g. 5, 
bandė nusižudyti, prijungdamas

auom oM o. Senukas gydosi Respub- aausn
ūkinėje Šiaulių ligoninėje traumatln- P?31?'
iame skyriuje, - lūžo kairiojo šia- tina Si

Klc"

elektros laidus prie elektros tinklo. 
Sausio2d. 0.30 val. minėtasis pilietis 

" orė savo namo garaže. Jvykj 
tiria Šiaulių m iesto prokuratūra

unikaulic kaklelis.

REKETAS AR
SIAUTĖJO VAGYS

Švenčių dienomis mieste buvo

ANGLŲ
PROGNOZĖS

ŠIEMS
METAMS

A n g lijo  
conom is

jo s  žu rna lo  "The 
Econom ist" ekspertai Lietuvos 
vyriausybę vertina kaip "režimą, 
nesugebantj priimti sprendimų ,

ir prognozuoja 1995 m. konfliktus 
j  Tarptautiniu'su Tarptautiniu valiutos fondu dėl 

šalies ekonominės politikos.
Žurnalas prognozuoja jog 1995 

m. infliacija Estijoje bus 20 proc., 
Latvijoje -1 0  proc., o  Lietuvoje - 
40 proc.
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r e i k a l i u k ą '
Svariomis, t. y.
s v e t i m o m i s
r a n k o m i s
a p g i n k l a v o
C h a s b u la to v o
Salininkus, bet
p a t y r ė
t r iu š k in a n t i
p ra la im ė jim ą .
Tada čečėnų
l a i s v ė s
k o v o t o j u s
pavadino taip pat
n e t e i s ė t a i
g i n k l u o t a
g ru p u o te  ir

A tke lta  Iš 1 p.
Vaitojo ir liepsnojo ne tik Pagiriai 

- visa Lietuva, o Klepočių kaime, 
Kūčių išvakarėse “ išvaduotojai" 
sudegino 21 ūkininką ir 12 žmonių 
užmuSė...

Medicinos insitute buvo dėstomas 
Karinis parengimas. Nors SSSR karinė 
m in is te r ija  va d in o s i g yn yb o s  
ministerija, visa m okymo programa 
buvo skiriama vien puolim o taktikai. 
Klausimai, kodėl taikos metu mes 
mokomės tik pulti, o ne gintis ir kodėl 
nenumatoma teikti jokios pagalbos 
sužeistiems prieSams bei civiliams 
gyventojams garbiems pulkininkams 
buvo labai neparankūs Ir likau jų 
nesuprastas. Esą tai jų pačių reikalas.

Prabėgo dešimtmečiai, keitėsi 
valdžios, sudūlėjo imperijos pamatai. 
Ar kas iš esmės pasikeitė?

Buvusi sovietų, dabar Rusijos 
armija kaip Klepočius ugniniu žiedu 
apsupo Grozną ir su pasigardžiavimu 
naikina "karinius objektus" - m iesto 
ir kaimų beginklius žmones, vaikus, 
kurie neturi galimybės net gauti 
reikiamos medicininės pagalbos. 
Rusija jau 200 metų kuria planus, 
kaip sunaikinti čečėnų tautą. Jos 
vieton ateis kiti, savi kurie valdys 
žemę ir jos gelmių turtus, todėl 
negalima *pripažinti teisėtais laisvai 
išrinkto Čečėnijos parlamento ir 
prezidento. Maža to, Rusijos generolai 
šaukia, kad Dudajevo grupuotė

pradėjo prieš čečėnų tautą žiauriausią 
atvirą agresiją. Čia B. Jelcino lūpomis 
prabilo sovietmečiu subrandinta 
įžūliausia demagogija. Pasiduokite! 
Čečėnų daugiau nebetremsime. Ačiū 
už malonę! Garantuojame čečėnams 
visas pagrindines žmogaus teises! 
Atleiskite, pone Jelcinai, negaliu 
suprasti, kaip garantuojama pagrindinė 
žmogaus teisė gyventi, jeigu jis 
apsuptas žudomas ir deginamas kaip 
Klepočiuose, kai virš jo  galvos dieną 
naktį anot Ostankino TV, "dirba" karinė 
aviacija? To, matyt, nesuprato ir kai 
ku rie  rusų genero la i, kurie  
protestuodami atsistatydino ar buvo 
nušalinti. Pagrindinio egzekutoriaus 
vaidmens ėmėsi pats Gračiovas, 
tęsdamas Afganistano, Vilniaus, 
Gruzijos ir kitų laisvės pasiilgusių 
žmonių skerdynes, todėl, pone 
Gračiovai, karas prieš čečėnų tautą 
yra ne Rusijos vidaus reikalas, o tik 
Rusijos metodas.

Labai gaila, kad Rusija i 
nuolaidžiauja didžiosios pasaulio 
valstybės, o už vis skaudžiausia, kad
ir Lietuvos aukščiausioji valdžia 
nepalaiko didvyriškosios Čeči

Išvaduoti (kaip Klepočius!). Ar seniai 
jie lygiai taip pat šūkavo "storonikl 
Landsbergisa i narod"? Kaip tie 
čekistai, norėdam i "su tva rkyti

Sėnijos
taip, kaip derėtų valstybei, ne kartą 
patyrusiai tuos pačius imperialistų 
išpuolius, o mūsų radijas ir TV, 
komentuodamas Čečėnijos {vykius, 
netgi vanoja tuos pačius Ostankino 
terminus.

Gerieji žmonės! Tieskime pagal-

§os ranką kovojančiai ir žūstančiai 
ečėnijai ir sustabdykime agresorių!

G ailestingasis Dieve, gelbėk 
Žūstančius ir apšviesk valdovų protus, 
nors jie ir žino, ką daro!

PATVIRTINTI NAUJI 
MEDŽIOKLĖS NUOSTATAI

Petras KUDRICKIS
G ru o d ž io  27 d. L ie tuvos 

Vyriausybė patvirtino Medžioklės 
Lietuvos Respublikoje nuostatus ir 
ieškinių už neteisėtai sumedžiotą ir 
sunaikintą gyvūną dydžius. Didžiausia 
ieškinio sum a yra nustatyta už 
neteisėtai sumedžiotą stumbrą - 3000 
Lt, briedj, elnią, mufloną, rudąjj lokj

ir... baltąjj banginj - 1750 Lt. 500 Lt 
ieškinys nustatytas už lūšj, bebrą, 
gulbę bei baltąjį gandrą Ieškinių dydžiai 
nustatyti ir kitiems gyvūnams. UŽ žvėris 
ir paukščius, neteisėtai sumedžiotus 
rezervatuose, n a c io n a lin iu o se  
parkuose ir draustiniuose, {steigtuose 
tai faunai išsaugoti, nuostoliai pusantro 
karto didesni už minėtuosius ieškinius.

‘METŲ ŪKININKO” 
KONKURSO 

NUGALĖTOJAS ŠIAULIŲ 
RAJONE - LINAS 

ŠATEIKA

ALBERTAS SPOKAS: 
“TAI BUVO

PRASMINGIAUSIEJI 
MANO GYVENIMO

METAI”
Albertas Špokas - pedagogas, aštuntajame 

dešimtmetyje Išvarytas iš mokyklos už tautines ir 
religines idėjas, aktyvus Šiaulių sąjūdžio narys, Šiaulių 
raj. tarybos deputatas. Paprašėme pasidalinti mintimis 
apie žmogaus vietą istorijoje.

Papasakokite aplinkybes, kurios 
paskatino Jus Jsltrauktl | tautini 
ju d ė jim ą. Kada ėm ėtės šio  
prasmingo, bet kartu Ir rizikingo 
darbo?

Apsisprendžiau po Romo Kalantos 
susideginimo. Pagalvojau, jog nesu 
prastesnis už kitus, galiu ką nors 
nuveikti Lietuvos labui. Žinojau, kad 
mūsų kova bus ilga ir sunki. Tuomet 
jos pabaigos nesimatė. Telkėmės j 
būrj, dauginome Ir platinome knygas, 
kurių nebuvo galima išleisti legaliai. 
Taip pat dauginome ir platinome 
"L ie tu v o s  ka ta likų  B a žnyč ios  
kroniką", "Aušrą", "Tautos kelią".

Kurie Jūsų bendraminčiai Ir 
bendradarbiai paliko gražiausius 
prisiminimus?

IŠ Jų būrio pirmiausia noriu paminėti 
Šv. Jurgio parapijos vikarą Feliksą 
Baliūną. Niekas tiek daug tuo metu 
Šiauliuose nenuveikė, kaip šis 
kunigas. J is rinko informaciją ir ją 
re g u lia r ia i te ikė  "K ro n ik o s ”  
redaktoriams, daugino ir platino 
nelegalią literatūrą. Jis pirmasis iš 
mūsų tarpo išpranašavo Sovietų 
Sąjungos žlugimą. 1983 m. jis kalbėjo: 
"Po penkerių metų ši imperija subyrės, 
tam jvykiui turime gerai pasirengti", 
š ia s  mintis sakydavo net pamokslų 
metu. Visi žinojome, Jog Imperijos 
ne amžinos, bet tuo metu sunku 
buvo patikėti, jog tai jvyks taip greitai. 
Kunigas Feliksas sugebėjo pritraukti 
norinčius dirbti žmones, liepdavo 
apsispręsti. "Jei nesi subrendęs aukai, 
geriau šio darbo nepradėk, nes gali 
pakenkti sau ir savo draugams", - 
sakydavo. Jis daug dėmesio skyrė 
jaunimui, kuris juo tikėjo ir ėjo paskui 
jj. Iš Šiaulių iškeltas j kaimo parapijas 
Pakapę, Bazilionus, tęsė pradėtąjį 
darbą, nieko nebijodamas, nors KGB 
suorganizavo prieš jj tikrą šantažo ir 
šmeižto kampaniją Tęsėsi tardymai, 
gąsdinimai, pasipylė šmeižikiški 
straipsniai laikraščiuose.

Teko ir Jums pačiam nukentėti: 
Iškęsti tardym us, atla ikyti 
gąsdinimus, netekote mėgstamo

p ed ag o g o  darbo . T a ip  pat 
nukentėjo šeima, buvo tardoma 
žmona, sūnui neleido (stoti j Telšių 
taikomosios dailės technikumą, net 
dukrelė negalėjo lankyti tos 
mokyklos, kurioje turėjo mokytis. 
Kaip vertinate aną laikotarj, ar 
nesigailite dėl patirtų skriaudų?

Ne, nesigailiu. Tai buvo prasmin
giausi mano gyvenim o metai. Esu 
laimingas, kad susipažinau su nuosta
biais žmonėmis, kurie buvo šalia. Juk 
mūsų darbas buvo skirtas mūsų vals
tybės, mūsų vaikų ateičiai. Šiuo metu 
viskas susijaukė, išnyko riba tarp tiesos 
ir melo, devalvavosi šventi žodžiai: 
"Tėvynė", "pareiga", "m eilė". Anks
čiau visa tai buvo tikra Ir prasminga.

šiuo metu daugybė problemų 
kamuoja Lietuvos žmones. Kokios, 
Jūsų nuom one, pačios  
svarbiausios?

Nėra šiuo metu skaudesnės proble
m os Lietuvoje kaip jaunimo. Ekono
m inė suirutė, moralinis nuosmukis 
palietė ir jaunąją kartą. Gyvenimo 
logika sako, jog visa tai turės praeiti. 
Tačiau kai matai dūžtančias jaunimo 
svajones, neteisingą pareigos supra
timą, materialinių vertybių išaukštinimą 
imi abejoti, ar j šitą betvarkės ir chaoso 
liūną Lietuva nejk lim ps ilg iems 
dešimtmečiams. Kas teikia mums 
vilties? Pagrindinis ramstis turėtų būti 
Bažnyčia, jos remiamos jaunimo 
organizacijos, ypač ateitininkai, kurių 
šiandien nėra tiek daug, kiek norėtųsi, 
šiau li ų jaunimui daug jėgų ir dėmesio 
skiria kunigas Stanislovas Kazėnas 
SJ. Tai tarsi ryškus Švyturys tamsioje 
naktyje tiems, kurie nori save išmėginti 
geruose darbuose, šalia esantiesiems 
padeda Šiaulių ŠvČ. M. Marijos Nekalo 
P rasidėjim o parapijos k lebonas 
Alvydas Vaišnoras, o taip pat Šv. 
Ju rg o  parapijos klebonas Prosperas 
Bubnys, anksčiau teistas už vaikų 
katekizavimą. Tačiau ne kiekvienam 
kunigai suspėja ištiesti pagalbos ranką 
Jauni žmonės nebesuvokia tikrųjų 
vertybių, kaip jų nebesuvokia ir didelė 
dalis mūsų visuomęnės. Tėvai vaikus

palieka likimo valiai, netampa jiems 
nei vyresniaisiais draugais, nei 
ramsčiais.

Užauginote pulkų sūnų Ir 
dukrelę. Žinau, jog vaikai Jums 
nekėlė Jokių auklėjimo problemų. 
Kuo tai galima paaiškinti? Mūsų 
šeima yra katalikiška. Pastebėjau, 
kad vaikams didelę jtaką turi genetinis 
paveldas ir šeimos tradicijos. Būtina 
pasiekti, kad vaikai norėtų gyventi 
dvasinj gyven im ą matytų, jaustų ir 
suvoktų ryšj tarp dangaus ir žemės J
kas ir suteikia dvasinę ram ytjfo l 

nesunki.-*pusiausvyrą. Tai visai 
pasiekti katalikiškoje šeimoje, kur 
atliekam os re lig inės praktikos, 
naudojamasi šventųjų sakramentų 
teikiamomis malonėmis. Vaikas 
mokykloje tarp draugų jaučiasi tvirtas, 
jis naudojasi šeimos suteikta stipiybe. 
Be to, žino, jog  yra tėvų, o taip pat 
brolių ir seserų mylimas, reikalingas. 
Jis suprantą jog  nuo jo elgesio ir 
veiksmų priklauso kitų šeimos narių 
ramybė ir laimė. Jo  neapleidžia noras 
padėti kitam, jautrumas kito nelaimei. 
Katalikiškoje šeimoje jaučiamas *y\i |s 
tarp sielų. Daug kas dėl vaikų nelaimių 
kaltina aplinką, kuri v is  agresyvėja. 
Tačiau pirm iausia turime būti reiklūs 
sau. Padarykime tai, ką pajėgiame, 
ką galime patys.

Kas šių dienų politikoje Jus 
labiausiai Jaudina?

Nemokame pakankamai {vertinti 
Ir tausoti tų polinkių, kuriuos turime. 
Juk politikais gimstama. Tai Dievo 
dovana tautai. Mane jaudina mažų 
partijė lių kūrim asis deš in io jo je  
opozicijoje. Tai nieko gero m ums 
neduos. T urim e k r ik š č io n is
demokratus, konservatorius, taigi 
glauskimės prie jų, stiprinkime tas 
partijas, kurios yra, kurios jau turi 
savo praeit], savo tradicijas.
Dėkoju už pokalbj.

Petras KUDRICKIS
G ruodžio6 d. Žemės ūkio akade

mijos salėje buvo {teikti diplom ai ūki
ninkų sąjungos organizuoto "Metų 
ūkininko" konkurso nugalėtojams. 
Konkurso rezultatus apibendrino ūki
ninkų sąjungos tarybos pirm ininko 
pavaduotojas Z. Kazakevičius. Nu
galėtojams diplom us jteikė žemės 
ūkio ministras V. Einoris, juos pas
veikino Ūkininų sąjungos tarybos 
pirm ininkas J. Čiulevičius, Žemės 
ūkio konsultavimo tarnybos direkto
rius E. Makelis. Rajonuose pirmąsias 
vietas užėmę ūkininkai sausio mėnesj 
dalyvavus Vokietijoje rengiamojoje 
tarp tautinė je parodo je  "Ža lio ji 
savaitė".

Toje parodoje turės teisę dalyvauti 
ir Metų ūkininku pripažintas Šiaulių 
rajone Linas šateika. Jo  geriausiai 
rajone tvarkomu pripažintas ūkis yra 
Daugėla ič ių kaime, M eškuičių 
apylinkėje. Linas Šateika turi aukštąjj 
ag ronom o išsilavin im ą, valdo,

jskaitant nuomojamą žemę, 63 ha. 
Pagrindinė ūkio kryptis - žemdirbystė. 
Augina cukrinius runkelius, grūdines 
kultūras, bulves.

Pagrindinė konkurso sąlyga, 
renkant rajono Metų ūkininką, - turėti 
s o d yb ą  va ld o m o je  žem ėje. 
Pretendentams balai skaičiuojami už 
pastatų, technikos tvarkingumą, 
žemdirbystės ir gyvulininkystės kultūrą 
Lino šateikos ūkis konkurso keliamus 
reikalavimus labiausiai atitiko.

Antroji vieta 1994 metų "Metų 
ūkininko" konkurse Šiaulių rajone 
p ripa ž in ta  S. P ra n cka ic iu i iš 
Pakumulšių kaimo Kuršėnų apylinkės. 
Komisija, vertindama S. Pranckaičio 
ūk], ypatingai teigiamai atsiliepė apie

Trečioji vieta atiteko ūkininkui 
Gedaminskui. Jo sodyba dar tebesta
toma. Konkurso "Metų ūkininkas" ūki
ninkai, kuriems atiteko antrosios ir 
trečiosios vietos, apdovanoti knygų 
rinkiniais.

Kalbėjosi Aldona 
“XXI amžius" Nr. 91. 199 4 .1^ 09^

ČEČĖNIJA . Pasak
Rusijos gynybos ministro P. Gračiovo, 
Grozne tęsiasi kovos. Rusijos daliniai 
apsupo prezidento rūmus, užėmė 
daugumą svarbiausių miesto pastatų. 
Savaitės pradžioje P. Gračiovas buvo 
kažkur Kaukaze. Tikroji buvimo vieta 
nežinoma Vakarų žurnalistai praneša, 
jog Grozno gynėjai atkakliai priešinasi 
j m iestą jžengusiem s Rusijos 
daliniams. Rusijos gynybos ministras 
mano, jog per 5-6 dienas Groznas 
bus užimtas. JAV prezidento B. 
Klintono patarėjai kritikavo Rusijos 
veiklą Čečėnijoje. Teigiama, jog 
Vašingtonas susirūpinęs, kad kovose 
žuvo tiek daug civilių žmonių.

BOSNIJA • Ypatingasis

■V

JT atstovas J. Akašis tikisi, jog per 
artim iausias tris  savaites bus 
atnaujintos Bosnijos taikos derybos. 
Jom s tarpininkaujanti penkių šalių 
tarpininkų grupė. Šeštadienį Bosnijos 
musulmonų vyriausybė ir serbai 
pasirašė pa lia u tį susitarimą: atitraukti 
kovojančiąsias pajėgas, leisti laisvai 
ju d ė ti JTO ta iko s  da lin iam s. 
Sekm adienj B osn ijos sostinė je 
Sarąįeve buvo ramu.

CEKUA. Pirmąją Naujųjų 
metų dieną Čekijos prezidentas V.

Havelas paragino NATO šalis išplėsti 
savo organizaciją ir j ją priimti Rytų 
Europos valstybes. Pasak Čekijos 
vadovo, po keleto metų gali būti vėlu 
tai padaryti. Savo kalboje V. Havelas 
teigė, jog, kaip ir dauguma kaimyninių 
Salių, Čekija mano, kad jos saugumą 
gali laiduoti tik Šiaurės Atlanto santarvė. 
Rytų ir Vidurio Europos valstybės yra 
lyg saugumo vakuume. Jos baiminasi, 
kad Rusija gali vėl siekti atgauti Rytų 
Europoje turėtą jtaką

AFGANISTANAS.
I Kabulą atvyko ypatingasis JTO 

atstovas. Afganistane tarptautinės 
bendrijos pasiuntinys tikisi aptarti 
valdžios perdavimo klausimus. Jau 
baigiasi Afganistano prezidento B. 
Rabanio kadencija JTO turi siūlymą, 
kap  spręsti užsitęsusius nesutarimus.

P A L E S T I N A .
Palestiniečia surengė protesto eitynes.

Žmonės nepatenkinti vakariniame 
Jordano upės krante esančiu žydų 
gyvenviečių plėtimu. Palestinos 
išsivadavimo organizacija mano, jog, 
plėsdamas žydų gyvenvietes, Izraelis 
pažeidžia taikos sąlygas.

V A T I K A N A S .
Popiežius Jonas Paulius II po 
tradicinių naujametinių mišių kreipėsi 
i Šv. Petro aikštėje Vatikane 
susirinkusius žmones. Katalikų 
bažnyčios vado/as paragino žmones 
siekti santarvės ir taikos, baigti karus. 
Popiežius minėjo Čečėniją, Balkan * 4 ]

LENKIJA. Nuo sausio
1 dienos Lenkijoje jvestas naujasis 
zlotas. J is  bus vertas dešimt 
tūkstančių senųjų zlotų. Naująjj zlotą 
sudaro šim tas grašių. Vienas JAV 
doleris kainuos apie du zlotus ir 
keturiasdešimt grašių. Senieji pinigai 
bus palaipsniui išimami iŠ apyvartos
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Vagiam a  
viskas

KELMĖ. Ir mieste, ir kaime 
nestinga palaidų, valkataujančių 
šunų, kurie užpuldinėja praeivius 
ir, kaip rodo faktai, juos skaudžiai 
apkandžioja Taip atsitiko ir nepilna
mečiui tytuvėniškiui Mindaugui 
Briedžiui, kurio ranką perkando 

" f  ualaidas Vilmos Labanauskaitės 
šSio. Gal jis  būtų ir dar daugiau su- 
kcTtdžiojes, jei vaikinas nebūtų jlipęs 
j rrSedJ. Suns savininkė nubausta 
200 Irtų bauda. Tai turėtų būti gera 
pamoka ir kitiems, kurie nepakank
amai rūpinasi savo šunų priežiūra.

Vėl dominavo vagystės, kurios 
iŠ ganyklų, daržų "persikė lė" j 
miškus*! sandėlius, j turgavietes ir 
pan. Iš Juodlės girininkijos dingo 
šešiolika kubinių metrų medienos 
(padaryta 1964 Lt žaios), o Reibių 
kaimo gyventoja pasigedo 25 eglės 
rąstų (nuostolis 700 Lt). Nuo 
Karklėnų agroserviso" bendrovės 

Vašilėnų grūdų sandėlio nuimti keturi 
elektros varikliai, nukirpti ventiliatorių 

• laidai, o  nuo buvusios "Pergalės" 
v________________________________

bendrovės Dirvoniukų karvidės stogo 
d ingo 196 lapai *šiferio (nuostolis • 
1176 Lt). Iš Pagryžuvio tuberkuliozės 
sanatorijos daržinės, išlaužus duris, 
pavogtos autogeno aparato šlangos, 
o iš Pašakarnio bendrovės van
dentiekio bokšto - vandens siurblys.

KITI ĮVYKIAI

Žeim elis
turės herbą

PAKRUOJIS. Rajono valdybos kul
tūros skyriaus vedėjas A. Šimkus 
dalyvavo Lietuvos Heraldikos kom i
sijos posėdyje, aptariant profesoriaus 
Gursko pateiktus Žeimelio herbo 
projekto variantus.

S idabro spalvos skyde, padalin
tame žaliu stulpu, siekiama išreikšti 
pasienio miestelio - tilto  tarp Lietuvos 
ir Latvijos žiemgalių - idėją.

patalpų, kurias įsigijo "SODRA". 
Neseniai rajone lankęsis buvęs 
Priešgaisrinės apsaugos departa
mento prie LR VRM direktroius J. 
Kraujelis (dabar ministerijos sekre
torius) “griežtai” palinkėjo iki Naujųjų 
metų atšvęsti įkurtuves. Baigti 
paskutinieji garažo, budinčiųjų ir 
dispečerio patalpų tvarkymo darbai, 
jvesta racija. Įkurtuvės - gruodžio 
28 dieną - prasidėjo šv. Mišiomis 
Pakruojo bažnyčioje. Kunigas 
klebonas B. Babrauskas pašvertino 
naująją gaisrinę. Buvo svečių gražių 
linkėjimų "nedegti, kad nereikėtų 
gesinti", gėlių, muzikos.

Turės tėvus

Naujoji
gaisrine  

Pakruojyje
PAKRUOJIS. Naujosios tipinės 

gaisrinės Pakruojyje statyba dėl jvairių 
priežasčių užsitęsė, prarasta dalis

Ventos gyvenvietės deputatai 
sesijoje pritarė vienos ventiškių 
šiemos norui pasiimti auginti be 
tėvų likusius tris mažamečius vaikus 
- Danių, Arūną ir Kristiną. Jų  mama 
R. Janavičiūtė prieš porą mėnesių 
buvo nužudyta Šv. Kalėdoms 
naujieji tėvai vaikučius parsivežė 
namo. Iki tol jie gyveno Akmenės 
rajono ligoninėje, š i šeima augina 
vieną vaiką, šeimos "gatva" dirba 
UAB "Ventos statybinės medži
agos". mama - namų šeimlninnė.

Paruošė 
Vida SIMONAITIENÉ

Neseniai patvirtinta nauja Žemės 
ūkio ministerijos struktūra Ministerijos 
sekretoriumi paskirtas Vytautas 
Kamblevičius. Ši nauja pareigybė 
jvesta  a ts iska itym ų  ir rinkos  
problemoms sėkmingiau spręsti. 
Naujojo sekretoriaus kuruojamuose

produkcijos rinkos paeiškoms.
Kai kas pasikeitė ir pakito  

m in is te r ijo s  se k re to ria u s  J o n o  
Panamariovo žinioje esančiuose 
skyriuose. Įkurtas naujas kooperacijos 
ir verslo skyrius, kuris bandys spręsti 
iškilusią dar vieną - naujų santykių

PERMAINOS ŽEMĖS ŪKIO  
MINISTERIJOJE

pad a lin iuo se  • k o n tro lė s  ir 
atsiskaitymo, apskaitos skyriai bei 
Maisto pramonės departamentas.

Pasak V. Kamblevičiaus, dabar 
bus kur kas griežčiau kontroliuojama 
perdirbimo pramonės jm onių veikla, 
daugiau dėmesio bus skiriama

kaime kūrimo, naujų darbų paieškos 
problemą. Nūdienos kaime, teigia J. 
Panamarlovas, tai neišvengiama 
būtinybė, bet mūsų krašte jos daigai 
kalasi dar lėtai.

Pagal spaudą parengė 
Petras KUDRICKIS

PERNAI
DUONA TAPO
BRANGESNE
Statistikos departamento duo

menimis, vartojamosios prekių ir 
paslaugų kainos šių metų lapkritį, 
palyginti su spaliu, pabrango 3.6 
proc., su praėjusiųjų metų gruodžiu
- 39,8 proc. Maisto produktai
ątltinkamalbrango 3,4 ir 32.2 proc.,U llll ' 1ПИ1 I IUI UI «I i y «  U |T  II v e , C. w u .,
duona ir grūdų produktai - 2,5 ir
33,4 proc.

Iš kasdieninio vartojimo maisto 
produktų piniginę sparčiau tuštino ir 
pienas bei jo gaminiai. Lapkričio 
mėnesj, palyginti su spaliu, Šis dietinis 
maistas pabrango 5,5 proc., o 
palyginti su praėjusiųjų metų gruo
džiu- 44,8 proc. Duona lapkrič io

  -------------^ / r —mėnesĮ buvo brangesnė2,5 proc., 
o per 11 mėnesių jos kaina 
šoktelėjo 34,4 proc.

ELTA

JAUNŲJŲ MUZIKA

GHOSTORM
(VILNIUS)

Jūratė PALEKAUSKAITÉ
Lapkričio 15 d. Viniuje, buvusiuose 

gelžinkeliečių rūmuose, jvyko DEATH 
COMES 4, kuriame grojo puikiai 
žinoma undergraund pasaulyje doom 
metalo grupė iš Anglijos - ANATHEMA 
bei ją "apšildančioji", beje, taip pat iš 
Anglijos - SOLSTICE. O taip pat trys 
Vilniaus grupės: DISSONANCE. 
PARRICIDE bei ką tik Švedijoje 
padariusi jrašus savo kompaktiniam 
diskui "FROZEN IN FIRE" grupė 
GHOSTORM.

Taigi praėjus porai savaičių po 
šio renginio, telefonu kalbuosi su 
naujuoju GHOSTORM vokalistu 
Mariumi Bereniu.

Jūratė. Sveikinu. GHOSTORM - 
pirm oji Lietuvoje metalo grupė, 
padariusi padorų jrašą užsienyje. 
Kokie jspūdžiai?

Marius, (spūdžiai puikūs! (rašus 
darėme UNISOUND studijoje, kurios 
savininkas yra Danas (EDGE OF 
SANITY vokalistas). Danas stebėtinai 
profesionaliai su mumis dirbo, jam 
patiko mūsų muzika. Teisybę pasa
kius, nesitikėjome tokio lygio (rašų.

Jūratė. Vos tik grjžę iŠ Švedijos, 
vėl gavote pasiū
lymą iš ten?

Marius. Taip!
Pasirašėme kon
traktą trims metams 
su BLACK MARK 
P R O D U C T I O N  
(Švedija). Tad iki 
1995 m. kovom ėn 
žadame išleisti CD, 
o 1996 m. planuo
jame važiuoti j Šve
diją ir ten įrašyti dar 
vieną CD.

Jūra tė . Kokia 
dabartinė GHOS
TORM sudėtis?

Marius. Omenas 
- gitara (beje, jam 
ne per seniausiai 
buvo sugipsuota 
ranka), Rytis - gitara 
(ex. REGREDIOR),
Smarvė - būgnai,
Andrius - bosas 
(VOLIS) ir  aš, 
vokalas.

Jūratė. Kaip (vertintum savo 
grupės pasirodymą DEATH COMES 
4? Ką galėtum pasakyti apie pat] 
koncertą?

Marius. Man tai buvo pirmasis 
pasirodymas su grupe GHOSTORM 
ir pirmasis kartas, kai aš dainavau be 
gitaros rankose. Pats koncertas, paly
ginus su DEATH COMES 3, praėjo 
labai ramiai, nebuvo didelių nesusi
pratimų su fanais. O savo grupės 
pasirodymą vertinu gerai.

Jūratė. Ką gali pasakyti apie TELE 
3 kanału transliuojamą laidą TAMSOS 
CITADELĖ?

Marius. Jėga! Tai vienintelė tokio 
pobūdžio laida Lietuvoje ir abu jos 
vedėjai - šaunūs vaikinai!

Juokais paklausiau Marių, ar jau 
turi savo išrinktąją? Ir, didžiuliam 
GHOSTORM fanių nusivylimui, 
paaiškėjo, kad šią vasarą jis žada 
sukurti šeimąl To paties pasiteiravus 
apie menedžerj Sėklą, sulaukiau tokio 
atsakymo: "Ko gero, Lietuva tokios 
šventės nesulauks!"

Dėkui tau, Mariau, už interviu. 
Visokeriopos sėkmės!!!

Nežinomybės
labirintai

Polas Stounhilas - vieno JAV 
ufologinio centro vadovas. Tačiau 
šis centras užsiima ne vietiniais 
stebėjimais, o specializuojasi Rusijos
ufologų veiklos tyrime. Surinkta daug 
(dom ios m edžiagos apie ~ ~
kosmonautų nuotykius kosmose. Štai 
ką apie tai pasakoja pats Polas
Stounhilas.

-  . "1976 metai. Rugsėjo mėnesj, kai

850 pasirodė virš Teherano, "Tehe- 
ю  laikraštyje" buvo paskelbtas 
įn e š im a s :  "Sovietiniai kosm o

nautai, jungtinės program os "Sojuz- 
Apolon" nariai, vakar pokalbyje su 
korespondentu pareiškė esą tos 
nuomonės, jo g  NSO atžvilgiu dera 
laikytis pozicijos "stebėti ir laukti". 
Mes turime begalę faktų, kurie jrodo 
NSO egzistavimą, ir, remiantis šiais 
faktais bei fantazija, galime drąsiai 
spėti, jog yra kosminių laivų, kurie 
atvyksta iš kitų žvaigždžių sfetemų. 
tačiau jie nepasieka Žemės 
atmosferos", - pareiškė Valerijus 
Kubasovas. Taigi, kaip matome, 
savo nuomonę pasakė autori
tetingas žmogus. Žinome, kad buvusi 
sąjunga j Kosmosą melagių ir 
fantazuotojų nesiuntė. Dėl to  labai 
pravariu susipažinti su pritrenkiančiais 
įvykiais, kuriuos skrydžio metu matė 
kosminės stoties "sa liu t-6 " įgula.

1978 metai. Iš orbitinės stoties 
"Saliut-6" kosmonautas Vladimiras 
Kovalionokas rugpjūčio 15 dieną 
pastebėjo kažkokį objektą, kuris tai 
priartėdavo prie stoties, tai nutoldavo.

Atsakymui buvo gautas kodas, 
reiškiantis natūralaus logaritmo
funkciją. Trečiąją bendrojo skrydžio 

O įgula išėjo iš savo laivo be

Tai, kas atsitiko 1981 metų gegužės 
14 diena buvo fantastiška Informacija 
atėjo iš Izraelio, Rusijos ir Brazilijos. 
Apie kai ką spėjau papasakoti 
Amerikos televizijos žiūrovams, tačiau 
šiame straipsnyje bus papildomų 
jdom ių smulkmenų. Pirmiausia verta 
apžvelgti informaciją iš Rusijos.

parą N;
skafandrų ir kvėpavimo aparatų. Po 
to pilkas rutulio form os objektas ėmė 
tolti, kol visai išnyko danguje. Apie šj 
atsitikimą buvo sukurtas filmas, kurj 
demonstravo labai siaurame vadovų 
ir specialistų rate.

O štai ką pavyko sužinoti iš 
Brazilijos. Keturiasdešimt penkių 
minučių trukmės minėtasis filmas 
pateko j šią šalj. Arba jj perdavė, 
arba tenka sutikti, jog  Brazilijos 
žvalgyba veikė kur kas geriau, negu 
galima įsivaizduoti. Juosta, kuri čia 
pateko, išties patvirtino vizualinį 
kontakątarp "Saliut-6" kom andos ir 
rutulio formos NSO. Trys humanoidai 
NSO viduje buvo maždaug 2,1 metro 
ūgio. Akys didžiulės, mėlynos spal
vos, gana "japoniškos". Oda buvo 
tamsaus "dzam bo" spalvos Keista,
kad brazilų vertėjas panaudojo kaip 
tik šitą žodį - "džam bo". Taip vadi-

jog yra įė jimo angos ar durys, kos
monautai nepastebėjo. Juos pritrenkė 
tai, jog nebuvo saulės baterijų, antenų, 
optinių sistemų, taip pat atpažinimo 
ženklų išorinėje NSO pusėje.

Susitikimas jvyko gegužės 14 
dieną, kai kosmonautas V. Kova
lionokas pastebėjo rutulio form os 
objektą už 1000 metrų nuo "Saliuto". 
Kosmonautas ta ip pat pamatė (pro 
stiprius žiūronus) ateivių la ivo iliumi
natorius. Kitą dieną didžiai nustebę 
kosmonautai pamatė, jog NSO 
priartėjo prie orbitinės stoties per 100 
metrų. Jie žinojo savo planetos raketų 
technologiją ir dėl to  buvo pritrenkti: 
jei NSO naudoja raketinius variklius, 
tai kur gi jų angos, pro kurias Išmetami 
degimo produktai? Ties NSO iliumi
natoriais kosmonautai pamatė tris 
humanoidūs, kurie darė kažkokius 
gestus. Ateivių veidai buvo ramūs ir 
iškilmingi. Ir priminė dievobaimingų 
indusų fizionomijas. Jų nosys buvo 
tiesios, virš didžiulių įstrižų mėlynų

/ių laivas atsidūrė tik už 30 metrų 
"saliut-6".

- 1980 metai. Naktį iš birželio 14(15
’ ę ł c m n n a i  rt OÍ V /a lA n i. . e  O i i .m i n A Aosmonautai Valerijus Riuminas ir 

i Leonidas Popovas, būdami "Saliut- 
6" stotyje, pastebėjo neįprastą reiškinį: 
baltų Šviečiančių taškelių spiečius 
pakilo  Pamaskvės rajone virš 
kosminės stoties. "Jeiau fejerverką 
suruošite dar sykį, įspėkite - mes irgi 

I pažiūrėsime: tai jdom u", - kreipėsi jie 
j skrydžio valdymo centrą.

1981 m etų g eg užės 14 d. 
Kosm onauta i Savinychas ir V. 
Kovalionokas, dirbę toje pačioje 
orbitinėje stotyje "Saliut-6", netikėtai 
pranešė, jog bando "susisiekti" su 
kitu kosminiu laivu, kuris esąs už vieno 
kilometro nuo jų. IŠ karto buvo įjungtos 
kino kameros, r o  vienos paros NSO 
priartėjo iki 100 metrų, ir kosmonautai 
jau galėjo įžiūrėti tris rudas būtybes jo 
viduje. Po to NSO dar labiau priartėjo 
ir atsidūrė už 30 metrų nuo "Saliut-6".

Vienas iŠ kosmonautų ateiviams

Carodė žvaigždžių žemėlapį. Koks 
uvo nustebimas, kai esantys NSO 

viduje savo ruožtu parodė, jog ir jie 
turi panašų žemėlapį! Jame buvo 
pavaizduota Saulės sistema Kosmo
nautai bandė šviesos signalais Morzės 
abėcėle perduoti matematinius sim
bolius, geometrinės figūros vaizdą.

namas mirtų šeimos raudonas arba 
rožinis medžio, augančio Brazilijoje, 
vaisius.

Taigi keturias paras su pertrau
komis "Saliut-6" ir rutulio formos 
NSO sukosi orbitoje 400 kilometrų 
aukštyje virš Žemės. NSO skersmuo 
buvo 9-10 metrų. Kosmonautai jo 
korpuse pastebėjo aštuonis lygiais 
tarpais išdėstytus iliuminatorius. Be 
to, dar šešiolika centrinio skyriaus 
permatomų sferų - aštuonios viršuje 
ir aštuonios apačioje - buvo taip 
apšviestos, jog priminė automatinį 
apšvietimą. Dėka tokio “vid inio" 
apšvietimo kosmonautai įstengė NSO 
viduje įžiūrėti gana paprastą kabiną, 
valdym o pultus, kėdes, sienas, 
prietaisus. NSO korpusas, aiškiai 
matėsi, buvo metalinis. Jokių žymių,

akių • vešlūs antakiai. Jie žiūrėjo j 
kosmonautus, o jų žvilgsniai buvo 
gilūs Ir skvarbūs. Jų veiduose nebuvo 
pastebima jokių emocijų.

Kosmonautai paprašė skridimo 
valdymo centrą leisti su ateiviais 
užmegzti kont aką Centras nedelsiant 
uždraudė  ta i da ry ti ir  jsp ė jo  
kosmonautus, jog kontaktas gali būti 
tik "matavim o prietaisų”  ribose. O 
NSO tuo metu dar labiau priartėjo 
prie orbitinės stoties. Tačiau kaip! 
Kartkartėmis NSO išnykdavo, o po 
to atsirasdavo visai kitoje vietoje. 
Trumpam akimirksniui ateivių laivas 
(viskas vyko orbitoje) dingdavo už 
horizonto, o po to atsirasdavo kitoje 
vietoje, staigiai mažindamas greitį. 
Matyt, tie staigūs stabdymai nekenkė 
NSO komandai. Pagaliau vienu atveju

ateivių 
n u o "

Jdomu, jog žemėlapyje, kurj V. 
Kovalionokui pro iliuminatorių parodė 
ateivis, kosmonautas viršutiniame 
dešiniajame kam pe pamatė mūsų 
Saulės sistemą ir kažkokius dangaus 
kūnus kitose žemėlapio vietose. V. 
Kovalionokas ateiviams pamojavo 
ranka ir, pakėlęs didįjį pirštą, parodė, 
jog, girdi, “ viskas tvarkoje". Ateiviai 
tuojau pat pakartojo šj gestą.

Į Morzės signalus (rusiškai) ateiviai 
nereagavo. Jokios reakcijos neparodė 
ir j anglišką variantą. Po to  jvyko 
pasikeitimas matematiniais simboliais.

(domu štai kas. Kai ateiviai išėjo iš 
savo laivo ir sklandė kosminėje 
erdvėje, jie bevo apsirengę tais pačiais 
skafandrais ar kostiumais, su kuriais 
sėdėjo la ivo viduje. Kostiumai buvo 
gana panašūs į tuos, kuriuos naudoja 
mūsų narai. Keista, jog ateiviai neturėjo 
jokių kvėpavimo aparatų.

Ketvirtosios dienos pabaigoje NSO 
dingo ir daugiau nebepasirodė. 
Kosmonautai pajuto kažkokią keistą 
nostalgiją - apie tai jie vėliau 
prisipažino.

Kariškiai ir mokslo atstovai su 
kosmonautais susitiko 1981 metų 
birželio 18 d. Buvo peržiūrėtos 
nuotraukos ir filmas, padaryti iš 
kosm inio laivo. Kosmonautą V. 
Kovalionoką užbėrė klausimais, bet 
jis  sugebėjo j viską atsakyti. Jam 
buvo įsakyta laikyti liežuvį už dantų. 
Tiesa, vėliau šis draudimas buvo 
atšauktas.

Ir vis dėlto šis atsitikimas Rusijoje 
nelabai žinomas. Jei ši istorija 
ne išgalvotą tai jdomu, kur slepiamas 
filmas, iš Rusijos patekęs j Braziliją? 
Ar matė kas nors rusiškąjį film o 
variantą? Mano kolegos Rusijoje šiuo 
metu bando sužinoti, kas gi nutiko 
su šiuo filmu?"

Parengė
Bronius KASPERAVIČIUS

AUŠROS ALĖJA



PUTPELIŲ AUGINTOJAMS (5)
Užsiėmus putpelininkystės verslu, 

reikėtų Išmokti kiaušinius dezinfekuoti.
Putpelių kiaušiniai dažniausiai 

perinam i jva ir ių  sistem ų 
inkubatoriuose. Išperinti ir išskildinti 
bei išdžiovinti putpeliukus galima tame 
pačiame inkubatoriuje. Tačiau yra ir 
inkubatoriai tik skildinim ui. Su 
inkubatoriumi kartu gaunama ir 
instrukcija, kur yra būtiniausieji 
nurodymai. Neveria nusiminti, jei 
mėgėjas iš karto negalės jsigyti 
modernaus inkubatoriaus. Linkusieji 
pameistrauti paprastų konstrukcijų 
inkubatorių gali pasigaminti ir patys.

Patariame putpelių kiaušinius 
perinti atskirai nuo kitų rūšių paukščių 
kiaušinių. Kiekvienai paukščių vadai 
patalpą ir inkubatorių reikia specialiai 
paruošti, išvalyti ir išdezinfekuoti 
formalinu ar pašvitintl kvarco 
spinduliais. Inkubatoriai jšildomi, 
jsitikinama, ar jie patikimai veikia. Tada 
jau galima krauti kiaušinius j sietus, 
užrašyti jų skaičių ir datą.

M ėgėjiškuose inkubatoriuose 
drėgmė automatiškai nereguliuojama. 
Paprastai j vidų pastatomas indas su 
vandeniu. Kiaušiniai keletą kartų per 
dieną atsargiai apverčiami.

Jei perinant nutrūks elektros 
energijos tiekimas, embrionus su 
sieteliais rekomenduojame išimti iŠ 
inkubatoriaus ir greitai atvėsinti iki 
15-18 laipsn. C  temperatūros. Taip 
laikyti, kol inkubacijos režimas vėl 
taps normalus. Tai leidžia išsaugoti 
normalų embrionų vystymąsi, tik 
putpeliukei išsiris vėliau, jų bus mažiau.

Jei kas turi specialų skildinimo 
inkubatorių, 16-tąją perinimo dieną 
gali embrionus perdėti j jj. Tada 
tiks lin g a  ovoskopu  atrinkti 
neapva is in tus k iaušin ius ir 
žuvusiuosius embrionus.

Išsiritę putpeliukai labai judrūs ir 
landūs, todėl būtinai uždenkite sietus, 
kad jie neiškristų iš jų, o iškritę - 
nenuskęstų inde su vandeniu. 
Patikrinkite, ar inkubatoriaus durelės 
sandarios - kitaip putpeliukai išljė pro 
plyšius. Sieto dugno akelės turi būti 
smulkios, bent 10X10 mm, kad jie 
negalėtų jkišti galvutės ar pasikabinti 
už šlaunelįu.

IŠSIR ITO !
Jei kam nors kartą teko pamatyti, 

kaip iš kiaušinio skuba išsilaisvinti 
pu tpe liuka i, kaip m elodingai 
cypsėdami, nenuilsdami skaldo ir 
trupina lukštą, tam pasisekė pajusti 
tikrąjj džiaugsmą sutinkant j šj pasaulj 
ateinančią naują gyvybę!

Putpeliukų išsiritimas • be abejo, 
pats svarb iaus ias inkubacijos 
periodas. Jie išsirita intensyviai 
maždaug per 6-8 val. Žinoma, jei 
inkubaciniai kiaušiniai buvo kokybiški, 
tinkamai laikomi, o inkubacijos režimas 
teisingas Ir labiausiai atitiko natūralųjį. 
Deja, kartais neišvengiami nusivylimai 
ir neaiškumai: prastas, negyvybingas 
kalimasis ar slogi tyla. Svarbu 
nenukabinti nosies - išsiaiškimi 
priežastis ir nekartoti klaidų!

Išsiritusius putpeliukus stenkimės 
kuo greičiau išdžiovinti. Dar šlapius

juos galima sudėti j atvirą, aukštais 
kraštais (60-80 mm) kanoninę dėžutę 
ir palikti 12-15 val. tame pačiame 
inkubatoriuje. Dėžutės sienelėse 
skylučių geriau nedaryti, nes pro jas 
paukščiukai gali iškišti galvutes ir 
pasismaugti.

Jei putpeliukai perinami verslo 
tikslams, tai inkubacijos inventoriumi 
būtina pasirūpinti atskirai.

P u tpe liukam s išdž iūvus ir 
sustiprėjus, jie suskaičiuojami: sveiki 
sudedami j atskirą dėžutę, o ligoti ir 
nekondiciniai - j maišelį ir užmigdomi. 
Apskaičiuojamas sveikų paukščių 
procentas. Geras ir labai geras 
išsiritimas - 65-85%. Jei jis mažesnis 
negu 50%, galima Išskrosti atšaldytus 
embrionus ir apskaičiuoti nefpvaisirtų 
kiaušinių ir ankstyvojoje bei vėkyvojoje 
em brionų vystym osi s tadijo je 
žuvusiųjų procentą Gai paaiškės 
blogo skilimo priežastys.

Pagal J. Skonsm ono  
knygą “ N am inės putpelės” 

paruošė  
Petras K U D R IC K IS

Kur gauti 
putpelių 
kiaušinių 

perinimui, 
galite sužinoti,
paskam binę Putpelių 

augintojų draugijai tel. 
(8-27) 20 74 98.

Prie ūkininko, perduodanūo žąsis, 
priėjo miestietė ir klausia:

- Atleiskite, kuo jūs teisinate savo 
Žąsis?

- Kodėl jus tai domina? - nustebo 
ūkininkas.

- AŠ irgi norėčiau taip sublogti.

NUSISYPSOK, 
ŽM O G A U  k

Ginčijasi du redaktoriai, kurio 
laikraštis geresnis.

- Mano laikraštis - tai ne koks ten 
mažas popiergalis, o tiesiog paklodė! 
- nebeištvėręs atkerta vienas.

- Paklodes keičiamos dažniau, - 
nepasimeta antrasis.

- Giedre, kodėl m ūsų tėtė naktimis 
ne miega, o kažkur išeina?

- Jei tėtukas naktimis miegotų, tu 
bulvinių blynų nevalgytum, kvailuti.

- Girdėjau, mūsų Pranas laimėjo 
menedžerių konkursą.

- Kaip, kokiu būdu?
- J is  ne tik pardavė melžimo 

agregatą ūkininkui, teturinčiam vieną 
karvę, bet ir paėmė tą karvę užstatu 
kol tas užsimokės skolas.

- O mano uošvis, ir karvė? 
neturėdamas, aparatą nusipirko.

- Kam jam tas aparatas?
- Abi ožkas sustumia užpakaliai, 

ir melžia. į  ^

- Ką tu j tai pasakysi ■ 
paklausė pirm ininkas 
žemdirbio. - Tavo žf/iona 
nė v ienos ųienos 
nepasirodė bendrovės 
laukuose.

- Mudviem reikėtų apie 
tai kartu pagalvoti Tos mūsų 
bobos - kaip susitarusios, 
abi bendrovėje nedirba.

- Kodėl šuo žmogų 
dažniausiai griebia už kojos?

- Todėl, kad joje yra 
daugiausia kaulų.

—  Deja, pone B re to n a i, mums re ika lingas 
žm ogus, n c iio ja n tis  k ito k io s  form os kakla- 
r y i j

Būtų neįdomu gyverj 
jei neegzistuotų "bet' 
“ tačiau",

parinko
Pranutė 
ŽU KAITYTĖ

fry j  TAIKINYS
Antradienis, sausio 3 d.
LTV
21.05 val.
"E lektron inės sva jos"
š ios nuotaikingos komedijos 

centre - išties neįprastas meilės 
trikampis. S im patingą merginą 
Madeleine jsimyli jos kaimynas ir... 
jo  personalinis Kompiuteris..

Režisierius S. Barronas. Vaidina 
L  Van Dohlenas. V. Madsen, M. 
Caulfield.

TELE 3
21.30 val.
"G im ė žvaigždė"
Jaunai atkakliai kino aktorei 

senstelėjęs pagrindinių vaidmenų 
atlikėjas padeda padaryti karjerą, o 
vėliau tampa jos vyru Jo paties
nesėkmėssugriaunajam karjerą oil 
skinasi kelią j geriausius prizus. Rež
W. A. Wellmanas Vaidina J. Gaynor, 
M. Devine ir kt.

1937 m.
LTV
9.00 val.
"Sent Egziuperi portre tas”
Prancūzų dokumentinis filmas.
Režisierius Žakas Trėfuelis.
Pasilenkęs prie žemėlapių. Sent 

Egziuperi ruošiasi žvalgybinei užduo
čiai: iš lėktuvo fotografuoti Lioną ir 
Anesi. Lėktuvo pakilimo aiškteleje 
labai ramu. Dar vakar vietnamiečių ir 
amerikiečių pajėgos buvo sutriuš
kintos. Prieš skrydį Sent Egziuperi 
neištaria nė žodžio. Jau kuris laikas 
draugai nerimauja dėl jo  liūdesio 
priepuolių.

8.45 val. jo lėktuvas "Laitningas 
38" pradingsta vasaros vaiskiame 
danguje.

1944 m. liepos 31 d. Sent Egziuperi 
dingo visiems amžiams

J® niekada nebesugrįš. Kas ji/yko? 
Praėjp 50 metų, o jo dingimo paslaptis 
neišaiškinta. Daugybe stebėjimų 
leidžia manyti, kad lėktuvas nukrypo 
nuo kurso. Kodėl? Užduotis jj atvedė 
j rytus nuo Liono, vos 60 km nuo jo
vaikystes pilies...

).35 val.
“ Nėra to  b logo, kas neišeitų | 

gera".
Laidoje - trys temos. Mėnesį tru

kusios energijos taupymo kampani-

f' )s, kurią finansavo Europos plėtros 
vystymo bankas, rezultatus apiben

drins Energetikos agentūros energijos 
taupymo programos direktorius R. 
Jermokas. Lietuvos žaliųjų judėjimo 
pirmininkas Linas Vainius pristatys 
visą gruodžio mėnesj Kaune veikusią 
parodą Tarptautinis SAF koncernas 
pateiks dar vieną konkretų darbą, 
padedant] kiekvienam žmogui taupyti 
energiją savo namuose.

Trečiadienis, sausio 4 d.
21.05 val.
"S a rpo  šau lia i"
Tai juosta iš anglų televizijos filmų 

serijos apie bebaimj britų armijos 
karininką šarpą ir jo  nutrūktgalvių 
drąsuoliųbūrj. vaidinas. Beanas, A ‘ 
Serna ir B. Coxas.

TELEVIZIJOS

PROGRAMA

žurnalas 17.00 F. "Aukso veršis". 
18 30 Animac. f. 19.00; 21.00; 23.15 
Žinios 20.30 Animac. f. 21.30 F. 
'Tartu nuotykiai".

Antradienis, sausio 3 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas, 8.25; 19.00; 

22.35 TV anonsas. 8.30 Sveika, 
Prancūzija. 9 00 Dok. f. 17.05 
Informacinis videožurnalas. 17.20 K 
Kerbedis ir jo draugai. 18.00: 23.15 
Žinios. 18.10 Vaikams. 18.50 Žinios. 
19.05 Laida lenkų kalba. 19.35 Nėra 
to blogo, kas neišeitų j gera. 19.45 
Koncertas. 20.30 Panorama. 21.05 
F. "Elektroninės svajos". 22.40 
Brydė.

LitPollInter
7.00 Ryto ratas. 9.00; 19.40 TV 

parduotuvė. 9.15 Anonsai. 13.10; 
20.00; 22.57; 23.52 Naujienos. 13.20 
F. “ Aš esu klounas". 3 s. 14.40 
Animac. filmas. 15.40 Platesnį ratą. 
17.20 Tuo laiku prieš 50 metų. 17.45 
Vaid. f. 20.40 Ralis "Paryžius- 
G renada-D akaras". 21.05 F. 
"Prarasta siela". 23.10 Zodiako 
ženklai.

TELE 3
7.30 Žinios. 8.00 Animac. f. 8.30 F. 

"S a n ta  B arbara". 9.30 F. 
“ Okavango". 10.30 F. "Algiers". 
12.05; 18.55 Anglų k. pamokėlės. 
12.10 F. "Sitara". 1 d. 15.00 Kelionių 
žurnalas. 16.00 Pasaulio futbolo 
taurė. 17.00 F. "Sitara". 2 d. 18.30 
Animac. f. 19.00; 21 00 23.20 Žinios. 
19 30 F. "Santa Barbara". 20.30 
Animac. f. 21.30 F. "Gimė žvaigždė". 

Trečiadienis, sausio 4 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.25; 17.55; 

19.00, 22.45 TV anonsai. 8.30 F. 
"V a sa ra  su S e liku ". 17.00
Programos pradžia. 17.05 Būtovės 
slėpiniai. 18.00; 18.50; 23.10 Žinios.
19 05 Krikščionio žodis. 19.15 Dok. f. 
19.35 Burda M oden. 20.30
Panorama. 21.05 F. "Šarpo šauliai". 
22.50 Galerija. 23.25 Iš tolimų kraštų 
sugrįžus.

LitPollInter
7.00 Ryto ratas. 9.00; 19 40 TV 

parduotuvė. 9.15; 20.35 Anonsai. 
14.52; 15.52; 20.00; 22.52
Naujienos. 15.00 Pažiūrėk, 
paklausyk... 15.20 Animac. f. 16.20 
F. “ Elen ir vaikinai". 16.52 Pasaulis 
Šiandien. 17.00 Eteryje "M ir". 17.45 
Kas yra kas. 18.00 Piko valanda.

18.25 F. "Laukinė rožė". 18.55 Kino 
žvaigždė M. Bojarskis. 20.40 
Monologas. 20 50 Ralis “ Paryžius- 
G ranada-D akaras" 21.10 F. 
"Imperatoriaus romanas". 1 s. 23.20 
šokiai, šokiai, Šokiai... 23.52 
Spaudos ekspresas.

TELE 3
7.30 Žinios. 8.00 Animac. f. 8.30 

F. "Santa Barbara". 9 30 F. 
"Westgate II". 10.30 F. "Gimė 
žvaigždė". 12.20; 18.55 Anglų k. 
pamokėlės. 12.25 F. "Sitara". 2 d.
15.00 Kelionių žurnalas. 17 00 F. 
"Geležinė kaukė". 18 30 Animac. f. 
19.00,21.00;23.00 Žinios. 19.30 F. 
"Santa Barbara". 20.30 Animac. f.
21.30 F. "Ledi X skyrybos". 23.15 
Muzika.

Ketvirtadienis, sausio 5 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas 8 25; 19.00; 

22.10 TV anonsas. 8.30 Viso 
geriausio. 8 45 F. "Vasara su 
Seliku” . 2 d. 17.00 Programos 
pradžia. 17.05 Dok. f. 17.40 Dok. f. 
18.00; 18.50, 23.10 Žinios. 18.10 
Program a vaikam s. 19.05 
Vyriausybė nutarė... 19.20 Katalikų 
TV studija  19.50 Toks gyvenimas
20.30 Panorama. 21.05 F. 
"Gražuolė". 22.15 Baleto muzikos 
šedevrai. 23.20 F. "Vaiduoklių 
teatras".

LitPollInter
7.00 Ryto ratas. 9.00; 19.00 TV 

parduotuvė. 9.15 F. "Laukinė rožė".
9 40 TV anonsai. 14.52; 17.48; 
20.00; 22 52 Naujienos. 16.00 
Kompiuteris. 16.20 F. "Elen ir 
vaikinai". 16.52 Pasaulis šiandien.
17.00 ...Iki 16-os ir vyresniems.
17.40 Kas yra kas. 17.55 Krepšinis.
19.40 Labanakt, vaikučiai. 20.35 
"Mano urvas-mano tvirtovė". 21.20 
Laida "V is k a s !"  21.40 F. 
"Imperatoriaus romanas” . 23.25 
S paudos ekspresas. 24.00 
Autošou.

TELE 3
7.30 Žinios. 8.00 Animac. f. 8 30 

F. "Santa Barbara". 9.30 "Viskas dėl 
juoko". 10.00 "Europa šou” . 10.30 
F. "Ledi X skyrybos". 12.00; 18.55 
Anglų k. pamokėlės. 12.05 F. 
"Geležinė kaukė" 15 00 Kelionių

BALTIJOS TV
Trečiadienis, sausio 4 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35; 

21.05 "Taip sukasi pasaulis". 8.30; 
20 30 "Nakties riba". 9.00; 19.05 
CNN valanda. 10.00 "Juoda-balta". 
10 30 Programa vaikams. 16.00 
'T ruputj kitoks dokumentas". 16.30 
Sveikata. 17.00 "Ypatingas 
patikrin im as". 17.30 Programa 
jaunimui. 18 00 TV ekspresas. 18.15 
Pasaulio naujienos. 18.30 Žingsniai. 
19.00; 21.00 Baltijos naujienos. 
20.00 "U ž  kam po...” . 22.00 
Panorama. 22.30 Literatūrinės 
adaptacijos. 23.20 TV programa 
ketvirtaieniui. 23.25 "šve lnum o 
kraš tas". 24.00 "L inkė jim ai 
Lenkija i". 1.10 TV program a 
ketvirtadieniui. 1.15 Filmuotos 
kronikos apžvalga. 1.45 Baletas 
"Ponas Tvardovskis". 2.20 Serialas 
"Ne šios žemės bankas".

naujienos. 18.30 Kelionė J gamtą.
19.00 Baltijos naujienos. 19.05; į
22.00 "Pirk, parduok, informuok". 
Žinios. 19.35 Spaudos apžvalga. 
19.40 "Sodžius". 20.00 "Juoda- 
balta". 21.00 Baltijos naujienos. 
22.30 Kelių policija informuoja. 22 40 
Rodo "FILVAS".

Trečiadienis, sausio 4 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35; 

21.05 "Taip sukasi pasaulis". 8.30; 
2030 "Nakties riba". 9.00 CNN 
valanda. 10.00 "Juoda-balta". 10.30 
Programa vaikams. 18.15 Pasaulio 
naujienos. 18.30 Žingsniai. 19.00 
Baltijos naujienos. 19.05; 22.00 
"Pirk, parduok, informuok". Žinios. 
19.35 Spaudos apžvalga. 19.40 
Teležaidimas vaikams. 20.00 "Už 
kampo..." 21.00 Baltijos naujienos.

ŠIAULIŲ VT IR  
BA LTIJO S TV

Antradienis, sausio 3 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35; 

21.05 "Taip sukasi pasaulis". 8.30; 
20.30 "Nakties riba". 9.00 CNN 
valanda. 10.00 Ekorykštė. 10.30 
Programa vaikams. 18.15 Pasaulio

Ketvirtadienis, sausio 5 d. á
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35; ^  

21.05 "Taip sukasi pasaulis". 8.30;
20.30 "Nakties riba". 9.00 CNN 
valanda. 10.00 Kelionė j gamtą.
10.30 Programa vaikams. 18.15
Pasaulio nau jienos. 1 8 ^ 0  .

K  TSusitikimai. 19.00 Baltijos naujier.
19 05; 22.00 “ Pirk, p a rd u lk , 
informuok". Žinios. 19.35 Spaudos 
apžvalga. 19.40 Teatronas. 20.00 
NBA: žvilgsnis iš arčiau. 21.00 
Baltijos naujienos. 22.30 Rodo 
"ARGOS".
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