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GERBIAMIEJI MUSŲ SKAITYTO JAI!
Sveikiname Jus su šv. Kalėdomis. Garbė Dievui 

aukštybėse ir ramybė Jums, geros valios žmonėms, 
pro šalčio raštais išrašytus langus besistengiantiems

įžiūrėti šviesesnio gyvenimo viltį. Mūsų didžiausia viltis ir 
karščiausias troškimas - visada būti su Jumis. 

____________  “Aušros alėjos” redakcija

SENIEJI IR  NAUJIEJI KALĖDŲ 
PRISIMINIMAI

Leonija
MALAKAUSKIENĖ

Ankstyvą Kalėdų rytmetį aplinkui 
- nė gyvos dvasios, tik sniegas 
gurgžda po kojomis. Kuo arčiau 
bažnytkaimis, tuo dažniau iš keliukų 
[vieškelį po du po tris suka keleiviai. 
Būreliai v is didesni, tankesni. 
Bažnyčioje tą  rytą susitiksi visus 
klasės draugus, net ir direktoriaus 
dukterėčią. Po Bernelių M išių - j 
mokyklą. Suaugusieji - j darbus. Ar 
čia seniai ta ip  buvo?

Iš tų  laikų liko poreikis anksti 
keltis, toli eiti... šaltą ir £ ' 
šaltą ir šviesią bažr 
prakartėlės su puo< 
sėdi angeliukas ir linksi galvele,' 
dėkodamas už jm estą kapeiką...

Šiaulių šv. Ignaco bažnyčia gavo 
neblogą palikimą: švarias, šiltas pa
talpas, kur neseniai buvo įrengtas 
teatras. Jo  lankytojai jau buvo susi
radę savo m ėgstamą vietelę: kas 
arčiau durų, kas po vargonais, kas 
ant plačių amfiteatriškai kylančių 
pakopų...

Tą Kalėdų rytą pirm ieji lankytojai 
nustebo: laiptai buvo užkloti drobe, 
oJų papėdėje sėdėjo niūriais apsia
ustais su gobtuvais apsivilkę sarg- 
ybiniai. Jie kažką pašnibždom is

sakydavo j ausj kiekvienam, ketinan
čiam kopti laiptais, ir visi išklausę 
tylom is ėjo šalin.

Netrukus paaiškėjo, kad sar
gybiniai - ne kas kitą kaip evangelistai. 
Jie  skaitė šv. Rašto ištraukas, o ant 
laiptų vyko vaidinimas. Šv. Elzbieta 
pasveikino Mergelę, o Marija garbino 
Dievą ir šventąjj Jo  Vardą. Paskui 
drauge su Juozapu atsinešė lopšj 
(ėdžias) ir pasistatė ant vienos iš tų 
plačiųjų pakopų. Atėję pasveikinti 
Kūdikio piemenėliai užsidegė šaltąsias
ugnis nuo Arkangelo Gabrieliaus 
žvakutės. Arkangelas Gabrielius ilgais 
šviesiais plaukais drauge su dviem 
mažais labai garbanotais angeliukais 
stovėjo prie eglutės pačiame laiptų 
viršuje.

Neprisimenu, ką veikė Erodas 
raudona toga. Pasibaigus Bernelių 
Mišioms, su vienu iš evangelistų, kuris 
berods vėliau buvo tapęs piemeniu, 
surinko ir išnešė drobinius laiptų 
apdangalus. Tačiau ir šiandien regiu 
m aldingai sudėtas šv. Juozapo 
rankas. Šis artistas neištarė nė vieno 
žodžio. Matau, kaip, pašydamos 
rankomis baltus ir žydrus savo šalius, 
moteriškai jaukiai prisėdusios prie 
lopšio, kažką tarp savęs šnibždasi 
Elzbieta su Marija. Neabejoju, kad

jaunuolių gyvenime šis pirmasis 
vaidinimas bažnyčioje paliko didelį 
pėdsaką. Angelėlių balti apdarai, 
garbanos, lopšelis ir visa kita - mamų 
ir tėvelių rūpestis. Neįkainojamas 
režisierės R. Steponavičiūtės indėlis.

Po to buvo suvaidintos scenos 
iš pirmųjų krikščioniu gyvenimo. 
Atėjo laikas drauge su Karoliu Voityla 
apmąstyti Jobo d ram ą Šj vakarą 
šv. Ignaco bažnyčioje bus spektaklis 
apie šv. Ignaco gyvenimą.

Visa tai reikalinga ne tiktai 
jauniesiems artistams. Be abejo, 
jie realizuoja save kaip krikščionys, 
turi gilesnio, įvairesnio sielos 
gyvenimo galimybę.

Bet ir mus visus jie - mūsų vaikai, 
mūsų mokiniai, mūsų draugai, - 
vedasi artyn prie Dievo, gimusio 
žmogumi tam, kad galėtų pasakyti:
"Jau nebevadinu jū s ų ' tarnais, 

adinu". S "  
ie  tiems

_ laikyt
raktus ar lelijas, stovi po palmėmis

inų „
draugais vadinu". Šie žodžiai buvo 
pasakyti ne tiems šventiesiems, 
kurie, laikydami rankose simbolinius

abipus altoriaus, o  gyviem s 
žmonėms - žvejams, žemdirbiams, 
muitininkams, gydytojams ir kt.

N eapsim eskim e, kad jų 
negirdėjome.

ŠIAULIAMS ' 
PINIGŲ DUOTA 

NEDAUGN____________________________ /

Lietuvos R espublikos vyriausybė 
1994 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 
1202 priėmė sprendim ą visiškai arba 
iš dalies kompensuoti socialiai remtinų 
šeimų jsiskolin im us už energetikos 
ir komunalines paslaugas.

Tam tikslui vyriausybė iš valstybės 
biudžeto paskyrė 6 mln. L t Miestams 
- 4703,5 tūkst. Lt, ra jonams - 1296,5 
tūkst Lt. Bene pati kukliausia sum a 
atiteko Šiauliams Vilniui skirta 1333,6 
tūkst. Lt, Kaunui - 1433,1 tūkst. Lt, 
Panevėžiui - 466,9 tūkst. Lt Netgi

tūkst. Lt.

MIELIEJI 
BENDRAŽYGIAI

Netoli šv. Kalėdos - didžiausia 
mūsų visų šventė. Kūčių vakarą, 
susėdę prie balto stalo, susi
mąstykime apieT ėvy ne, įos kan
čią ir laisvės aukas. Pabūkime 
su artimaisiais, irteaplanko mus 
mirusiųjų seneliiE tėvų, brolių ir 
seserųGerosiosDvasios. Tebū
nie tai mūsų bendravimo šventė, 
stiprybės, sveikatos ir laimės 
Jums ir Jūsų šeimoms. Telydi 
JUSTUS TIKĖJIMAS, VILTIS ir

Tėvynės Sąjungos 
(Lietuvos Konservatorių) 

Šiaulių skyriaus taryba

KOMPENSACIJOS
SKOLININKAMS

Šiaulių miesto valdybą remdamasi 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
1994.12.01 nutąrimu Nr. 1202,

NUSPRENDŽIA:
Nustatyti šią sodaSai remtinų asmenų 

js isko lin im o už energetines ir 
komunaines paslaugas kompensavimo 
tvarką:

1. Nam us ir ben d ra buč ius  
eksploatuojančios įmonės ir bendrijos 
bei namų savininkai iki 1994.12.20 
pateikia Šocialinės rūpybos skyriui 
skolininkų sąrašus, kuriuose nurodo

skolininko vardą ir pavardę, adresą 
socialinę padėtį;

kiekvieno skolininko jsiskolinimo 
sum os augimą kas mėnesį (nuo 
jsiskolinimo pradžios Iki 1994.10.01).

2. Kompensuojant socialiai remtinų 
šeimų įsiskolinimą Socialinės rūpybos 
skyrius remiasi šiais dokumentais:

šeimos buities tyrimo aktu;

pažyma apie šeimos pajamas 
jsiskolinimo laikotarpiu.

3. G alu tin j sp rend im ą  dėl 
kompensacijos teikimo ir dydžio prima 
Paramos teikimo komisija prie Socialinės 
rūpybos skyriaus.

4. Maksimai komepensucjama suma 
- ik i 100 Lt.

5. Teisės j minėtą kompensaciją 
netenka šios socialiai remtinos šeimos:

5.1. Nepateikusios pažymų apie 
savo šeimos pajamas už jsiskolinimo 
už energetikos ir komunalines paslaugas
laikotarpj.

5.2. Kui5.2. Kurioms 1994 m. paramos 
teikimo komisijos sprendimu jau buvo 
kompensuotas visas arba dalis 
js iskolin im o už kom unalines ir 
energetikos paslaugas.

A. SALDA 
Meras

Šv. Tėvas šv. Kalėdų išvakarėse kreipėsi j pasaulj: liaukitės kariavę 
Kūdikio akivaizdoje. O Rusija tebežudo taikius gyventojus.

Čečėnijos prezidentas Dž Dudajevas kreipėsi j Lietuvos Prezidentą 
parlamentą ir vyriausybę, prašydamas politinės paramos. Opozicijos vadovas 
V. Landsbergis išsiuntė telegramą Rusijos prezidentui B. Jelcinui, kurioje 
siūlo Rusijos ir Čečėnijos problemos sprendimą - derybų keliu pervesti

A K C E N T A I
Čečėnijos respubliką j Sandraugos narės statusą 

*  *  *
(3) Žymus keliautojas ir alpinistas Vladas VITKAUSKAS nusivylęs 

Prezidentu, Seimu ir Vyriausybe. Ar jau užmiršome Sausio 131 O dabar ir 
patys elgiamės kaip tas kurčias, aklas ir bejausmis demokratiškas pasaulis. 
Padėkime kovojančiai ir žūstančiai čečėnų tautai.

KITAS “AUŠROS ALĖJOS" NUMERIS IŠEIS KETVIRTADIENI, 
GRUODŽIO 29 DIENĄ

N u oš irdž ia i užjaučiam e 
Vytautą Kukaltj ir jo  artimuosius, 
mirus mamai.

Tėvynės Sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) 

Šiaulių skyrius

N uoš irdž ia i už jauč iam e 
Martiną Martinaitienę ir jos 
artimuosius, mirus mamai.

Tėvynės Sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) 

Šiaulių skyrius

GERBIAMIEJI 
ŠIAULIEČIAI 

Baigiasi adventas - laukimo ir 
susikaupimo metas. Artėja Kris
taus gimimo šventė - tradicinė 
ramybės ir susitaikymo diena. 
Sutikime ją su Viltimi ir Tikėjimu.

Sveikiname mieluosius šiaulie
čius su šv. Kalėdomis ir artėjan
čiais Naujaisiais metais, linkėdami 
geriausios sveikatos ir kloties.

LS Šiaulių miesto taryba

GERBIAMIEJI 
POLITINIAI KALINIAI, 

TREMTINIAI, 
LIETUVOS 

PARTIZANAI, 
REZISTENCUOS 

DALYVIAI 
Nuoširdžiausiai sveikiname 

Jus ir Jūsų šeimas su šv. Kalė
domis ir artėjančiais Naujaisiais

metais.
Linksmų ir ramių Jums švenčių, 

o Naujuosiuose - laimės, geros 
sveikatos ir stiprybės įgyve
ndinant Lietuvos nepriklau
somybę linki

Lietuvos politinių kalinių Ir 
tremtinių 

sąjungos Šiaulių skyriaus 
taryba

MIELIEJI 
BENDRAMINČIAI

Tėvynės Sąjungos (LK) Šiaulių 

raj. skyriaus Taryba sveikina 

rajonoTėvynės Sąjungos narius 

su Šv. Kalėdomis ir linki stiprybės, 

sveikatos ir asmeninės laimės.
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Irena KONČIUVIENĖ
Katalikiškame pasaulyje advento 

rimtis ■ susikaupimo bei sielos gry
ninimo laikotarpis. Šiuo metu kiekvie
nas žmogus stengiasi būti kilnus, 
mialaširdingas, doras, geras sau ir 
kitiems.

Aitimo pagalbos bei užtarimo labai 
reikia Aukštelkės pensionato glo
botiniams, todėl .........
Juos jau nebe 
pirmą kartą ap
lankė Micaičių 
moterų etno
grafinis ansam
blis (vadovės - 
R. Andriuškevl- 
čienė bei A. Ši- 
rv in s k le n ė ) .
Moterys čia
gyvenančiuosius sveikino kaip senus 
pažįstamus, vadino vaidais, domėjosi, 
kaip sekasi, kokia sveikata. Micaičių 
etnografinio ansamblio dalyvės ramų 
advento vakarą pagiedojo giesmių, 
pakviesdamos joms pritarti ir salėje 
sėdinčiuosius.

Noriai giedojo pensionato globo

tiniai. Matyt, šis renginys jiems buvo 
ne vien pramoga, bet ir savotiškas 
sielos pakylėjimo metas.

Nelengvi buvo 1994-ieji Aukštelkės 
pensionatui, jo darbuotojams bei glo
botiniams. Šmeižikiški išpuoliai spau
doje, dažnos nepagrjstos revizijos 
trukdė darbuotis, o skurdo ir negandų 
išvargintus pensionato globotinius

SENSACIJA, 
BET NE VISAI...

kiršino, kurstė, pykdė... Nepakeliamas 
vargas, giminių ne|autrumas, ligos 
daug žmonių atvedė j valdiškas globas 
įstaigas. Čia jie monotoniškai eina j 
savo gyvenimo saulėiydj, iškęsdami 
visas negandas, kurias jiems sukuria 
gana specifinės gyvenimo sąlygos. 
Tokiems žmonėms sielos katarsis -

tarsi vanduo dykumoje išsekusiam 
keleiviui.

Micaičių etnografinio ansamblio 
koncerto metu negandos tarsi 
užsimiršo. Buvo gera. Mielosios 
mlcaitiškės, nuostabios šeim
ininkės, pavaišino pensionato glo
botinius gardžiais kepiniais, saldai
niais, padalijo obuolių.

Moterims už 
dovanėles bei gie
smes padėkojo 
pensionato direk
torius Albertas 
Špokas ir Aukš
telkės klebonas 
Bronislavas Gim
žauskas, 

įį-j-į i į t į& P  Nuoširdaus ge
rumo spindulys šv. 

Kalėdų išvakarėse nušvietė

Siame nuostabiame renginyje 
nebuvo daugiatiražių laikraščių 
repoiterių, nesiblaškė televizijos 
kameromis "ginkluoti" žurnalistai. 
Gaila, kad tokie sielos pakylėjimo 
renginiai - sensacija ne visiems...

KOKIOS BUS VARGUOLIŲ 
ŠVENTĖS?

Petronėlė MORKŪNAITĖ
Gyvename nuostabių vyriau

sybinių stabilizacijos vizijų laikotarpu: 
stabiliai mažėja smulkių nusikaltimų 
(jei vagia, būtinai daug ir smarkiai 
audydaml bei sulaikydami įkaitus).

stabiliai nekinta pensijų dydis (ačiū 
Dievui, kad nemažėjai), stabiliai kyla 
kainos už komunalines paslaugas
bei būtiniausius maisto produktus. 
Taigi stabiliai vargdami pasitinkame 
1994-ųjų metų šventąsias Kalėdas. 
Apie tai, kokios šios šventės bus 
Šiaulių rajono socialiai remtiniems 
asmenims( arba, žmoniškai kalbant, 
varguoliams, gyvenantiems žemiau 
skurdo ribosi ir apie dar kai ką 
šnekamės su Šiaulių rajono valdybos 
Globos ir rūpybos skyriaus vedėja 
Janina Puidokaite.

Koresp.: Jūs dažnai važinėjate 
po rajoną lankote žmones, todėl gerai 
žinote, kaip gyvena kaimiečiai, kokios 
jų godos ir viltys Šv. Kalėdų 
išvakarėse?

J. Puidokaitė: Ką tik grįžau iš 
Kadagių kaimo (Šiaulių apylinkė). 
Aplankėme vieną šeimą. Vaizdas 
klaikus: senutėlė motina - aklą vienas 
sūnus - I grupės invalidas, todėl

nevaikšto; antrasis sūnus - beviltiškas 
girtuoklis. Ši šeima gyvena varganoje 
lūšnelėje, kuri jau daug melų remonto 
neregėjo. Viduje - baisi netvarka ir 
skurdas. Tenka tik apgailestauti, kad 
tokia šeima atsisakė prisiglausti 
pensionate, nori gyventi savuose 
namuose. Bandysime padėti kuo 
galėsime, nes laukiančiųjų paramos 
rajone labai daug...

Korespi: Kiek asmenų gauna kokią 
nors bent minimaliausią pagalbą ir 
keliems, manote, |os dar reikėtų, kad 
vargstantys žmonės Šv. Kalėdas 
sutiktų prie turtingesnio stalo, pasirėdę 
dailesniu drabužiu, šiltesniais batais?

J. Puidokaitė: Besibaigiančiųjų 
metų biudžeto socialinėms progra
moms vykdyti, vargstančiųjų paramai 
buvo skirta 2800 tūkst. litų iš rajono 
valdybos biudžeto. Nuolat gavome 
lėšų iš Europos fondo. Iš jo 4-uoju 
etapu atsiųstus pinigus-20tūkst. litų 
paskirstėme taip: 17 tūkst. litų atiteko 
mokykloms bei vaikų darželiams. Už 
juos vaikai bus maitinami. Likę trys 
tūkstančiai bus skirti pašalpoms. 
Lietuvos gailestingumo fondas skiria 
pinigų 55 asmenims maitinti, iš vietinio 
biudžeto maitinama 1X  vargstančiųjų

ir 6 asmenys su psichine negalia 
Mes labai gražiai bendradar
biaujame su miesto labdaros centai 
ir jo  vedėja p. V. Ladietiene, pade
dančia sukomplektuoti sauso 
davinio paketus socialiai remti
niems asmenims. Rajono žmonės 
gali pavalgyti "Blaivos" valgykloje 
arba gauti sausą davinį, reko
mendavus mūsų skyriui, apmo
kėjus Iš vietinio biudžeto. Be to, 
kiekvienoje apylinkėje prie par
duotuvių yra skyriai, kur aptarna
ujami mūsų siųsti bėdžiai. Penkio
likos rūšių pašalpas mokame 7 
tūkst. rajono gyventojų. O kad šv. 
Kalėdos būtų tikra šventė, reikėtų 
padėti dar bent 3 tūkstančiams 
žmonių. Deja, kalėdinius paketus 
skyrėme tik 160 vienišų asmenų... 
Šias kuklias dovanėles išvežios 
apylinkių viršaičiai ir socialiniai 
darbuotojai. Keturiasdešimt tris 
vaikus nuolat remia jvairūsfondai, 
kurių mėnesinė pašalpa vienam 
vaikui - apie 70 Lt. Vienuolikametę 
našlaitę Sandrą J. globoja Vytauto 
Landsbergio fondas.

(Tęsinys kitame numeryje)

NEPAVYKĘS 
BANDYMAS 
NUSIŽUDYTI

Antradienį Šiaulių miesto vyriau
siojo policijos komisariato operaty
vinei grupei ir greitajai medicinos 
pagalbai teko vykti j jmonę "Baltik 
vairas” , kur šaltkalvis J. M. peiliu 
persidūrė krūtinę. Manoma, kad 
nukentėjusysis bandė nusižudyti. J. 
M. atlikta operacija, jis paguldytas j 
Šiaulių respublikines ligonines psicho- 
neuroioginj skyrių. Dar viena operacija 
buvo atlikta pirmadienį, j Šiaulių res
publikinę ligoninę greitoji medicinos 
pagalba atvežė pilietį R. D., kurį 
išgertuvių metu peiliu sužalojo tėvas. 
Nukentėjusiajam padaryta kiauiyminė 
krūtinės žaizda, perdurta diafragma, 
pleura, kepenys. Baudžiamoji byla 
iškelta nebuvo, nes sūnus sakėsi

POLICIJA INFORMUOJA
neturįs pretenzijų tėvui.

MIESTO GATVĖSE 
NESAUGU

Gruodžio 20 dieną, 19,30 val., 
Gegužių-Gytarių gatvių sankryžoje 
buvo sužalotas ir apiplėštas pilietis 
P. V. Du 27-30 metų nusikaltėliai 
panaudojo ašarines dujas.

Gruodžio 19 dieną ligoninės kieme 
buvo sumušta septyniolikmetė R. S.

Antradienį Tilžės gatvėje, ties 82a 
namu, Stanislovas Mankus, vairuo
damas automobilį VAZ 21063, sužalo
jo per pėsčiųjų perėją ėjusią dešimtme
tę A. V. Mergaitei sutrenktos sme
genys, sumušta koja Nukentėj us ioji

paguldyta j Šiaulių respubli kinės 
ligonines vaikų chirurginį skyrių.

Nuo šių metų gruodžio 10iki20 
dienos Šiaulių savivaldybės policija 
užregistravo 424 pranešimus 
telefonu, taip pat 129 pareiškimus, 
organizuota 12 specialių reidų. |. 
nuovadas buvo pristatyta 291 
asmuo, blaivykloje išblaivinti 93 
piliečiai. Už chuliganizmą nubausti 
36 asmenys, iš kurių -2  paaugliai, 
už smulkias vagystes nubausti 3 
piliečiai. Turėjo atsakyti ir gėrusieji 
alkoholinius gėrimus, pasirodę 
neblaivūs viešose vietose. Šių 
pažeidėjų buvo 182.

STUOSE

Buvusiajam Amerikos prezidentui 
Dž Karteliui pavyko derybose pasiekti
naujų paliaubų Bosnijoje ir Hercego
vinoje Dž Karteris pranešė, kad Bosnijos 
ir Hercegovinos serbai sutiko ateinantj 
penktadienj nutraukti kovas visoje 
respublikoje. Paliaubų vykdymą stebes 
JTO atstovai. Skelbiamą kad paliaubos 
turėtų tęstis mažiausiai 4 mėn.

*  * *
Siaurėja Rusijos kariuomenės 

apsupimo žiedas prie Čečėnijos sostines 
Grozno. Rusija pranešė, kad sunaikino 
daug čečėnų karo technikos Tūkstančei 
žmonių Čečėnijoje sudarė gyvą

grandinę, reikalaudami, kad Rusijos 
kariai atsitrauktų. '

* *  *
Baltarusijos prezidentas A. 

Lukašenka ir trys jo bendrininkai kalinami 
korupcija. Baltarusijos parlamento 
deputatas Antončikas sakė, kad 
prezidentas slaptai suteikęs savo štabo 
viršininkui Čicenkai 14 mln. dolerių 
privačiam verslo centrui statyti Minske. 
Prezidentas šiuos kaltinimus atmetą 
tačiau jo trys bendkadarbiai atsistatydino. 

*  *  *

Sekmadienio vakare tarpusavyje 
susišaudė Baltarusijos ir Lenkijos

pasieniečiai. Apie tai antradienj 
pakalbta Varšuvoje. Lenkijos 
pasieniečiai teigia, kad baltarusiai 
pirmieji atidengė ugnj ir kad jie 
buvo įžengę j Lenkijos teritoriją, 
norėdami padėti svetimšaliams 
nelegaliai pereiti sieną.

* *  *

Amerikos iš Šiaurės Korėjos 
pareigūnai antradienj svarstė 
amerikečio stakjasparrio numušimo 
praeitą šeštadienj aplinkybes. 
Amerikiečiai pareikalavo nedelsiant 
paleisti numuštojo sraigtasparnio 
plotą ir paaškirti ndderto aplinkybes,

Antradienj prie Baltijos rūmų 
policininkai šovė j peiliu jiems 
grasinant vyrą Baltųų rūmų atstovai 
pranešė, kad benamis vyras nepaisė 
policijos reikalavimų sustoti ir, 
išsitraukęs peilį artėjo pario jų Vienas 
policininkas šovė ir pataikė) vyro 
krūtinę. Šiuo metu jis guli ligonin“ '- 
irmanomąkad rrirsnuos

Nuomonių kryžkelė
S. NARBUTAS - APIE 

CUKRAUS FABRIKĄ (2)
(Tęsinys. Pradžia Nr. 99)

Koresp. Jūs paminėjote, kad fabrike 
pasitaikė net sąmoningo kenkimo 
gamybai, Ar galite pateikti pavyzdžių?

S. Narbutas. Fabrike "aktyvistai" 
ieškojo būdų kaip mus “paskandinti” . 
Netgi buvo išspausdintas skelbimas 
laikraštyje, kad Telšiuose superkami 
runkeliai po 115 Lt už toną ir vežami j 
fabriką, Operatyviai reagavome Ir 
atsakėme, kad runkelių nepriimame. 
Dėl to įvyko skilimas direktorių 
valdyboje. Pasigirdo kaltinimai, kad 
bendrovėms už cukrinius runkelius 
pinigų nemokame, o iš kitų tiekėjų 
juos superkame ir užmokame iš karto. 
Operacija "aktyvistams" ''neišdegė".

Koresp. Tačiau yra žinoma, kad 
su bendrovėmis ir ūkininkais už 
pristatytus cukrinius runkelius dar ir 
šiandien iki galo neatsiskaityta ir bene 
labiausiai už tai esate kaltinamas. Kaip 
visa tai galėtumėte paaiškinti?

S. Narbutas. Dėl šalčių ir 
nekokybiško įrengimų projekto 1993 
metų lapkritj fabrikas blogai dirbo.

Buvusi situacija vertintina kaip 
stichinė nelaimė. Net Vokietijoje tą 
mėnesj dėl didelių šalčių cukraus 
fabrikai kelias dienas stovėjo. Todėl 
tikėjome, kad nuostolius padengs 
valstybė. Tačiau žemės ūkio ministras 
R. Karazija, dalyvaujant fabriko 
jgaliotiniams, stebėtojams ir direktorių 
valdybai, pasakė, kad negausime nė 
lito. Reikia verstis esamų galimybių 
ribose. Tada pateikėme skaičiavimą, 
kuriame buvo parodyta, kad, mokant 
už cukrinius runkelius po 90 Lt už 
toną, išsiversime be skolų, o mokant 
po 130 Lt už toną, fabrikas pasiners j 
10 mln. Lt skolą. Na, o dabar, kai dar 
negavus dotacijos (kreditus raikės 
grąžinti) mokanna po 130 Lt už 1993 
m. užaugintų runkelių toną, fabriko 
likimas nenusakomas. Yra išeitis - 
vasarą perdirbti daug pusfabrikačio. 
Iš cukrinių runkelių pagaminta tik 
trečdalis kasmet pagaminamo cukraus. 
Bet neaišku, kokia bus pusfabrikačio 
kaina ir ar bus pelninga gamyba.

Koresp. Be kitų kaltinimų, )ūs dar 
kaltinamas ir sąmoningu fabriko 
žlugdymu.

S. Narbutas. Kai 1991 metų sausio 
mėnesj grjžau j fabriką direktoriauti, 
su specialistais pradėjome analizuoti 
Pavenčių cukraus fabriko blogo darbo 
priežastis. Fabrikas buvo laikomas 
rekonstruotu, o metai iš metų dirbo 
blogiau nei Kėdainių ir Panevėžio 
cukraus fabrikai. Paaiškėjo, kad trukdo 
dvi pagrindinės priežastys - beveik 
nerekonstiuota cukraus kristalizavimo 
iš melasos stotis ir blogas cukrinių 
runkelių tiekimas j fabriką ypatinga! 
didelių šalčių metu. Be to, 1991 metais 
fabrikas vos visai nesustojo, sutrikus 
cukrinių runkelių išspaudų išvežimu! 
nes, mažėjant gyvulių, sumažėjo 
išspaudų paklausa.

Cukraus kristalizavimo iš melasos 
tipiniam cechui pastatyti būtų reikėję 
daug lėšų. Nutarėme pasistatyti 
vertikalius kristalizatorius Vakarų 
Europos firmų pavyzdžiu - lauke, be 
pastatų. Tačiau pirkti neseniai pradėtus 
gaminti Vakaruose vertikaliuosius 
kristalizatorius taip pat pasirodė ne 
mūsų kišenei, nes danų firma už du 
kristalizatorius užsiprašė vieno mln. 
JAV dolerių. Todėl pagal mūsų surašytą 
projektinę užduotį kristalizatorius 
projektavo ir gamino Sankt Peterburge. 
Kainavo beveik dešimt kartų pigiau. 
Džiugu, kad jie gerai veika Mat baigiant 
praėjusj sezoną, kristalizatoriai jau dvi 
savaites dirbo. Ateityje kristalizatoriai 
kiekvieną sezoną leis pagaminti 
papildomai 10001 cukraus.

Padėtis kiek pagerėjo 1992 melais, 
padidinus nuolydj hidraulinio cukrinių 
runkelių padavimo trakte. Tačiau 
didžioji problema, kaip dirbti didelių 
šalčių metu, liko neišspręsta 

Pavenčių cukraus fabrikas, vienin

telis Iš visų cukraus fabrikų, turi 
gerai sutvarkytus vandens valymo 
įrengimus. Tačiau Maskvos projek 
tuotojai, turėdami labai daug žemės, 
suprojektavo ne karuselinius runkelių 
transportavimo vandens priemaišų 
sėsdintuvus, kaip yra visoje Euro
poje, o tvenkininius, per kuriuos 
praėjęs vanduo nuskaidrėja. Karu- 
soliniame vandens priemaišų sėsdi- 
ntuve, palyginti su tvenkininlu, yra 
nedidelis vandens kekis, ir į  lengva 
pašildyti arba pakeisti esant mikro
biologiniam užteršimui. O Pavenčių 
cukraus fabrike 1993 metų lapkričio 
mėnesj šio vandens temperatūra 
nukrito iki 2 laipsnių C. Kai vagonas 
atvežami sušalę iki -15 laipsnių C 
cukriniai rupkei Si ir ant jų užpilamas 
labai šaltas vanduo, runkeliai pavirsta 
ledo gabalu. Tada runkelius | fabriką 
begalima paduoti tik ekskavatoriais. 
Problemai išspręsti reikia labai daug 
lėšų.

Kad fabriko darbai nesitrukdytų, 
Išspaudų išvežimo problemą nuta
rėme išspręsti pastatydami išspaudų 
džiovyklą Džiovintos išspaudos turi 
paklausą užsienyje. Todėl fabrikas 
iš džiovintų išspaudų per trejus me
tus turėjo apie 1,5 mln. Lt pelno. Tik 
jų dėka pernai apsirūpinome mazutu.

Tie darbai - tai tik pradžia pastang- 
ų, kad fabrikas išsilakytų rinkos 
sąlygomis. Mažiau sunaudojama 
kuro, žmonių nebenuodija kalkių 
deginimo krosnių dujų kompresoriai, 
nuostabiai dirba cukrinių runkelių 
pjaustymo mašinos, nebevargsta 
antisanitarinėmis sąlygomis III 
produkto gamintojai. Juos pakeitė 
nepertraukiamojo veikimo centrif
ūgos, dirbančios kartu su kristaliz- 
atoriais. Visi tie jrengimai pusvelčiui 
gauti iš likviduojamųjų Vokietijos ir 
Švedijos fabrikų.

Buhalterijoje apskaita vykdoma 
galingais kompiuteriais. Visus tuos 
metus, galima sakyti, dirbome 
sparčiausiai, nes norėjome, kad 
vėliau visi laimėtų.

Todėl skatinome darbus, kurie 
labai greitai atsipirkdavo. Galime 
palyginti. Išspaudų džiovyklą savo 
jėgomis suprojektavome ir pasta 
tėme per tris mėnesius. Kėdainių 
cukraus fabrike toks cechas su 
milžiniškais pastatais buvo statomas 
kelerius metus.

Koresp. Kaip teko girdėti, 
Pavenčių cukraus fabrikas šj sezoną 
dirba sklandžiai kaip niekad. Reikia 
manyti, kad didžiąja dalimi tai jūsų 
išvardintų darbų rezultatas. O vis 
dėlto, kaip buvote numatę atsiskaityti 
su žemdirbiais?

S. Narbutas. Jeigu IV ketvirtj 
nėra didelių šalčių, fabrikui dirbti 
nesunku. Jau 1992 metų IV ketvirtj, 
man tik grįžus vadovauti, pasiekėme 
negirdėtą Pavenčių cukraus fabrike 
lygj: pagaminome 20,5 tūkstančio 
tonų cukraus. Iki to didžiausias IV 
ketvirtyje pagaminto cukraus kiekis 
buvo 17,5 tūkstančio, Taip sekėsi 
dėlto, kad manovaldybosincotyvai 
buvusiajam premjerui G. Vagnoriui 
pritarus, pasisekė užfiksuoti 
"socializmo" lygj, o ką pagaminome 
per 17,5 tūkstančio tonų ■ liko 
dirbantiesiems skatinti, įrengimams 
tobulinti. Mūsų iniciatyva praverstu 
Ir kitiems fabrikams,

Fabriko direktorių valdyba jau 
pavasarį buvo suslarus! su užsieniu 
dėl išankstinio apmokėjimo už 1994 
metų cukrinių runkelių derliaus 
išspaudas ir melasą Būtume gerokai 
sumažinę įsiskolinimą žemdirbiams, 
nebūtų išaugę delspinigiai. Tačiau 
reikėjo žūt būt mus pakęsti. Derybos 
nutrūko iki vėlyvo rudens. Skaity
tojams nesunku suprasti, ar dėl 
išaugusių skolų kalti mes, ar 
"revoliucionieriai".
Kalbėjosi Petras KUDRICKIS

AUŠROS ALĖJA



1994.12.22.

G rąžinta s 
d vara s

AKMENĖ. Daubiškių (Viekšnių 
apylinkė) dvaras turi šeimininką. 
Žemė - 80 ha ir pastatas (čia buvo 
mokykla) grąžinti Jurgiui Grybauskui, 
dabar gyvenančiam Vilniuje. Naujasis 
savininkas norėtų, kad atsirastų 
naujovių nebijantis nuomininkas. 
Dvaras - puikioje vietoje, geras 
susisiekimas.

Ketvirtadienj Luokavos žemės 
ūkio bendrovėje įvyko visuotinis 
bendrovės narių susirinkimas. Nutarta 
balsų dauguma likviduoti bendrovę. 
Bendrovės valdyba neteko Įgaliojimų. 
Jai tris mėnesius vadovaus Ikvidavimo 
komisija.

Likviduojam a UAB “ Pakruojo 
žemė". Pretenzijos priimamos penkis 
mėnesius nuo paskelbimo dienos.

3-oji - 38:31. Po keturių rungtynių 
pirmauja Kelmės 2-osios jaunieji 
krepšininkai, nepatyrę pralaimėjimo.

KULTŪRA |

Lietuvos 
kančia  • 
Rainių 

koplyčioje
Praėjusį trečiadienį paskelbti 1994 

metų Lietuvos nacionalinių kultūros 
ir m eno premijų laureatai. Jais tapo 
ir Rainių kančios koplyčios memorialo 
kūrėjai architektas Jonas Virakas 
(po mirties), A lgirdas Žebrauskas, 
tapytojas Antanas Kmieliauskas, 
skulptorius Remigijus Midvikis, 
vitražistas Algis Dovydėnas. Pastatyti 
Rainių kančios koplyčią iniciatyvos 
ėmėsi Žemaičių kultūros draugija. 
Jos nariai rinko lėšas, o Algirdas 
Žebrauskas pakvietė dirbti minėtus 
menininkus. Per palyginti trumpą

la iką  ir k o p ly č io s  s ta tyb o s  
organizatoriams, ir menininkams pavyko 
atlikti didžiulį darbą siaučiant infliacijai 
surinkti ir panaudoti lėšas. Jono Virako 
idėją projekte įkūnijo Algirdas Žebrauskas. 
Per pusantrų metų skulptorius R. Midvfcis 
s ukū rė  še š ia s  s k u lp tū ra s ,' A. 
Kmieliauskas, tapydamas freskas, 
gyveno koplyčioje. R. Midvikis taip 
pat sukūrė skulptūrą pačiame Rainių 
miškelyje. Lietuvos kančia paženklinta 
iškiliu paminklu Rainiuose.

Bus 
pam inklas 
M aironiui

KURŠĖNAI. Pensininkas iš Kuršėnų 
Tadas Kalasauskas iš savo asmeninių 
santaupų Tytuvėnuose stato paminklą 
poetui Maironiui. Pastatyti paminklą - 
didžiausia Tado Kalasausko svajone. 
Dar vaikystėje vikaras padovanojęs 
Tadukui 5 litus ir paklausęs, ką su jais 
veiksiąs. Vaikas atsakęs, jog jei turėtų 
daug pinigų, tai pastatytų paminklą 
garb ia jam  M aironiu i. Pam inklo 
atidengimo iškilm esjis siūlo surengti 
ateinančiais metais, birželio 24 dieną, 
per Jonines. Paminklo autoriai - 
tautodailininkas inžinierius Rolandas 
Virbickas, jam  patarimais padėjo 
s k u lp to r iu s  Ž em a itis  D onatas 
Lukoševičius.

NUSIKALTIMAI r

Pinigai 
grąžinti

Prašiusį ketvirtadienį buvo grąžinti 
pinigai Globos ir rūpybos skyriui. Juos 
pagrobė iš kasininkės banditai, kurie 
jau sugauti. Aktyviausias, paėmęs įkaitą

nušautas. Tai buvo dvidešimtmetis 
radviliškietis - Nerijos Bilevičiūtės 
draugas. N. Bievičiūtė galėjo bandtams 
nurodyti laką ir vietą iš kurios išnešami 
pinigai. Sulaikymo metu Jonavoje 
jai pavyko pasprukti. Krepšį su pinigais 
ji nunešė pas draugę. Pinigai jau 
grąžinti savininkui.

Per vieną 
savaitę  - 6 

lavonai
RADVILIŠKIS. Aidas Kazlauskas 

stebėjo ūkininkaujantį Arimaičiuose 
senuką Feliksą Stanį. Begrįžtantį iš 
tvarto jį puolė ir kirto į galvą įtariamasis 
sulaikytas.

Begerdami tėvas ir sūnus G. ir V. 
Sereikos susimušė. Gintaras, gimęs 
1978 m., pasmaugė tėvą  Tai įvyko 
Prastavonių kaime.

Vainiūnuose sudegė namas. Žuvo 
viskas. Ugnis nusinešė Veronikos 
Daknienės gyvybę.

Du žmones nusižudė, neradę išeities 
iš sunkaus gyvenimo, o K. Sadauskas 
iš Kaulinių rastas miręs sutrenkta 
galva prie namų, kur svečiavosi.

“ R eketuoja” 
m okiniai

KELMĖ. Praėjusio pirmadienio rytą 
Kolainių gyventoja ant buto durų 
rado grasinantį, su daugybe gramatikos 
klaidų pakeverzotą raštelj, kuriame 
buvo reikalaujama tos pačios dienos 
18 val. prie pieno surinkimo stalelio 
atnešti ir, uždėjus plytą palikti tūkstantį 
litų, apie tai niekam nieko nešnekant 
Jeigu neatnešite, tai, girdi, būsite 
padegti! Pasirodo, taip žilagalvę moterį 
‘reketavo" tuose pačiuose Kolainiuose 
gyvenantys du broliai mokinukai -

devintokas, septynioliktus metus 
užkliudęs Rolandas ir septintokas 
keturiolikmetis Marius Samuiliai. Dėl 
šio įvykio iškelta baudžiamoji byla.

Is Pašiaušės bendrovės «jautakių 
fermos pavogti du buliai (nuostolis - 
1741 Lt), Juodlės kaime iš elektros 
transformatoriaus pastotės - 276 kg 
alyvos (nuostolis - 1518 Lt),

* k i t i  įv y k ia i’ .

Pakražančio girininkijos 21 kvartalo 
nTytuvėnų

ss knygyno, i 
langą, išnešta įvairių Kauno dailės 
kombinato prekių.

išvežta 5,5 ktm Tytuvėnų miškų urėdijos 
medienos, iš Kelmės knygyno, išdaužus

SPORTAS i

G e riau si - 
telšiškiai

TELŠIAI. Net 56 poros šokėjų varžėsi 
Kultūros rūmuose įvykusiame sportinių
šokių konkurse. Be telšiškių, jame 
dalyvavo Šiaulių Klaipėdos, Palangos, 
Raseinių, Jonavos, K ’
ir Šilutės šokėjų kolektyvai.

Malonu, jog  geriausiais klasikinių 
šokių atlikėjais pnpažinti telšiškiai Laura 
Surblytė ir Marijus Mineika. Beje, šie 
telšiškiai tapo šauniausia konkurso 
porą kuriai atiteko specialus "Lietuvos 
ryto" Telšių redakcijos prizas.

Lotynų Amerikos šalių šokius geriau
siai šoko Šiaulių "Svingo” klubo nariai 
Vaiva Stankūnaitė ir Martynas Stripinas.

K repšin is
KELMĖ. -

o ji - Tytuvėnai- - 48:19, Kelmės 2-oji 
- Kelmės 3-oji - 33:18, Kelmės 1 -oji - 
Tytuvėnai - 30:24, Kelmės 1-oji - Kelmės

Labdara  iš 
Švedijos

KELMĖ. Meras A. Kazlauskas, 
rajono vyr. gydytojas A. Užuotas 
bei technikas J. Ežerskis prieš kurj 
laiką lankėsi Švedijos mieste Kris- 
tianstadte, kur susipažino su invalidų 
reabilitavimo centru, o šeimininkai 
kelmiškiams pažadėjo paramą. Ir 
štai neseniai trys sunkvežimiai iš 
Švedijos atveže labdarą: negalios 
žmonėms vežimėlius, medi nes levas, 
kompensavimo techniką priemones 
akių kabinetams. Yra labdaros ir 
mokykloms: suolų, rašomųjų lentų, 
drabužių, siuvim o mašinų.

D arbas 
piliečių 

klubuose
PAKRUOJIS. Viena iš naiių  formų 

darbo biržoje - darbas su ieškančiais 
darbo piliečiais klubuose. Darbo klubą 
veikia daugelyje šalių. Pakruojo darbo 
biržoje tai pirmieji žingsniai. Bend
raudami grupėse, bedarbiai turės 
galimybę ne tik svarstyti Sems rūpimus 
klausimus, bet ir padėti vieni kitiems.
Klubas veikia pagal konkrečią progra
mą, kurioje num atoma lankytojus 
apmokyti bendrauti su darbdaviais,
m okyti žm ones objektyviai vertinti 
situaciją bei savo galimybes. Taip 
pat padėti įveikti bedarbiui neigiamą
sias emocijas. Didelė užsienio šalių 
patirtis rodo, kad bedarbių klubo 
lankymas padeda susirasti darbą 
vidutiniškai apie *0  proc. lankytojų, 
Švedijoje - apie 83 proc.

P a m o te  Vida SMONATT1ENĖ

SUGRĮŽUS SAULEI, 
PASVEIKINKIME KRISTŲ

Vytautas ZURBA
Kalėdų šventės beveik sutampa 

su Saulės grįžimu. Nenumaldomai 
vyksta laiko virsmas. Kalėdiniame 
danguje Saulė jau Ožiaragio ženkle. 
Ožiaragio žvaigždynas skęsta dienos 
šviesoje ir beveik nematomas, tik 
greitai po saulėlydžio galima išvysti 
jo  dalį. Šiame žvaigždyne nėra labai 
šviesių žvaigždžių. Jų išsidėstymas 
primena išskleistą trikam pę skarelę 
arba reaktyvinio lėktuvo sparną. Kuo 
gi žym us šis žvaigždynas? Prisimin
kime senas legendas. Senovės graikų 
miškų ir girių dievas Panas linksminosi 
grodamas fleita ir šokdamas ant jūros 
kranto. Netikėtai jj užpuolė ugnimi 
alsuojanti siaubinga pabaisa. Persi
gandęs Panas šoko j jūrą. Jo liemuo 
virto žuvies uodega, o priekinė kūno 
dalis - ožiu. Panas išsigelbėjo, bet 
jau virtęs ožiagalviu ir su žuvies 
uodega vyriausiojo d ievo valia buvo 
perkeltas j dangų. Tegu mūsų šis 
mitas nestebiną nes daugelis senovės 
tautų garbino ožj ir ožką, aukodavo 
juos dievams. Ožys - derlingumo 
simbolis, todėl jo  krauju buvo 
šlakstom os trobos, gyvuliai ir laukai 
tikintis gausesnio derliaus. Buvo 
manoma, kad ožio išvaizda saugo 
nuo piktųjų dvasių. Senovės Me- 
zopotamijoje buvo paprotys žiemos 
sąulėgrjžos dieną aukoti ožj dykumų 
dievo garbei. Šventikas uždėdavo 
ant ožio savo rankas, perduodamas 
ožiui visas žmonių nuodėmes, ir 
išvarydavo j dykumą. O dykum a - tai 
nuodėmių vieta, - "atp irk im o ožys" 
turėjo jas nusinešti.

Kūčios ir Kalėdos sutam pa su 
tamsiausiu metų laiku. Senovėje buvo 
manomą kad Saulė, taip ilgai būdama 
nusileidusi, patenka j požemius, 
piirusiųjų protėvių ir negim usių sielų 
karalystę. Šiuo tam siuoju laikotarpiu 
mirusiųjų vėlėms vėl leidžiama sugrįžti, 
[odė! Kūčių vakarą jos apsilanko savo 
namuose. Būtina jas priimti, sušildyti, 
oamaitinti. Jei šeimoje yra  neseniai 
miręs žm ogus, jam ant stalo pade
dama lėkštutė, paliekamas su valgiais, 
denukraustytas stalas, o ant Kalėdų 
eglutės pakabinami obuoliai, saldainiai 
f kiti skanėstai, kad vėlė turėtų kuo 
Pasivaišinti. Kūčių vakarienės metu

buvo stebim i prie stalo susėdusiujų 
šešėliai. Ir jeigu kas neturėdavo šešėlio, 
tai reikšdavo, kad kitas Kūčias jau 
valgys tik jo  vėlė.

Kalėdos - tai laiko virsmo šventė, 
kurios metu diena per naktj persiver- 
čianti. Tai stebuklų metas. Tai laikas, 
kada, Kūčioms baigiantis ir Kalėdoms 
prasidedant, šuliniuose vanduo vynu 
virsta, gyvuliai žm ogaus balsu kalba, 
o raganos ant tuščių avilių skraido. O 
jau Kalėdų rytą rožė pražystanti. Taigi 
nuo Kalėdų Saulė tikrai sugrįžta. Ji vis 
aukščiau pakyla virš horizonto, vis 
ilgiau užsibūna danguje, todėl vis 
ilgesnė tam pa diena ir trumpesnė 
naktis. Saulės spinduliai vis stačiau 
knnta j Žemę, todėl stipriau ją kaitina.

Žiemos saulėgrįža yra vienas iš 
keturių pagrindinių Saulės metų kelio 
danguje taškų, š is  taškas rodo že
miausią Saulės pakilimo aukštj. Kad 
Saulė danguje keičia savo padėtį, 
pastebėjo senovėje babiloniečiai. Jie 
susekė, kad Saulė ne tik kas dieną 
teka rytuose ir leidžiasi vakaruose, 
bet dar danguje pasislenka iš vakarų 
j rytus maždaug per du savo skers
menis per parą. Taip Saulė skriedama 
per metus nubrėžia danguje uždarą 
ratą, vadinamą ekliptika, o 15 laipsnių 
p ločio juostą su ekliptika viduryje 
babiloniečiai suskirstė] 12 lygių dalių 
ir pavadino Zodiaku arba Gyvulių Ratu, 
nes kiekvienoje dalyje buvo didesnių 
žvaigždžių grupė, vadinama žvaigž
dynu, ir turė jo gyvulio pavadinimą: 
Avinas, Tauras, Vėžys, Liūtas, 
Skorpionas, Ožiaragis, Vandenis, 
Žuvys. Čia pateko ir žmonių, net daiktų 
pavadinimai: Dvyniai, Mergelė, Šaulys, 
Svarstyklės. Taip atsirado danguje 
kalendorius, kurio kiekvienas ženklas, 
kaip kalendoriaus lapelis, rodo Saulės 
padėtj danguje. O  Saulės padėtis 
danguje lemia gamtos būseną žmonių 
darbus ir rūpesčius. Keturi žvaigždynai 
Zodiako juostoje yra svarbiausi: 
Avinas, Vėžys, Svarstyklės ir Ožiaragis. 
Kovo 20-21 d , įeidama j Avino ženklą 
o rugsėjo 22-23 d. - j Svarstyklių, 
Saulė sutygina dienos ir nakties ilgumą. 
Sakome, kad kai Saulė yra pavasario 
ir rudens lyg iad ien ių  taškuose, 
skelbiama astronom inio pavasario 
arba astronominio rudens pradžia.

Biržeio 21 -22 d., vasaros saulėgrjžoje, 
kai Saulė kerta Vėžio ženklo ribą ir 
aukščiausiai pakyla virš horizonto, 
dienos ilgumas yra pats didžiausias. 
Sakome, kad prasideda astronominė 
vasara. Nuo šio m omento Saulė 
palengva pradeda leistis arčiau 
horizonto. Gruodžio 21 -22 d., žiemos 
sau lėg rįžo je , S au lė  pasiek ia  
žemiausią pietinio dangaus tašką, 
apsigręžia ir ima kopti aukštyn, į 
šiaurinę dangaus pusę. Dienos 
palengva pradeda ilgėti, naktys - 
trumpėti, prasideda astronominė 
žiema Šias pagrindines Saulės kelio 
padėtis ir jų datas senovės stebėtojai 
nustatydavo sekdami Saulės tekėjimo 
ir nusileidimo vietas ir momentus. 
Tam buvo reikalingos paprasčiausios 
observatorijos. Dažniausia tai būdavo 
ratu sudėliotų akmenų arba stulpų 
sistemos. Tokios observatorijos 
liekanos neseniai buvo aptiktos ir 
Lietuvoje. Palangoje, ant Birutės 
kalno, yralikusi 11 stulpelių sistem ą 
o senoje dainoje sakom ą kad "ant 
marių saulė stulpavojo - ant sulpelių 
ir strėlalių..." Keturiems dangaus 
taškams mūsų protėviai skyrė labai 
daug dėmesio, jos buvo siejamos 
su didžiosiom is šventėmis. Saulės 
judėjimas ekliptika - tai lyg milžiniško 
la ik ro d ž io  ro d yk lių  s link im as, 
bylojantis apie begalinę laiko tėkmę.

Kalėdų šventės, jų  stebuklinga 
prasmė verčia susimąstyti apie mūsų 
gyvenimo laikinumą ir sielos amžinu
mą. Deja, gyvenimas vyksta taip, lyg 
Kristus niekada nebūtų gimęs. O juk

pažymi, kad angelai gimusiam 
Kūdikiui g iedoję linkėdami 
ramybės visiems geros valios 
žmonėms. Jei žvilgtertume į 
tuom etin į pasaulį, tai rastume 
labai daugv panašum o su 
dabartiniu. Žiaurumu pritvin
kusioje aplinkoje anuomet 

niekas net nesvajojo, kad Dievas taip 
galėtų mylėti žmoniją, jog siųstų savo 
sūnų, kuris, tapęs žmogumi, įgyven
dintų Jo meilę ir gailestingumą. Iki 
Kristaus nebuvo tokio žmogaus, kuris 
pasakytų: "Aš esu tiesa, kelias ir gy
venimas" arba įpareigotu visus, kad 
mylėtų net savo priešus, šios šventės 
prasmė kviečia, kad visi siektume 
dvasinio bei ekonominio atgim imo 
ilgesio, kad jj sustiprintų Kristaus 
gim imo stebuklo tikras išgyvenimas.

Sėsdami prie Kūčių stato, palikime 
vietos tikėjimui, meilei ir vilčiai. O kad

dvasinė ramybė n ū s  apsuptų, atleiski
me priešams ir skriaudėjams. O tada 
ir Lietuva bus tarp mūsų ir vietos vi
siem s užteks. Kūčių vakaras toks ty
lus. Tofumoje - žvaigždėm is nusėtas 
dangus. Jei turėsim e geros valios, 
Kalėdų šviesos ir palaim os blyksniai 
nušvies visas gyvenim o nišas, nus-

širdyse tos šviesos šilumą, 
dykime sielose įsikurti Gerumui, pask- 
leiskime tarpusavio pagarbą ir suprati
m ą  Auš Kalėdų rytas šviesa žėrinčioje 
bažnyčioje. Bus Piemenėlių mšios, 
didingai gros vargonai, sklis giesmės,
maldų šnaresys, o mes savo varganą 
gyvenimą, kančias ir viltį patikėkime 
prakartėlės Kristui, pažadėkime prie
Jo  sugrįžti ir džiaugsme, ir bėdoje. 
Gal iš šios ramybės oazės išsinešime 

i,  meiles ir vilties.tvirtum o, i

entės, jų  stebi 
i susimąstyti apii 
inumą ir sielos a 
enimas vyksta t  
Ja nebūtų gimę: 

tą antgamtinį stebuklą pasaulis patyrė 
beveik prieš 2000 metų, ir jis žmonijos 
gyvenimą turėtų gaivinti lyg kokiagyvenimą turėtų gaivinti lyg I 
šildanti srovė iki pat šios dienos. Ka
lėdos, arba Kristaus gim im o šventė, 
- tai naujos epochos aušra. Amžiais 
buvo laukiamas pranašų žadėtojo 
Karaliaus ir Mesijo atėjimas, bet tai 

i kaip neturtingo kūdikio gimimas 
. Tada Romos imperatoriumi 
lustas - Julijaus Cezario

r v a ic i i ic iu a  i

buvo Aug
įsūn is ,p  Sirijos gubernatoriumi - Kvi- 

3. Šie vardai įėjo į istoriją ne dėl 
•pergalių. I i ............... .

rinas.
garsių žygių ar pergalių. Ir Kvi'rinas iš 
daugelio tam pa pats garsiausias iš
visų gubernatorių. įvyko pats nuosta
biausias dalykas, kokio nebuvo pa
tyrusi žmonija - Kristus tapo žmogaus 
ir Dievo junginiu. Evangelistas Lukas

Juozas SABALIAUSKAS
O MANO ANGELE!

Kai šviesios žvaigždės atsimerkia 
Virš bokštų, kryžių ir namų,
O Angele, o m ano Sarge,
Tu - su manim. Ir man ramu.

Kai piktos pūgos kerta smarkiai 
Trobelę vidury miškų,
O Angele, o m ano Sarge,
Tu -  su manim. Ir nebaugu.

A r pilkas debesėlis verk ią  
Ar spindi saulė tarp šakų,
O Angele, o  m ano Sarge,
Tu su manim. Ir man smagu.

O Angele, o  m ano Sarge,
Kaip ge rą  kad esi kartu 
Beeinant man per žemę vargią 
Slidžiu gyvenim o lieptu.

G lobokit žm ogų šiam pasauly,
Dangaus balti pasiuntiniai.
Paglostykit žvaigždes ir saulę,
Nematę nuodėmių sparnai!

AUŠROS ALĖJA
b .i i
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Kūčiukai
(priskučiai, šližikai)

Tešlai: 0,5 kg miltų, nepilna stiklinė 
pieno (vandens), 50 g aliejaus, 
žiupsnelis dntskos, 20-30 g mielių, 
ketvirtis stiklinės aguonų, 100 g 
cukraus. Aguonų pienui: stiklinė 
aguonų, 21 vandens, cukraus pagal 
skonį.

2/3 miltų, nurodytų receptūroje, 
išsijojami | dubenėlį. Jų vidutyje 
padaroma duobutė, j kurių supilamos 
nedideliame cukraus kiekyje išleistos 
mielės, truputj pašildytas skystis. 
Viskas išmaišoma, paviršius apsijo- 
jamas miltais ir, uždengus drobele, 
pastatoma šiltai, kad pakiltų. | pakilusią 
tešlą supilamas aliejus, įberiamas 
cukrus, druską jsįjojami miltai, ir viskas 
gerai išminkoma Tešla minkoma apie 
20 min. Jei tešla atrodo per minkšta,

dar jsijojama miltų. Minkomą kol tešla 
nebellmpa prie rankų ir įgauna gražų 
blizgesį. Pridengus drobele, dar kartą 
kildinama Iš pakilusios tešlos daromi 
1 cm storio voleliai, kurie supjaustomi 
aštriu peiliu skersai maždaug 1 cm 
gabalėlais. Kad nesuliptų, kūfilukal 
pabarstomi miltais Sudedami j miltais 
išbarstytą skardą ir kepami vidutinio 
karštumo orkaitėje (180 laipsniui, kol 
gražiai pagelsta. Kad gražiai apkeptų 
iš visų pusių, kepant pavartomi 
mediniu šaukštu. Iškepti kUCiukai, dar 
kurį laiką džiovinami orkaitėje, kad 
būtų skrudesni. Valandą prieš valgį 
jie pamerkiami į aguonų pieną.

Aguonų pienui skirtos aguonos 
nuplikomos verdančiu vandeniu ir 
pabrinkinamos. Nupylus vandenį, du
kart permalamos mėsmale smulkiais 
peiliukais arba gerai sugrūdamos 
grūstuve. Sugrūstos aguonos užpil
amos virintu atšaldytu vandeniuarba 
pienu, pasaldinama ir leidžiama nusis
toti. Kad nesurūgtų, aguonų pienas 
laikomas šaltai.

Paskui (os sugrūdamos grūstuvėje 
arba kelis kartus permalamos 
mėsmale. į aguonų masę
suberiamas cukrus, viskas 
praskiedžiama nedideliu virinto 
vandens kiekiu iružpilamaant virtų ir 
dideliame pailgame dubenyje sudėtų 
skrylių. Maltas aguonas su cukrumi 
galima patiekti ir atskirai padažinėje.

Skiytei valgomi ir su aguonų pienu 
Aguonų pienas užpilamas ant karštų 
arba šaltų skrylių.

Avižų kisielius

Skryliai su
aguonomis

3 stiklinės kvietinių miltų, kiaušinis 
(nebūtinai), 0,5 stiklinės aguonų, 3-4 
šaukštai cukraus, vandens, druskos.

Iš miltų, sūdyto vandens užmin
koma kietoka tešla ir iškočiojamą 
plonais lakštais, kurie supjaustomi 3- 
4 cm dydžio kvadratėliais ar 
rombeliais. Skryliai verdami 5-7 min. 
pasūdytame vandenyje.

Nuplautos aguonos nuplikomos 
verdančiu vandeniu ir porą 
valandų palaikomos, kad išbrinktų.

(iiūrė)
400 g stambiai sumaltų avižinių 

miltų arba avižinių dribsnių, 1,5 I 
vandens, druskos pagal skonį, juodos 
duonos plutele.

Miltai arba dribsniai užpilami 
drungnu vandeniu, gerai išmaišomi, 
įdedama juodos duonos plutelė 
(skoniui ir rūgštumui pagerintolr Veikos 
medžio anglys (kartumui nuimto. Apie 
parą laikoma kambario temperatūroje. 
Po to masė perkošiama, miltai 
(dribsniai) perplaunami vandeniu, kad 
gautųsi 1 litras skysčio. Skystis 
supilamas į puodą, pasūdomas ir 
maišant virinamas 2-3 min., kol masė 
sutirštėja Išviręs kisielius sukrečiamas 
į dubenį. Valgomas šaltas su aguonų 
pienu, medumi arba karštas - su 
aliejuje pakepintų svogūnų padažu.

Skubiai Ir pigiai parduoda 
du garažus ir du kambarius 

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

- Ar jūs negalėjote to ginčo 
išspręsti be teismo?

fienas peštukų:
- Mėginome tai padaryti, bet 

policija sutrukdė!

NUSISYPSOK, 
ŽMOGAU

Dalvaras atvažiavo į kaimą pas 
senelį. Jis nusivedė anūkąį bityną, 
parodė, kaip obuoliai sode auga. 
Paskui abu nuėjo j ganyklą.

- Ar pas jus, mieste, yra karvučių? 
- paklausė senelis.

- Ne, tik mergaitės ir moterys.

kažkur išeina. Ogi atneša didelę 
mėšlakabę šakę ir padeda šalia 
kardo.-

- Prie tokio peilio reikia nemažos 
ir šakutės!

- Ko verki, senele? - klausia 
anūkėlis.

■ Taigi ar nematai: svogūną 
pjaustau.

- Irtau jo taip gaila?

Kartą pas vieną žemaitį 
apsinakvojo vokiečių kareivis. Na, 
žinoma, jis kaime pasijuto viešpats 
esąs ir manė, kad nuves jį j seklyčią, 
išvirs kiaušinių ir lenksis kaip ponui.

Mokytoja per pamoką pasakoja 
valkams:

-... Ir viešpats atsiunčia lietų, kad 
palaistytų šias nuostabias gėles.

Vienas iš pradinukų mokytoją 
nutraukia:

- Oi, bet jam nereikia rūpintis 
mūsų gėlynu. Tėvelis pats palaisto.

Bet žemaitis sodina jį drauge su 
visais vakarieniauti. Kad pagąsdintų,
vokietis išsitraukia kardą ir pasideda 
ant stalo. Žemaitis nusišypso ir

Per vestuves apsiverkė jaunosios 
motina:

- Vieną tave užauginau ir tavęs 
netekau...

■ Motin, tu raudi lyg aš tekėčiau 
paskutinį kartą, „ 
parinko Pranutė ŽUKAITYTE

® e | )

— Lėtos, skirtos naujai technikai jsigyti, išleistos. D >ar belieka nu- 
statyti, kokia tai mašina ir kur ji naudojama.

©W l  TAIKINYS
Ketvirtadienis, gruodžio 22 d. 
LTV 21.05 val.
“ Lemties kilpa”
TV filmo premjera. Režisierius J. 

Sabolius, scenarijaus autorius E. 
Ganusauskas, garso rež. A. 
Apanavičius, redaktorius „ J. 
Dovydaitis, operatorius J. Dovydaitis.

Filmas - apie lakOną bandytoją 
Rimantą Stankevičių, daugkartinio 
kosminio lėktuvo "Buren' pilotą, 
žuvusį 1990 m.rugsėjo 9 d. Iš visų 
galimų temų - apie R, Stanekvičiaus 
gyvenimą Rusljqe, jo šeimą, santykius 
su Lietuva, kodėl jis taip ir nepakilo j 
kosmosą arba kodėl žuvo - filmo 
kūrėjai pasirinko vieną: pasakojimą 
apie profesionalą, kuriam lygių 
tuometinėje SSRS nebuvo.

Šeštadienis, gruodžio 24 d.
LTV 17.15 val.
Tabernaklio choras gieda 

kalėdines giesmes.
17.40 val.
“Gudijos lietuviai”
TV filmo premjera. Autoriai P. 

Abukevičius ir B. Slavinskas.
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, 

Baltarusijos žemėje (Gervėčiuose, 
Pelesoje) gyvenantiems lietuviams 
atsirado naujų problemų. Apie jas ir 
kalbama filme.

19.15 val.
“Iš skruzdėlių gyvenimo”
TV filmo premjera Scenarijaus 

autorė ir režisiere J. Lapinskaitė, 
operatorius Z. Gružlnskas.

Antaviliai. Pensionatas, arbą kaip 
sakė autorė, stiklinis skruzdėlynas. 
Jame gyvena žmonės ir kiekvienas - 
savo gyvenimą, nors kartais - pagal 
bendras taisykles, nors tas gyvenimas 
- ištisas ėjimas koridoriais...

Sekmadienis, gruodžio 25 d.
LTV 17.25 val.
Kino klubas
Valanda su Vytautu Žalakevlčiumi.
Siskino režisierius ir dramaturgas 

nėra dažnas svečias Lietuvos 
televizijoje, tad nepraleiskime progos. 
Jo debiutas kine - Petro Cvirkos 
novelės "Skenduolis”  ekranizacija...

22.40 val.
“ Susitikime akimirkai..."
Šj kaną - su rašytoju Justinu 

Marcinkevičiumi, Laidų ciklas 
"Susitikime akimirkai...”  septynis 
vakarus pakvies mus pabūti su 
žymiais Lietuvos žmonėmis - rašytoju 
Jusi Marcinkevičiumi, operos ir baleto 
teatro solistu V. Prudnikovu, dailininku 
A  Savicku, pianistu P. Geniušu, baleto 
artistu P. Skirmantu, smuikininku R. 
Katiliumi, aktore ir režisiere K. 
Kymantaite.

23.00 val. 
TeleLIFE
Europos teatro premijos jteikimas 

Eimuntui Nekrošiui Italijoje.

TELEVIZIJOS

PROGRAMA
Ketvirtadienis, gruodžio 22 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.25; 19.00; 21.40 

TV anonsas. 8.30 Viso geriausio. 18.00 
Žinios. 18.10 Programa vaikams. 18.50 
Žinios. 19.05 Vyriausybė nutarė... 19.20 
Katalikų TV studija. 19.50 "22". 20.30 
Panorama. 21.05 F. "Lemties kilpa" 
premjera. 21.45 Geltona, žalia, raudona.
22.45 F. "Vaiduoklių teatras” . 23.15 Vakaro 
žinios.

UtPollinter
7.00 Ryto ratas. 9.00; 18.55 TV 

parduotuvė. 9.15 F. “ Laukinė rožė". 15.25; 
17.52; 20.00; 22.52 Naujienos. 16.20 F. 
"Elen ir vaikinai". 16.52 Pasaulis šiandien.
17.00 ...Iki 16-os ir vyresniems. 17.30 
Žmogus ir jstatymas. 17.45 Kas yra kas.
18.00 Piko valanda. 18.30 F. "Laukinė 
rožė” . 19.10 Laida “Viskas!". 19.30 "Man 
urvas - mano tvirtovė". 20.40 Maskva, 
Kremlius. 21.00 Loto “ Milijonas". 21.30 
F. "Moters kvapas'*. 23.45 Dainuoja O. 
Voronec. 23.52 Spaudos ekspresas.

TELE3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 TV serialas "Santa Barbara". 604 d.
9.30 Viskas juokui, 15 d. 10,00 EUROPA 
ŠOU. 10.30 Vaidybinis filmas. 12.30 Anglų 
k. pamokėlė. 12.35 Vaidybinis filmas 
"Susitikimo vietos pakeisti negalima". 3 
d. 13.40 Muzika 15.00 Kelionių žurnalas.
17.00 Vaidybinis lilmas “Susitikimo vietos 
pakeisti negalima". 4 d. 18.30 Animacinis 
filmas. 18.55 Anglų k. pamokėlė. 19.00 
Žinios (VESTI). 19.20 Anonsai, muzika.
19.30 TV serialas "Santa Barbara". 605 
d. 20.30 Animacinis filmas. 21.00 Žinios.
21.15 Šv. Kalėdos Islandijoje. 21.30 
Vaidybinis fiimas. 23.25 Muzika. 00.15 
Pabaiga.

"Susitikimo vietos pakeisti negalima". 4 
d. 13.25 Muzika. 15.00 Kelioniųžurnalas.
16.30 Muzika. 16.45 Vokiečių kalbos 
pamokėlė. 17.00 Vaidybinis filmas 
"Susitikimo vietos pakeisti negalima". 5 
d. 18.30 Animacinis filmas. 18.55 Anglų 
kalbos pamokėlė. 19.00 Žinios (VESTI).
19.20 Anonsai, muzika. 19.30 TV serialas 
“Santa Barbara". 20.40 Animacinis filmas.
21.00 Žinios. 21.15 Šv. Kalėdos Islandijoje.
21.30 Vaidybinis filmas. 23.10 Žinios. 
23.25 Muzika. 24.00 Pabaiga.

Penktadienis, gruodžio 23 d. 
LIETUVOS TV ^
7.45 Labas rytas. 8.25; 19.00; 22.05 

TV anonsas. 8.30 Šeimos albumaa 8.55 
F. "Meilės istorijos" • "Kinas". 18.00 Žinios.
18.10 Programa valkams. 18,50 Žinios.
19.05 Šeši kontinentai. 19.35 Reportažai 
iš regiono. 19.55 Madų videožurnalas.
20.30 Panorama 21.05 F. "Meilės istorijos" 
- "Kinas". 22.10 Laisvės alėja. 22.30 
Programa "Nakviša". 23.15 Vakaro žinios. 
23.55 F. "Kunigaikštienės Kadinjan 
paslaptys” .

LilPollinter
7.00 Ryto ratas. 9.00; 17.45 TV 

parduotuvė. 9.15 F. "Laukinė rožė". 15.00 
F. "Lengvi žingsniai". 16.40 Tangomanija.
17.05 "Vienam gale kablys..," 17.25 
Salonas dviem. 18.00 Kibir tele vibir.
18.20 F. "Laukinė rožė", i 8.50 TV žaidimas 
‘Taip. Ne". 20.00 Naujienos. 20.35 F. 
"Beverli Hills, 90210". 4 s. 21.30 02 kronika
21.50 Laida 'Viskas!". 22.10 Videokaukas.

TELE3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 Meninisfilmas “ Santa Barbara". 605 
d. 9.30 Gineso šou, 15 d. 10.00 Muzika.
10.30 Vaidybinis filmas, 12.05 Anglų kalbos 
pamokėlė. 12.10 Vaidybinis filmas

Šeštadienis, gruodžio 24 d.
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Vaikams. 10.00 

šarka 10.30 Santarvė. 11.20 Mūsų kalba
11.50; 18.30; 21.45 TV anonsas. 11.55 
Sveika, Prancūzija 12.25 Kelias. 12.45 
Atmintis. 13.15 F. “ Degrasi devynmetė” .
13.45 Užeikit, sveteliai. 14.15 Animac. f. 
l5.45Toks gyvenimas. 16.15 Koncertas.
16.35 Videofilmas “Vilniaus bažnyčios” .
17.15 Tabernaklio choras gieda kalėdines 
giesmes. 17.40 F. "Gudijos lietuviai", 
premjera. 18.35 Žinios. 18.45 Viešnagė 
Žilinuose. 19.15 F. "Iš skruzdėlių 
gyvenimo" premjera. 19.50 Giesmių 
vakaras. 20.30 Panorama. 21.00 Po savo 
stogu. 21.50 S. Nėries posmai. 22.10 
Grigališkasis choralas. 22.30 Bernelių 
mišių transliacija iš Arkikatedros.

UtPollinter
9.00 Ryto ratas. 11.00 Lietloto. 11.15 

Skonis. 11.30 F. "Už universalinės 
parduotuvės vitrinos". 13.20 Knygų rūmai.
14.00 TV dok. f. 14.50 Gyvūnuos pasaulyje.
15.30 Breinringas. 16.25 Iki ir po... 17.15 
F. "Visa ši maišatis". 19.40 Labanakt, 
vaikučiai. 20.00 Naujienos plius. 20.40 
Kūčios su "Kibir tele vibir". 21.15 Kalėdų 
giesmės. 22.05 Kūčios su Dana. 22.25 
Kalėdų giesmės. 22.55 Pono Krugerio 
Kalėdos. 23.25 Vaikelis gimė.

TELE 3
9.00 Animacinis filmas. 10.30 

Vaidybinis filmas. 11.50 TV serialas 
“Gražuolė". 12.55 Vaidybinis filmas. 13.30 
Kelioniųžurnalas. 17.00 Pasauliofutbolo 
taurp, 3 d. 17.30 Viskas juokui, 16 d.
18.00 TV serialas "Okavango". 10 d.
19.00 Žinios (VESTI). 1920 Anonsai. 19.30 
TV serialas “ Maištininkas*'. 16 d. 20.30 
Animacinis filmas. 21.00 Žinios. 21.15 
Šv.Kalėdos Islandijoje. 21.30 Kalėdinės 
giesmės. 22,55 Vaidybinis filmas “Jėzus", 
įgarsintas lietuviškai. 00.55 šv. Mišių 
transliacija iš Vatikano.

Sekmadienis, gruodžio 25 d.
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Skambėkit, 

trimitai. 9.30 Rikiuotė. 10.00 Kalėdų 
giesmes gieda mergaičių choras 
"Liepaitės". 10.25 Gestas. 10.50 F. 'Tvistų 
šeimynėlė". 11.15 Studija MT. 12.00 
Krepšinio pasaulyje. 12.45 Noriu būti 
karalaitė. 12.50 Urbi et orbi. 13.45; 17.20 
TV anonsas. 13.50 Sveikinimų koncertas.
15.20 F. "Noros Kalėdos". 16.10 Graži 
mūsų Šeimynėlė. 16.55 Azimutai. 17.25 
Kino klubas. 18.25 A. Bražinsko "Vilties

žvaigždė". 18.40 Gamtoje. 19.10 Muzikinis 
viešbutis. 19.55 Linksmų Kalėdų, pone 
Bynai. 20.30 Panorama 21.05 F. "Džeinės 
Mensfild istorija". 22.40 Susitikime 
akimirkai... su rašytoju J. Marcinkevičiumi.
23.00 TeleUFE. 23.30 Muzikinis viešbutis. 

UtPollinter
7.15 Olimpinis rytas. 7.50 Sportloto.

8.00 Maratonas-15. 8,30 Iš ryto, ankstėliau.
9.00 Poligonas, 9.30 Kol visi namuose.
10.00 Krištolinė kurpaitė. 10.45 NSO. 11.35 
Nugalėjimas. 12.05 Dok. f. 12.55 
"Špargalka". 13.00 Dok. f. "Kusto 
komandos povandeninė odisėja". 13.52 
Naujienos. 14.00 Diena su Dana. 14.20 
Kalėdinė "Kibir tele vibir". 14.45 Diena 
su Dana. 15.10 Chart Show. 16.00 TV 
parduotuvė. 16.15 Anonsai. 16.20 F. 
"širdžių lošėjas” . 17.55 Kalėdinė “ Kibir 
tele vibir". 19.35 Anonsai. 19.40 F. "Beverli 
Hills, 90210". 20.30 Horoskopas savaitei.
20.35 TV žaidimas "Taip. Ne". 21.45 
Dviračio šou. 22.05 Karaoke ir kiti. 22.35 
"Vieną kartą". 23.05 F. "Čarlis Mafinas".

TELE3
9.00 Animaciniai filmai. 10.10 Senojo 

kapitono kajutėje. 10.30 Langas j gamtą.
10.45 Vaidybinisf ilmas. 12.15 TV serialas 
"Gražuolė” . 12.55 Popiežiaus 
palaiminimas Šv. Kalėdų proga. 
Transliacija iŠ Vatikano. 13.40 POP TV.
14.10 Muzika. 15.00 Kelionių žurnalas.
16.00 Animaciniai filmai. 18.00 TV serialas 
"Westgate" II, 7 d. 19.00 Žinios (Vesti).
19.20 Anonsai, muzika 19.30 Gineso šou, 
16 d. 20.00 Žvelkime atidžiau. 20.30 
Tarptautinės Šv. Kalėdos. 21.00 Europa 
šou. 21.30 Vaidybinis filmas. 23.00 Muzika 
00.15 Pabaiga.

BALTIJOS TV
Penktadienis, gruodžio 23 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35;

20.20 'Taip sukasi pasaulis". 8.30; 21.15 
"Nakties riba". 9.00 CNN valanda. 10.00 
Prospektas. 17.35 Susitikimai. 18.20 TV

serialas "Žvilgsnis anapus” . 20.0ofl 
Pasaulio naujienos. 20.15; 21.45 Baltijos 
naujienos. 21.50 "Laiminga rankai"
22.50 F. "Dešimt jsakymų".

Sekmadienis, gruodžio 25 d.
8.30 "Pradžioje..." 8.35 “ Mes tikime 

Dievą..." 9.00; 20.20 ‘Taip sukasi 
pasaulis". 9.55 Koncertas. 10.00 
Žingsniai. 10.30 Susitikimai. 11.00 
Kelionėj gamtą. 11.30 "Rutina". 12.15 
Dešimt geriausiųjų. 13.00 F. “ Kalėdų 
Senelis". 15.15 Ekorykštė. 15.45 F. 
“Jėzus". 17.45 CNN pristato; "1994 
metų Nobelio premijos laureatai". 18.3( 
NBA rungtynės. 19.30 NBA apžvalga
20.00 Jus sveikina firma "Vabastanas”
20.15 Baltijos naujienos. 21.15 NBl 
žvilgsnis iš arčiau. 21.45 Baltijo 
naujienos. 21.50 "Juoda-balta". 21.10 F 
‘Tas nuostabus pasaulis".

ŠIAULig VT IR BALTIJOS TV
Ketvirtadienis, gruodžio 22 d.
19.00; 22.00 "Pirk, parduok, 

informuok". Žinios. 19.30 Spaudoj 
apžvalga. 19.35 Kalėdinis madų šot
20.00 Telekompanijos "Argos" Tv 
programa.

Penktadienis, gruodžio 23 d.
7.30Sovijaus horoskopas. 7.35 "Taip 

sukasi pasaulis". 8.30 "Nakties riba".
9.00 CNN valanda. 10.00 Prospektas.
17.45 Baltijos naujienos. 17.5C 
Susitikimai... 18.20 Muzika. 19.00; 20.4£ 
"Pirk, parduok, informuok". Žinios
19.10 Žinios. 19.30 Spaudos apžvalgė
19.35 Advento vakarą... 19.5 
Videofilmas "Kviečiame j Šiaulius"
20.05 Te,atronas. 20.30 Muzika. 21.1 
Teležaidimas "Šekit slieką". 21.45 -1 .5t 
Baltijos TV. Baltijos naujienos. 21.5C 
"Laiminga ranka” . 22.50 F. "Dešimt 
jsakymų".
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