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TRAGEDIJA BRIDUOSE
MAŽAMEČIAI VAIKAI NUSKENDO 

TVENKINYJE

Turkijos užsienio reikalų ministerija pranešė, jog Čečėnijos prezidentas 
Dž. Dudajevas prašo, kad Ankara tarpininkautų Grozno derybose su Maskva. 
Šeštadienj Turkijos ministrė primininkė pasiuntė laišką Rusijos ministrui 
pirmininkui, kuriame reiškiantas susirūpinimas padėtimi Čečėnijoje. 
Pakistano vyriausybė taip pat išreiškė Maskvai savo susirūpinimą dėl 
Čečėnijos.

Rusijos kariuomenė tęsia Grozno priemiesčių bombardavimus, kartu 
reikalaudama, kad nusiginkluotų Čečėnijos vyriausybės daliniai.

A K C E N T A I
Irena VASINAUSKAITĖ
Užvakar Šiaulių rajono Bridų 

kaimo gyventojai laidojo du vaikus. 
Šešiametis Žydrūnas bei 
penkiametis Justinas - du guvūs 
berniūkščiai, Redos bei Sigito Vaitkų 
sūneliai - netikėtai anksti paliko 
motinos glėbj ir prigludo prie 
gimtosios žemelės.

Gruodžio 15-osios rytą 
papusryčiavę, abu broliai pasiėmė 
rogutes ir išbėgo pasivažinėti jomis 
nuo kalno, esančio visai netoli 
namų, pačiame Bridų parko 
viduryje. Šio vaikų pamėgtojo kalno 
papėdėje jau beveik trys dešimtys 
metų tyvuliuoja tvenkinys.

Slogųjį ketvirtadienį jis  
pasiglemžė pirmąją auką - abu 
berniukus. Kažkuris nusileidimas 
nuo kalno ant apgaulingo “ skystu” 
ledeliu aptem pto tvenkin io  
broliukams buvo lemtingas.

Vandenyje plūduriuojantį vyres

nįjį berniuką pamatė Bridų mokyklos 
mokytoja Nijolė Balčiūnienė, kartu 
su grupe moksleivių vaikščiojusi 
parke. Ji ir ištraukė Žydrūną. 
Pasikvietė pagalbos. Greitai ant kojų 
buvo sukeltas visas kaimas. Ant 
pačių stebuklingiausių pasaulyje 
mamos rankų Žydrūnas Vaitkus 
ėmė kvėpuoti, plakė tiek mažai dar 
tesidžiaugusi gyvenimu širdelė... 
Tuo metu, kai greitosios pagalbos 
reanimacijos automobilis vežė 
Žydrūną į ligoninę, jo brolį - 
penkiametį Justiną - irgi ištraukė iš 
tvenkinio. Šis berniukas jau per toli 
buvo nužengęs Anapilin, nors ir jį 
dar bandė reanimuoti. Tačiau tuo, 
kad nepavyko išgelbėti ir Žydrūno, 
dar negali patikėti nei tėvai, nei 
gelbėjusieji vaiką žmonės... Gal 
todėl įvairiausi gandai sklandė 
laidotuvių procesijoje: kad greitoji 
skenduolio reanimuoti atvykusi be 
deguonies, kad valdžia pinigų

medicinai neskirianti, kad 
gyventojams svetimas skausmas... 
labai svetimas.

Dar ilgi slogūs prisiminimai 
klibins neobjektyviuosius vertini
mus ir analizes, netils kalbos... Tik 
jau niekada bendraamžių būryje 
nebekryštaus du guvūs berniukai. 
Amžinas liūdesys sukaustė motinos 
Redos ir tėvo Sigito Vaitkų širdis. 
Kažin ar beprisimins brolius Vaitkų 
jaunėlis, kuriam šiandien nė dvejų 
metukų nėra.

Mūsų laikraščio redakcija 
nuoširdžiai užjaučia Redą ir Sigitą 
Vaitkus, gimines bei artimuosius.

P rašome visų, kurie žino, mato ar 
jaučia vaikus esant nesaugiose 
situacijose: padėkite, sudraus
minkite, įspėkite. Pirmasis ledas - 
apgaulingas. Nuo jo kasmet 
dešimtys mažylių nuslysta 
amžinybėn. Nelaimė visada šalia. 
Jos nereikia kviesti.

PREMJERAS 
PASITENKINO 
BENDROMIS 
FRAZĖMIS

Irena BIJEIKIENĖ
Penkiadienį Šiaulių savivaldybėje 

įvyko tradicinis 23-asis Lietuvos 
didžiųjų ir kurortinių miestų merų 
pasitarimas, kuriame dalyvavo iš 
Vilniaus atvykę premjeras A. 
Šleževičius, valdymo reikalų ministras 
I. Stankevičius, ekonomikos ministras 
A. Vasiliauskas, finansų ministras E. 
Vilkelis, socialinės apsaugos ministras 
M. Mikaila, Energetikos ministerijos 
sekretorius S. Kutas, Seimo narys V. 
Juškus, Prezidento patarėjas A  
Astrauskas, Vyriausybės patarėjas
A. Gylys. Pasitarimas prasidėjo 
dešimtą valandą, o 12.30 val. vyriau
sybės nariai susitiko su spaudos 
atstovais. Pasitarime buvo aptarta 
nauja gyventojų atsiskaitymo už 
energetikos paslaugas tvarka, ener
getikos sistemos reforma, savivaldy
bių turto problemos, pirminio privatiza
vimo pabaiga ir tolimesnio privatizavi
mo projektai. Premjeras A  Šleževičius 
pripažino, kad nauja atsiskaitymo už 
energetikos paslaugas tvarka turi trū
kumų, buvo uždelsta spausdinant 
atsiskaitymo knygeles. Be to, gyven
tojų skolos yra kur kas mažesnės nei 
pramonės įmonių. Premjeras paste
bėjo, kad nuolaidų, kaip iki šiol, mokes
čių nemokančioms įmonėms 
nebebus, - jos turės bankrutuoti.

Nukelta | 2 p.

IKI “AUŠROS ALĖJOS” 
PRENUM ERATOS 
PABAIGOS LIKO 

TIK KETURIOS 
DIENOS

Gerbiamieji skaitytojai! Paskubėkite, nes po Naujųjų metų 
mūsų laikraštis bus daug įdomesnis ir lankys Jus kas antrą 
dieną. Jame rasite objektyvios, svarbios Jums informacijos, 
komentarų.

Patikėkite, "Aušros alėja" - Jūsų laikraštis! Nedelsdami 
užsiprenumeruokite pigiausiąjį Šiaulių krašto leidinį.

Prenumeratą priima Šiaulių mieste - įmonė "Tvarka” bei 
laikraščio redakcija (Vilniaus g. 153), Radviliškio mieste - įmonė 
''Girna".

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

Pensininkams 1 mėn. - 2,4 Lt 
ir invalidams 3 mėn. - 7,2 Lt 
(pateikiant 6 mėn. -14,4 Lt 
pažymėjimą)

Šiaulių miesto ir rajono, Akmenės, Joniškio, 
Pakruojo, Kelmės, Radviliškio rajonų paštai:
I 1 mėn.-3,17 Lt 

3 mėn. - 9,51 Lt 
6 mėn. -19,02 Lt

Pensininkams 1 mėn. - 2,5 Lt 
ir invalidams 3 mėn. - 7,5 Lt 
(pateikiant pažymėjimą) 6 mėn. -15,0 Lt

PRENUMERUOKITE IR 
NENUSIVILSITE!

Savaitinis amerikiečių žurnalas "Time" 1994 metų žmcn urni išrinko 
popiežių Joną Paulių II. Sis leidinys kasmet metų žmogaus vardą suteikia 
asmeniui, kuris turėjo didžiausios jtakos pasauliui.

*  *  *

Šeštadieni Vilniaus operos ir baleto teatre buvo paminėtas LKP XX 
suvažiavimo, kuris priėmė sprendimą atsiskirti nuo Sovietų Sąjungos 
Komunistų partijos, penkmetis. LDDP atstovai iš Žemaitijos buvusiam LKP 
lyderiui, dabartiniam Prezidentui, įteikė kardą, kuriame iškalta: “ Meilė tėvynei
- mūsų įstatymas".

Ar stos Prezidentas su šiuo kardu prieš Rusijos karinį tranzitą?

f  „  \

ŠIAULIEČIAI REMIA 
ČEČĖNIJĄ

Tragiški įvykiai Čečėnijoje jaudina kiekvieną dorą žmogų. Gruodžio 
14 d., iniciatyvinės grupės kviečiami, šiauliečiai susibūrė į komitetą 
Čečėnijai remti. Komiteto pirmininku buvo išrinktas J. Llnauskas, sekretore 
- D. Korsakienė. Komiteto vardu buvo pasiųstos telegramos prezidentams
A. Brazauskui, B. Jelcinui, Švedijos, Danijos, Islandijos ambasadoms. 
Telegramoje Prezidentui A. Brazauskui rašoma:

"Rusija pradėjo karinę agresiją prieš nepriklausomą Čečėnijos valstybę. 
Jos ginkluotosios pajėgos šiurkščiai pažeidžia mažos čečėnų tautos 
apsisprendimo teisę, žūsta niekuo nekalti žmonės, pažeidinėjamos 
žmogaus teisės.

Reikalaujame, kad Rusija nedelsiant išvestų iš Čečėnijos visą savo 
kariuomenę.

Prašome Jus, p. Prezidente, nedelsiant imtis ryžtingų priemonių, kad 
Čečėnijos klausimas būtų sprendžiamas Jungtinių Tautų organizacijoje” .

Panašaus turinio telegramą gruodžio 12 d. į Europarlamentą išsiuntė 
Lietuvos Sąjūdžio, Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) ir krikščionių 
demokratų partijų Šiaulių skyriai.

KALĖDINĖS
SAVAITĖS
NAUJOVĖ!

Jeigu Jūs spaudą gaunate 
nereguliariai, jeigu  ji kažkur 
pradingsta, nepasiekusi Jūsų pašto 
dėžutės, mūsų laikraštį ir pigiau, ir 
greičiau galima užsisakyti ir pasiimti 
pačiam “Aušros alėjos” redakcijoje 
(Vilniaus g. 153).

1 mėn. - 2,0 Lt 
3 mėn. - 6,0 Lt 
6 mėn. -12,0 Lt

Pensininkams 1 mėn. -1,33 Lt 
ir invalidams (pateikiant 3 mėn. - 3,99 Lt 
pažymėjimą) 6 mėn. - 7,98 Lt
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Irena BIJEIKIENĖ
Senovėje garbingo amžiaus 

sulaukę genties nariai būdavo ypač 
gerbiami. Tai suprantama, nes 
senoliai yra sukaupę nemažai 
išminties ir patyrimo, iš jų daug ko 
galima išmokti, paklausti patarimo. 
Dabar senas žmogus neretai 
jaučiasi vienišas ir nereikalingas. 
Šiauliuose pagyvenusius žmones 
buria Pensininkų asociacija. Veikli 
Pensininkų asociacijos taryba ne tik 
organizuoja pagyvenusiems 
žmonėms kultūrinius renginius, bet 
ir rūpinasi ilgaamžiais mūsų miesto 
gyventojais. Labdaros centro 
darbuotojai ir Pensininkų 
asociacijos taryba paruošė kalėdinę 
dovaną vienai iŠ seniausiųjų miesto 
gyventojų, garbingų šimto metų 
sulaukusiai Marijonai Zubkienei, 
kurią gražų penktadienio rytą ir 
susiruošėme aplankyti. Duris
atidarė ilgaamžės duktė, taip pat 
pensininkė Genovaitė
Remeikienė. Senutė, sulaukusi 
nuoširdaus dėmesio ir dovanų, 
susigraudino iki ašarų, 
džiaugėsi Labdaros centro 
dovanotais drabužiais, maisto 
produktų paketu. Juk ne 
paslaptis, kad pensininkams 
dabar sunku sudurti galą su 
galu. Buvo nustebintos ir ilgaamžės 
viešnios. Gražaus amžiaus 
sulaukusi Marijona Zubkienė - žvali, 
šviesaus proto senutė, pati 
gaminasi valgj, skalbia savo 
drabužius, nueina j parduotuvę ir 
turgų. Ji prisimena net tris XX 
amžiaus karus: Rusų-japonų, taip 
pat I ir II pasaulinius karus. Senutė 
sakėsi nežinanti savo 
ilgaamžiškumo paslapties, nes 
gyvenimas jos nelepino, teko,daug 
vargti, sunkiai dirbti. Marijona gimė 
neturtingoje mažažemių šeimoje 
Šiaulėnų valsčiuje, Žeimių kaime,

KALĖDINĖ DOVANA 
ŠIMTAJ\IETEr MIESTO  ̂] 

GYVENTOJAI
1889 metais birželio 24 dieną. Nuo 
pusseptintų metų ji jau ganė bandą 
vėliau tarnavo pas ūkininkus, nes iš 
turimų penkių hektarų žemės gausi 
šeima negalėjo prasimaitinti. 
Ištekėjusi susilaukė penkių vaikų. 
Vyras buvo ligotas, tad didžiausia 
našta gulė ant jos trapių moteriškų 
pečių. Norėdama užsidirbti, neretai 
verpdavo kiaurą naktj. "Viena koja 
vaiką supu, o kita - ratelj minu", - 
pasakojo Marijona. Vaikai užaugo, 
sukūrė savo šeimas. Dabar senoji M. 
Zubkienė turi devynis anūkus ir net 
aštuoniolika proanūkių.

P a s i š n e k u č i a v u s i o s ,  
pasižiūrėjusios nuotraukų iš šimto 
metų jubiliejaus šventės 
atsisveikinome su šia puikia 
močiute.

Pensininkų asociacijos taryba ir 
Labdaros centro darbuotojai žada 
aplankyti dar ne vieną ilgaamžj 
Šiaulių miesto gyventoją. Neturi 
nutrūkti ryšys, jungiantis kartas. Iš 
senelių, tėvų mokomės išminties, 
gerumo ir šias vertybes stengiamės 
perduoti savo vaikams.

Algirdo ŠVOBOS nuotrau
koje: Marijona Zubkienė su 
svečiais.____________________

PREMJERAS
PASITENKINO
BENDROMIS

FRAZĖMIS
Atkelta iš 1 p.
Tačiau nereiškia, kad veikla 

nutrūks, - keisis savininkas, veiklos 
pobūdis. A. Šleževičius sutiko, kad 
valstybei skolingų jmonių socialinės 
paskirties objektai turėtų atitekti 
savivaldybėms. Premjeras 
pasitenkino bendromis frazėmis, o 
kaip baigsis užsitęsęs ginčas tarp 
miesto savivaldybės ir "Šiaulių 
tauro" vadovų ir ar socialinės 
paskirties objektai atiteks miesto 
žmonėms, taip ir liko neaišku.

Premjero atsakymas j klausimą, 
kas sudarys savivaldybės turtą, taip 
pat buvo lakoniškas: "Turto bus tiek, 
kad būtų galima užtikrinti 
savivaldybės darbą".

Likęs valstybės turtas bus 
privatizuojamas už grynus pinigus. 
Lietuva, anot premjero, - šalis, 
kurioje pernelyg daug turto. Net 
aštuoniasdešimt procentų buvo 
privatizuota už čekius, o tai nėra pats 
efektyviausias būdas. Itin svarbius 
objektus - atominę elektrinę, uostą - 
turėtų kontroliuoti valstybė.

Paklausti, ar nebus atsižvelgta j 
verslininkų reikalavimus ir 
peržiūrima mokesčių sistema, 
Vyriausybės atstovai buvo 
"vieningi A. Šleževičius pareiškė, 
kad streikuoja tik mokesčių 
nemokėję verslininkai, finansų 
ministras E. Vilkelis pabrėžė, kad 
jokių nuolaidų dėl mokesčių nebus, 
o V. Juškus perspėjo, jog 
ruošiamasi sugriežtinti
Baudžiamojo kodekso straipsnius 
dėl mokesčių slėpimo.

KALBĄ KURIA NE 
KALBININKAI

Leonija MALAKAUSKIENE
Prieš penkerius metus j atsikūrusią 

Lietuvių kalbos draugiją buvo susibūrę 
apie 400 šiauliečių, šiandien manomą 
kad liko apie 150. Maždaug trečdalis 
jų praėjusj penktadienj (1994.12.16) 
Pedagoginiame institute buvo 
susirinkę j jubiliejinę konferenciją 
"Kalbos problemos” . Išklausyta 17 
pranešimų, kurių pagrindinės mintys 
(tezės) “suglaustos” j tokio pat 
pavadinimo knygelę.

Šiaulių miesto viešosios kalbos 
problemas aptarė miesto kalbininkė 
Aušrinė Rinkevičienė.

Apie kalbą, kaip kultūros vertybę, 
bei jos vietą tarp kitų civilizacijos ir 
kultūros lobių sparčiai besikeičian
čiomis mūsų dienomis samprotavo 
humanitarinių mokslų daktarė Janina 
Švambarytė.

Lietuvių kalbos katedros asistentas
B. Maskuliūnas papasakojo, kokius 
vardus savo vaikams per pastarąjį 
dešimtmetj parenka Šiaulių miesto 
gyventojai.

Doc. P. Augutis nagrinėjo pradinių 
klasių mokytojų ir šios specialybės 
studentų kalbos klaidas ir išreiškė 
susirūpinimą kad maždaug kas antras 
pedagogas pamokoje jų neišvengia.

Viešnios iš Kauno aukštųjų mokyklų 
- Medicinos akademijos katedros 
vedėja E. Molytė, Technikos universite
to dėstytojos L. Barzdžiukienė ir R. 
Žukienė - pasidalino mintimis apie 
kalbos kultūros mokymo problemas 
nehumanitarinio profilio aukštojoje 
mokykloje.

Doc. J. Barauskaitė, analizuodama 
L. Gutausko romaną "Vilko dantų 
karoliai", parodė, kad (Tieniniame 
tekste svetimybės ir žargonybės gali 
būti panaudotos tikslingai.

Dėst. A. Malakauskas, teoriniu ir 
praktiniu požiūriu aptaręs jvardžiuotinių 
formų kirčiavimą, konstatavo, kad 
taisyklinga (prestižinė) kalba būdinga 
tik daliai kalbininkų, ir pageidavo, kad 
tokia ji būtų bent radijo, televizijos

darbuotojų, aktorių.
Katedros vedėjos G, Kačiuškienės 

ir dėst. J. Paužos pranešimai buvo 
skirti Valstybinės kalbos mokėjimo 
testų analizei. Kai kurios užduotys ir 
laukiami jų atsakymai, švelniai tariant, 
yra grynas nesusipratimas. Klausytojų 
nuostaba bent kiek atslūgo, sužinojus, 
kad testai buvo sudaryti, nusižiūrėjus 
j panašius anglų kalbos testus. 
Atslūgo, bet ir vėl šoktelėjo: pagal 
tokius testus žmonės egzaminus 
išlaiko?! Dėst. J. Pauža pateikė porą 
skaudžių beatodairiško Valstybinės 
kalbos jstatymo taikymo pavyzdžių: 
ką tik grjžę lietuviai, likę našlaičiais, 
užauginti rusų šeimose, bet 
tebeturintys lietuviškas pavardes ir 
tautinę savimonę, pagal pilietybę ar 
profesinėje veikloje traktuojami lygiai 
su tais, kurie, anot daktaro A. 
Griganavičiaus, per penkiasdešimt 
metų gyvendami Lietuvoje, neišmoko 
lietuviškai pavadinti duonos...

Apie kalbos norminimo ir kultūrini
mo dalykus įdomiai kalbėjo prof. V. 
Sirtautas, doc. G. Čepaitienė, filologi
jos daktaras J. Pabrėža, Lietuvių 
kalbos katedros vedėjas doc. Č. 
Grenda: kalbos taisymai neturėtų būti 
pikti, perdėm moksliški ir kategoriški; 
visuomenei reikėtų parodyti ir tai, 
kas savita, gerą siektiną kad žmogus 
ne bėgtų nuo kalbos, o eitų j ją. Juk 
kalbą kuria ne kalbininkai (tie, anot 
prof. K. Župerkos, pupkininkai ir 
kalbos policininkai), Ją puoselėjame 
arba skurdiname mes visi.

Ši mintis, gal net ne mintis, o 
veikiau sunkiai apibrėžiamas bendru
mo jausmas, lydėjo konferencijos 
darbą nuo pirmojo iki paskutiniojo 
žodžio. Gyd. A. Griganavičiui 
pasiūlius, buvo priimti dokumentai, 
reiškiantys susirūpinimą dėl jvykių 
Čečėnijoje ir dėl ketinimo likviduoti 
Lietuvių kalbos inspekciją. Darbui iki 
gerų pavakarių užsitęsus, visi 
konferencijos dalyviai buvo pakviesti 
j lietuvių kalbos mokymo katedrą 
padiskutuoti prie puodelio kavos.

S. NARBUTAS - APIE
CUKRAUS FABRIKĄ
Per pastaruosius ketverius metus, 

kai Pavenčių valstybiniam akciniam 
cukraus fabrikui vadovavo S. 
Narbutas, šalies, ypatingai vietinėje, 
spaudoje pasirodė daug straipsnių, 
kuriuose labai kritikuojama direktorių 
valdyba ir generalinis direktorius.

Todėl kai tik S. Narbutas grįžo iš 
ligoninės ir užsuko j redakciją “Aušros 
alėjos" korespondentas jam pateikė 
keletą klausimų apie padėtį cukraus 
fabrike jo vadovavimo fabrikui 
laikotarpiu.

Koresp. Cukraus fabriko akcininkų 
susirinkime naujasis fabriko 
direktorius, kritikuodamas senąją 
administraciją, pasakė:

- Jei nuo 1990 metų mažiau būtų 
užsiiminėta politika, šiandien kur kas 
geresnius rezultatus turėtume. Ką 
galėtumėte pridurti?

S. Narbutas. Kai beveik prieš 
ketverius metus grįžau vadovauti 
fabrikui, iškart prasidėjo įvairios atakos. 
Gaudavau anoniminių laiškų, kurių 
tikslas buvo pasėti nepasitikėjimą 
vienais ar kitais specialistais. Toli 
siekianti užmačia buvo laiškų rašymas 
mano vardu į "Lietuvos aido" laikraštį. 
Vienas buvo net atspausdintas. Jame 
“aš” rašiau prieš Prezidentą Lafcraštis, 
mano žiniomis, gavo net penkis 
"mano" rašytus straipsnius. Mano 
vadovaujamos direktorių valdybos 
nariai gavo po kelis anoniminius 
grasinimus, kad bus sudeginti arba 
susprogdinti jų namai, pasikėsinta į 
gyvybę. Ne kartą kreipėmės į įvairaus 
rango valdžios atstovus, kad atliktų 
tyrimą. Niekas nekreipė dėmesio.

Koresp. Ar šiuo klausimu tarėtės 
su fabriko kolektyvu?

S. Narbutas. Dar 1992 metais aš 
kreipiausi-į fabriko kolektyvo įgaliotinių 
ir stebėtojų tarybą su pareiškimu dėl 
nuolatinių anoniminių skundų, 
siūlydamas grąžinti man duotą mašiną 
ir namą ir nutraukti darbo sutartį. Po 
dirbančiųjų apklausos buvo išsakyta 
žmonių nuomonė, kad neverta kreipti 
dėmesio į skundus, nes jie neatitinka 
kolektyvo nuomonės, ir mano 
pareiškimą grąžino atgal.

Koresp. Ar po to skundėjai 
apsiramino?

S. Narbutas. Ir toliau anoniminiai 
skundai plaukė į visas aukščiausios 
valdžios instancijas. Fabrike visus 
trejus metus be paliovos dirbo 
kontrolieriai. Ministerijos atstovai juos 
uoliai siuntinėjo. Fabrikas paliestas 
“juodojo piršto”. Kai fabriko darbininkų 
sąjunga dėjo pastangas pakeisti 
direktorių 1990-ais metais, paslaptingai

sudegė darbininkų sąjungos 
pirmininko "devintukas". Panašu, kad 
direktorių valdybos narių gaunami 
grasinimai - tų pačių rankų darbas, ir 
tikime, kad teisėtvarkos darbuotojai 
išaiškins tikruosius nusikaltėlius 
Pavenčiuose. *

Koresp. Man iš spaudos yra 
žinoma, kad praėjusį pavasarį fabrike 
ilgą laiką darbavosi Žemės ūkio 
ministerijos kontrolieriai ir surašė net 
46 puslapių aktą. Kai kuri medžiaga 
buvo pateikta rajoniniame laikraštyje
B. Kybartienės rašiniuose.

S. Narbutas. Aktą kontrolieriai 
surašė tendencingai. Man 
nedalyvaujant, perskaitė dirbančiųjų 
susirinkime. Ną o apie B. Kybartienės 
rašinius apie cukraus fabriką rajono 
laikraštyje "Laikas" man net koktu 
kalbėti. Reikia atkreipti dėmesį i pono 
A. Savicko straispnius "Šiaulių 
krašte": "Kai tik ministerija paskyrė 
savo kadrą, iškart pradėjo gerėti 
padėtis fabrike” . Čia verta paminėti, 
kad buvusioji stebėtojų taryba dėl 
to, kad su ministerijos jsakymu 
nesutiko, iškart atsistatydino. Visiems 
klausimams išsiaiškinti raštiškai, 
kreipiausi į premjerą A. Šleževičių, 
išsamiai aprašydamas situaciją ir 
prašydamas sudaryti nepriklausomą 
specialistų komisiją. Pasiūlė 
klausimus spręsti teismo tvarka. 
Norėjau, kad laiškas premjerui būtų 
atspausdintas ir “ Valstiečių 
laikraštyje". Deja, nebuvo.

Koresp. Grįžkime prie kontrolierių 
akto, kuriame minimi ir jūsų namo 
reikalai.

S. Narbutas. Sutartyje yra 
numatytą kad jei fabrikas pageidauja 
atsiimti namą, man nuperka arba 
pastato kitą namą. Tačiau dabar 
norima pasielgti kaip po karo. Išvežti 
į Sibirą - ir namas liks. Laikysiuos tol, 
kol fabrike bus įstatymiškai galvojanti 
vadovybė.

Koresp. Ar po ligos galvojate grįžti 
į fabriką? ^

S. Narbutas. Treji metai, kai, man 
vos tik išėjus atostogų, į fabriką 
prisistato kontrolieriai. Pastoviai prieš |  
mus kas nors “ laužiama iš piršto". 
Pasitaikė net sąmoningo kenkimo 
gamybai. Nuolatinė nervų įtampa 
negalėjo neatsiliepti sveikatai. T rims 
(iš keturių) valdybos nariams teko 
"artimai draugauti" su medikais. Po 
Naujųjų metų turėčiau pasveikti. 
Tačiau į tokį fabriką tikrai nebegrjšiu.

Kalbėjosi 
Petras KUDRICKI5 

(Tęsinys kitame numeryje)

POLICIJA INFORMUOJA
ĮMONĖJE “ ELGA” 

SIAUTĖJO PLĖŠIKAI
Šeštadienį, antrą valandą nakties, 

į įmonę "Eiga" (Pramonės 12) įsiveržė 
trys kaukėti vyriškiai. Plėšikai surišo 
ir sumušė sargus ir, išplėšę sandėlį, 
pagrobė nenustatytą kiekį vario lakštų, 
kuriuos sukrovė į įmonei priklausantį 
krovininį automobilį ir išvažiavo. Kitą 
dieną automobilis, tik jau be krovinio, 
buvo rastas Šiauliuose. Kaip plėšikai 
sužinojo apie įmonės sandėlyje 
saugomus vario lakštus? Gal tarp 
plėšikų buvo įmonės darbuotojų? j 
šiuos ir kitus klausimus turėtų atsakyti 
prasidėjęs tyrimas.

VAGYSČIŲ 
NEMAŽĖJA...

Grinkevičiaus gatvėje ir namas Gėlių 
gatvėje. Vagys išdaužė tris namo 
langus ir sugebėjo pagrobti du 
fotelius, sofą-lovą, virtuvės spintelę, 
žurnalinj staliuką. Nepasisekė ir I 
Šaukėnų gatvės individualaus namo 
savininkui, - iš jo namo kiemo buvo 
pavogta 500 kilogramų armatūros, 6 
metaliniai vamzdžiai ir kiti vertingi] 
daiktai. Nuostolis - 1560 litų.

buvo
pavogtas žalios spalvos automobilis 
VAZ 2106. Nuostolis - 7000 litų. Penkta
dienj buvo apvogtas sandėlių teri
torijoje (Pramonės21) stovėjęs auto
mobilis VAZ 2101. Iš automobilio pag
robta prekių daugiau nei už 1000 litų. 

Penktadienj buvo apiplėštas butas

Šeštadienj vagys šmirinėjo centn-1 
nėję turgavietėje. Net du šiauliečiai! 
pasigedo savo piniginių, kuriose buvo J 
ne tik pinigai, bet ir dokum entai.

...GAISRŲ - TAIP PAT
Savaitgali mieste kilo trys gaisrai I

Šeštadienio rytą Spindulio gatv-ėsj| 
21-ajame name suomiškoje pirtyK* 
įsižiebė gaisras, išdegė 15 kvadratinei 
metrų sienos, aprūko prieškamb'/s f 
Vidurdienį Serbentų gatvėje f  nuo |
suvirinimo aparato kibirkšties o,ai
užsidegė UAB "Meba" priklausant ■ 
krovininis automobilis "Ford Tranzltfl|
Kviečių gatvėje 48-ojo namo 32 bu |

degė patalynė ir lova.

AUSROS ALĖJA
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C NUSIKALTIMAI

Plėšiam i 
sandėlia i

KELMĖS RAJ. Vagiliautojai keičia 
savo "darbo metodus” . Tamsų 
praėjusiojo šeštadienio vakarą apie 
i i  Tai., prieš pat uždarant Kelmėje, 
A. Mickevičiaus g. jsikūrusią privačią 
parduotuvę, J ją užsuko kaukėtas 
vyriškis, papurškė pardavėjai j veidą 
pagrobė iš stalčiaus 1400 Lt ir 
pabėgo.

Išplėšti dvie jų bendrovių 
sandėliai: Verpenoje nupjaustyti 
elektros variklio diržai, pavogtas 
elektros variklis, o Lupikuose paimta

3 elektros varikliai, iš seifo - 200 Lt. Iš 
Šaltinių bendrovės sandėlio pavogta 
6,51 grūdų.

Kelmės rajono prokuratūroje vyksta 
tardymas baudžiamojoje byloje dėl 
Algirdo Gotauto žuvimo. 1994 m. 
spalio 10 d. apie 16.30 val. 
Šaukėnuose, prie kapinių, A  Gotautas 
buvo užpultas ir sužalotas.

PAKRUOJIS. Iš UAB "Pakruojo 
Muša" pavogti 6 aliuminiai vamzdžiai. 
Nuostolis 1680 Lt.

Iš Kauksnujų žemės ūkio 
bendrovės pavogta priekaba kviečių 
ir 19 maišų miežių.

O. V. Baršauskienė, gyvenanti 
Javodonių kaime, informavo, kad 
buvo išplėštas jos gyvenamasis 
namas. Iš jo pavogta: 6 buteliai 
degtinės, 10 pakelių skalbimo miltelių,

15 gabalų ūkiško muilo, 30 bažnytinių 
žvakių.

SPORTAS

metų finalinių varžybų dalyviai - Alytaus 
ir šakių krepšininkai, taip pat Šilutės 
rajono komanda.

Kelm iškiai 
įveikė  

kupiškėnus
KELMĖ. Praėjusių metų "Valstiečių 

laikraščio" vyrų krepšinio taurės 
laimėtojai - Kelmės krepšininkai 
praėjus] antradienj namuose jveikė 
•Kupiškio rajono komandą rezultatu 
99:81 ir pateko j finalinj varžybų etapą 
Šj šeštadienj ir sekmadienj dėl 
laikraščio taurės kovos Kelmės 
"Taupomasis bankas", praėjusiųjų

KITI ĮVYKIAI

Statybos
ŠAPNAGIAI. Ateinančiais metais 

Pakalniškių žemės ūkio bendrovės 
centrinėje gyvenvietėje Šapnagiuose 
vis dėlto bus pradėta statyti pradinė 
mokykla. Jos projektas parengtas 
jau senokai, abejota, ar apskritai 
pavyks jj jgyvendinti. Tačiau dabartinj 
mokyklos pastatą grąžinus buvusiam 
savininkui, statyba tapo neišven
giama. Tik parinkta nauja statybos 
vieta ir supaprastintas pats projektas, 
tad statyba kalnuos perpus pigiau -

apie 0,5 milijono litų.

Šeštoji 
politinė  

o rgan izacija
KELMĖ. Gruodžio 8 d. rajono 

savivaldybės salėje kelmiškiai buvo 
pakviesti susitikti su Lietuvos laisvės 
sąjungos lyderiu Vytautu Šustausku. 
Jis kilęs nuo Pašilės, mokėsi Kražių 
vidurinėje mokykloje. J susitikimą 
atvyko tik 11 žmonių, bet svečias 
kalbėjo porą valandų. Jkurtasiršios 
organizacijos rajono skyrius, kuriam 
vadovaus AB "Kelmija" darbuotoja 
Lina Kvietkauskienė. Tai šeštoji 
politinė organizacija Kelmės rajone. 
Paruošė Vida SIMONAITIENĖ

ATKURTI KAIMĄ
Sėkmingai veiklai reikštis, mažesniems ar didesniems 

užmojams įgyvendinti paprastai reikia tam tikrų atramos 
taškų, kurie užtikrina pasisekimą arba bent nurodo teisingą 
kryptį. Pakibus nežinioje dingsta ryžtas, susimaišo vertybės, 
Aptemsta rytojus.

TAUTAI svarbiųjų atramos taškų 
oraradimas gali nulemti visą jos 
tolesnę egzistenciją Daugelį šimtme
čių vienas iš pagrindinių 
lietuvių tautos atramos 

kų buvo kaimas, ta 
epamainoma, patikima 
rtovė - religinė, tautinė,

SKonominė, rezistencinė, 
tėviškių sodybos, pe- 
|eidamos iš kartų j kartas, 
įuoširdaus darbo ir vargo 
jymėmis savaip susiliejo 
u pačiu žmogumi, tapo 
arsi sudvasintos, nebe- 
tskiriamos nuo žmo- 
Įiškųjų polėkių. Lyg ko- 
ios Šventos vietos, puoš- 
d s  kryžiais ir gėlių dar- 
eliais, savu lietuvišku žo- 
žiu, daina ir tradicijomis 
luoselėjo didžiąsias 
artybes įgimtu, natūraliu 
pdu ugdė dorybes ir 
vynės meilę. Anuomet 
augiausia iš lietuviško 
aimo rinkosi savanoriai 
tie komendantūrų, kai

lašte pasklido atsišaukimas ginti 
askelbtą nepriklausomybę. Iš to 
Sties kaimo išaugo pokarinės 
r.izanų rinktinės. Visais blogiausiais 
audžiavos ir okupacijų laikais kaimas 
,jvo  neišsemiamas maisto šaltinis,

Ėjjęs miestiečius, neatstūmęs 
os prašančių. Verskime dar savo 

orijos bei enciklopedijos puslapius 
prieš akis atsiskleis šimtai iš kaimo 
usių tautos darbuotojų, šviesuojių, 
wotojų, kunigų, mokslo bei meno 
įmūnų. Užtat nenuostabu, kad 
hunistinės okupacijos pirmasis 
fkinys buvo kaimas. Sunaikinsi 
imą - sunaikinsi tautą. Kaip žinome, 
i prievartinė žemės ūkio pertvarka 
kėlė pasipriešinimą, pareikalavusį 
mažai žmonių gyvybių, pasibaigusį 
truoju masiniu trėmimu, kalinimais,

E ės kovotojų sunaikinimu. Likę 
naujais valstybės baudžiau- 

ais arba kėlėsi gyventi j miestus. 
ŠIANDIEN, kai Lietuva laisva ir po 
Tkiasdešimt okupacijos metų tarsi 
| ieško savęs, ar nebūtų laikas pa
boti apie kaimo atkūrimą? Tiesa, 
pasikeitusio žmogaus, kitoniško 
'enimo būdo, išplitusios mechani
kos, pagerėjus žmonių ryšiams 
susisiekimo priemonėms, atkur

tasis kaimas nebebūtų toks idiliškas, 
uždaras, dobilais ir namine duona 
kvepiantis, kokį dar daugelis prisime-

RAŠO IŠEIVIJOS LIETUVIAI

LAIŠKAS IŠ 
AM ERIKOS

- Kai Lietuvoj reikalai susitvarkys ekonomiškai, žemė 
bus brangus dalykas. Visame pasaulyje, kas investuoja 
į žemę, niekuomet pinigų nepraranda ir vis gerai uždirbą 
dėl to negali pasitikėti Brazausku, jo šaika gali vėl žemę 
atimti. Jūs visi senstate, ir kas nors turės žemę perimti, 
man atrodo, vaikai turėtų apie tai rimtai pagalvoti. Aš 
įdedu iškarpą iš ‘Tėviškės žiburių" "Kodėl reikia atkurti 
kaimą”. Duok jiem ir kitiem jauniem ūkininkam paskaityti.

Pas mus viskas eina gerai, visi ruošiasi šv. Kalėdom. 
Čia žmonės yra nusivylę Lietuva. Valdžia vis dar nelaiko 
mūsų lietuviais.

Būkite sveiki!
Zigmas G.

(Kalba netaisyta)

kaimo esmė - kaip tik Ir yra tų, čia |  
kalbamų atramos taškų sudarymas, g  
būtinas tautos gerovei ir valstybės g  
ateičiai. Pirmiausia atkurtasis kaimas ■ 
padėtų daug lengviau išspręsti ky- -  
lančius ekonominius sunkumus. Su- J  
sidarytų tvirtesnės pastovesnės gy- J  
venvletės, savos, ne kieno kito; priau- ■  
gančioji karta jaustų savąją neiš-1 
galvotą, žemę po savo kojom; be d i - |  
dėlių aiškinimų jaunieji pradėtų lengvai |  
atskirti, atpažinti, kas iš tikrųjų yra f  
tėviškė. O tai jau labai svarbu ir tautos g  
atgimimui, ir jos rytojui. Tėvynė be g  

tėviškių juo toliau, juo !  
labiau gali tapti kažkokiu ® 
abstraktu - galbū t®  
kažkas yra, bet kieno ir ® 
ką ginti, jei reikėtų? I  
Tėviškės s o d y b a i 
žmogų visada r i š |  
daugiau prie savojo |  
krašto, negu jame g  
matomas gamtos m 
grožis, didingi pa- _

m n ę m rn

■ H * *
m

na. Tokio jau niekada nebebus. Nos
talginis palikimas betgi neturėtų stoti 
idėjai skersai kelio. Naujojo lietuviško

sugriauta.
č.s.

(Kalba netaisyta)

LORETA
KERŠYTĖ

JI GYVA!..
Ji gyva, ji šventa!
Žalio Nemuno žemė. 
Ramunėlė, laukuos sutikta, 
Lenkia baltą galvelę.

Lenkčiau galvą ir aš,
Šildyčiau akmenį protėvių šaltą, 
Atsidusus nurimčiau tada,
Kai apglėbčiau būrų kapą 
šventą...

Ji gyva! Svetima...
Žalio Nemuno žemė. 
Ramunėlė, laukuos sutikta, 
Nepažįsta jau protėvių kelio..

minklai, šaunūs bokštai ?  
ir miestai. Tautos susi- ■  
grupavimas savo nuo- ® 
savuose kampeliuose I  
išspręstų daug klau-1 
simų. Kolektyvizmas 1  
išardė atramos taškus, g  
suklaidino žmones, g  
Persitvarkant neprik- *  
lausomam gyvenimui, _  
viršūnėse nedaug k ą "  
pasieksime - reikia ■  
pradėti iš apačios, I  
atstatyti tai, k a s i  
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Nežinomybės 
labirintai
NSO: 

H ID R O - 
S FE R IN IS

A SPEKTAS
Odesoje gyvenantis ukrainiečių 

rašytojas, anomalių reiškinių tyrinėt
ojas Valantinas Krapiva tvirtina, jog 
NSO hidrosferinio aspekto praktiškai 
niekas netyrinėjo. Labiau už kitus 
buvusioje sovietų Sąjungoje šia prob
lema domėjosi Vladimiras Ažaža Tais 
laikais, kai ufotogai buvo persekiojami, 
V. Ažaža tarnavo buvusios Sąjungos 
kariniame jūrų laivyne. Jis susitikdavo 
su karinio jūrų laivyno kontržval
gybininkais, kurie tyrinėjo NSO. V. 
Krapiva tvirtiną jog tais laikais iš rankų 
į rankas keliavo V. Ažažos paskaitų 
konspektas, kurį Odesos tyrinėtojai 
tebesaugo iki šiol. Mokslininko (šiuo 
metu Rusijos ufocentro direktoriaus) 
V. Ažažos paskaitose yra kai kurių 
duomenų apie NSO hidrosferinį 
aspektą.

V. Krapiva taip pat pateikia labai 
įdomų faktą paimtą iš A. Gorbovskio 
knygos “Seniausios istorijos mįslės". 
Labai senais laikais Viduržemio jūroje 
mūsų tolimieji protėviai kartą matė, 
kaip j vandens paviršių iškilo keistas, 
labai greitas povandeninis laivas. 
Savaime aišku, kad tais laikais apie 
jokius povandeninius laivus niekas 
nežinojo. Iš visko sprendžiant, seno
vės šumerai apie povandeninius laivus 
taip pat žinojo dėka "anunakų" iš 
dvyliktosios planetos.

V. Krapiva taip pat tvirtina, jog 
kažkoks kapitonas - leitenantas 
Olegas Sokolovas pro povandeninio 
laivo periskopą matė, kaip iš gelmės 
išniro nematytas objektas. Kadangi 
buvo stebėta pro periskopo optinę 
sistemą, tai aiškiai Įžiūrėti objekto 
nepasisekė. Tai atsitiko septintojo 
dešimtmečio pradžioje.

Prieš keletą metų Odesos univer
siteto profesorius Korsakovas V. 
Krapivai papasakojo, ką girdėjęs iš 
savo artimo bičiulio, jūrų karininko, 
tarnavusio karinėje jūrų bazėje 
Sevastopolyje. Maždaug 1950 m. jis 
pastebėjo NSO, kuris išniro iš 
vandens. NSO trumpam pakibo ore 
virš bazės.

Neseniai vėl atsitiko įdomus 
dalykas Vidružemio jūroje. To įvykio 
liudininkais tapo ‘‘Gori’ ’ tanklaivio 
jūrininkai. Apie tai buvo rašoma 
Odesos žurnale "Sfinkso mjslės" 1992 
metais. 1984 metų birželio mėnesį 
sovietinis tanklaivis plaukė Gibraltaro 
link. Iki sąsiaurio liko dvidešmt mylių. 
Oras buvo nuostabus: jokio vėjelio, 
matomumas geras. Objektas, kurį 
pastebėjo jūrininkas A. Globa ir 
kapitono padėjėjas S. Bolotovas,

atrodė kaip ugninis žėrintis daiktas. 
Ugnelių žaismą tame keistame 
skraidymo aparate sunku aprašyti: 
tai buvo spalvų fejerverkas. Objektas 
judėjo tanklaivio link. Po keliolikos 
sekundžių NSO virš laivo staiga 
sustojo, jo  ugnelės prigeso. 
Mojuodamas žiūronais, kapitono 
padėjėjas šaukė: "Bet juk tai lėkštė! 
Dieve tu mano. Tikrų tkriausia Žiūrėk, 
žiūrėk greičiau!" Jūrininkas A. Globa 
pridėjo prie akių žiūroną ir nustėro. 
Virš laivo kabėjo kažkas plokščias, 
primenantis apverstą keptuvę. Jis 
blizgėjo pilkai metaline spalva Apatinė 
aparato dalis buvo taisyklingai 
apskrita, maždaug 20 metrų 
skersmens. Ant jos apmušalo matėsi 
taisyklingai išsidėstę kažkokie 
išsikišimai. NSO korpuso pagrindas 
buvo sudarytas iš dviejų diskų 
(mažesnysis viršuje), kurie lėtai sukosi 
priešingomis kryptimis. Žemutinio 
disko kontūrą juosė daugybė mažų, 
ryškių tarsi karoliukai ugnelių. A. 
Globos dėmesį patraukė objekto 
dugnas. Jis buvo idealiai lygus, tarsi 
nupoliruotas, su juodu apskritimu 
centre. Dugno pakraštyje gerai matėsi 
kažkas panašaus j pypkę, kuri švietė 
nejprastai ryškia rožine šviesa kaip 
neono lempa Pačioje viršutinio disko 
viršūnėje buvo kažkoks trikampis: 
atrodė, jog jis sukasi ta pačia kryptimi, 
kaip ir apatinis diskas, tačiau kur kas 
lėčiau.

Staiga NSO kelis kartus šoktelėjo, 
tarsi jj būtų mestelėjusi nematoma 
banga, o jo dugne sumirgėjo daugybė 
ugnelių. Jūrininkus kausčiusi jtampa 
atslūgo. Jie net pabandė apšviesti 
objektą signaliniu prožektoriumi.

Tuo metu A. Globa pastebėjo 
atplaukianti laivą. Tai buvo egiptiečių 
sausakrūvis, plaukiantis j Graikiją. 
To laivo link ir nuskriejo paslaptingasis 
objektas. Arabai patvirtino, jog jis 
atsidūrė virš jų galvų.

Prieš pakildamas objektas trumpai 
akimirkai sustojo, o po to, pakrypęs 
j šoną ir didindamas greitį, ėmė kilti. 
Skrosdamas debesis, retkarčiais 
pradingdavo, paskui vėl sublizgėdavo 
saulėje. Pakilęs j dideij aukštj, žybtelėjo 
akinančia šviesa ir bematant išnyko.

Nepaprastai įdomių stebėjimų 
duomenis šia tema sukaupė 
Vladivostoko ufologinis centras 
"Džentri". Tačiau apie tai - kitą kartą.

Parengė
Bronius KASPERAVIČIUS
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PUTPELIŲ AUGINTO JAMS (3)

PUTPELIŲ  
AUGINIMO  

PERSPEKTYVOS 
LIETUVOJE

Lietuvoje paukščių mėgėjai 
domisi naminėmis putpelėmis. 
Tiesa, jų turi labai nedaug. 
Ištrūkusios j laisvę, jos gali būti 
palaikytos laukinėmis. Dažniausiai 
po 5-10 paukštelių laikoma 
miestiečių butuose ar prie namų. 
Putpelių mėgėjų yra Vilniuje, Kaune, 
Elektrėnuose, Klaipėdoje,
Panevėžyje, Viekšniuose ir kitur. Dėl 
putpelių kiaušinių gydomųjų 
savybių susidomėjimas šiais 
paukščiais vis didėja. Dažniausiai jie 
laikomi i*iorlnt vaikams suteikti 
džiaugsmo arba turint namie ligonj.

Putpelių kiaušiniai, pasižymintys 
puikiomis skonio ir gydomosiomis 
savybėmis, jau šiandien labai 
reikalingi Lietuvos žmonių 
reabilitavimo mitybai. Dar senovės 
kinų mokslininkas Li Šiženis 
rekomendavo daugelį ligų gydyti 
putpelių kiaušiniais. Naujausieji 
tyrinėjimai įrodė, kad šis išminčius 
buvo teisus. Šiuo metu visuose 
civilizuotuose ir kultūringuose

0 TAIKINYS
Antradienis, gruodžio 20 d.
LTV
21.05 val.
“FORMULĖ”
Šj filmą mes anonsavome jau 

prieš kelias savaites, bet "televizijos 
ir radijo kompanijos pasilieka teisę 
keisti programas’1... Tikėkimės, jog 
šį kartą vis dėlto išvysime šį 
režisieriaus J. G. Avildseno trilerį 
apie policininką, tiriantį savo draugo 
nužudymą ir susiduriantį su 
buvusiais naciais ir įtakingais naftos 
magnatais. Vaidina G. C. Scottas, M. 
Brando, M. Keller.

TELE3
21.30 val.
"Deividas Koperfildas”
Tam tikrai visuomenės daliai - tai 

kulto filmas. Tiesa, ne toks, kaip 
"Santa Barbara” , bet juk visada 
malonu ekrane "nukeliauti” jei ne j 
pajūrio miestelį, tai į XIX a. Londoną, 
kur jausmai ir veidai neabejotinai 
gražūs ir tikri, kaip ir dera Charleso 
Dickenso romano ekranizacijai.

Didžioji Britanija. 1970 m.

Trečiadienis, gruodžio 21 d.
19.10 val.
Muzikos atmintis
Nepažįstamasis J. Gruodis.
Apie šį lietuvių muzikos klasiką 

nemažai parašyta, tad pasiskaityti 
galima. Tačiau laidos autoriai parašė 
- nepažįstamasis J. Gruodis...

19.35 val.
Devyni amatai
* Ponas Milijonas.
*  "Litexpo". Kasdienybė ir 

šventės.
*  "TIMA” - saugu ir gražu.
*  Džiazas.
*  Žurnalo svečias - Pranas Kūris.

22.45 val.
Galerija
Žiūrovai turės retą galimybę taip 

išsamiai susipažinti su lietuvių 
tapybos klasiko Antano Gudaičio 
kūriniu. Dailės kritikas Alfonsas 
Andriuškevičius specialiai Kūčioms 
parengė vieno paveikslo analizę.

Laidos vedėja U. Dalinkevičiūtė, 
režisierius V. Snarskis.

kraštuose putpelių produktai 
(kiaušiniai ir mėsa) tapo prestižo ir 
pagarbos svečiui ar klientui ženklu. 
Lietuvoje, atsiradus tokiems 
tarptautiniams keliams kaip Via 
Battica, sulaukus daugiau svečių ir 
turistų, putpelių produtų paklausa 
atsiras ir didės.

Putpelininkystė Lietuvoje galėtų 
pradėti plisti kaip smulkus verslas 
privačiuose ūkiuose. Organizuojant 
tokią gamybą, svarbu išvengti 
putpelių kontaktų su vištomis. 
Putpelės labai atsaprios virusinėms 
ir bakterinėms ligoms. Jų 
organizmas pats pajėgia apsivalyti 
nuo leukemijos virusų ar salmonelų.

Pradžiai siūlome užsiimti mažąja 
putpelininkyste, kur įvairiai gali 
pasireikšti kiekvieno iniciatyva ir 
sugebėjimai. Mažoji putpelininkystė 
- tai naminių putpelių auginimas, 
laikymas, perinimas ir selekcijos 
darbai individualioje šeimos mini 
fermoje. Tai hobis. Taip jūs 
patenkinsite savo šeimos reikmes 
delikatesiniams produktams. Vėliau 
galėsite savo fermą išplėsti iki 
smulkaus verslo, o suradę 
partnerius - iki precizinio, labai 
naudingo ir originalaus biznio. 
Žmonės gautų naujų produktų, 
galėtų sveikiau ir įvairiapusiškiau 
maitintis. Be to, Šiauliai anksčiau ar 
vėliau taps laisva ekonomine zona.

Antradienis, gruodžio 20 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.25; 19.00;

23.05 TV anonsas. 8.30 Sveika, 
Prancūzija. 18.00 Žinios. 18.10 
Vaikams. 18.50 Žinios. 19.05 Laida 
lenkų kalba. 19.35 Nėra to blogo, kas 
neišeitų į gera. 19.45 Partijų studija.
20.30 Panorama. 21.05 F. "Formulė”
23.15 Vakaro žinios. 23.30 Vakarai.

LitPoIiinter
7.00 Labas rytas. 9.00 TV 

parduotuvė. 9.15 F. "Laukinė rožė". 
9.40; 20.35 Anonsai. 14.52; 20.00; 
22.52 Naujienos. 16.20 F. "Elen ir 
vaikinai". 16.52 Pasaulis šiandien.
17.00 TV parduotuvė. 17.25 Ledo 
ritulys. Finalas. 20.40 Iš pirmų rankų.
20.50 Tema 21.35 Maskvos satyros 
teatrui - 70 metų. 23.15 Nauji 
gyventojai. 23.40 Animac. f. 
suaugusiems. 23.52 Spaudos 
ekspresas.

TELE 3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis 

filmas. 8.30 TV serialas "Santa 
Barbara". 602 d. 9.30 TV serialas 
"Okavango". 9 d. 10.30 Vaidybinis 
fjlmas. 11.45 Anglų kalbos 
pamokėlė. 11.50 Vaidybinis filmas 
"Susitik im o vietos pakeisti 
negalima". 1 d. 12.55 Muzika. 15.00 
Kelionių žurnalas. 16.00 Pasaulio 
futbolo taurė. 2 d. 16.30 Muzika.
17.00 Vaidybinis filmas "Susitikimo 
vietos pakeisti negalima". 2 d. 18.30 
Animacinis filmas. 18.55 Anglų 
kalbos pamokėlė. 19.00 Žinios 
(VESTI). 19.20 Anonsai, muzika.
19.30 TV serialas "Santa Barbara". 
603 d. 20.30 Animacinis filmas. 21.00 
Žinios. 21.15 Šv. Kalėdos 
Filipinuose. 21.30 Vaidybinis filmas.
22.50 Žinios. 23.05 Muzika. 00.15 
Pabaiga.

Trečiadienis, gruodžio 21 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.25; 18.55;

21.55 TV anonsas. 8.30 Informacinis 
videožurnalas. 18.00 Žinios. 18.10 
Programa vaikams. 18.45 Žinios.
19.00 Krikščionio žodis. 19.10 
Muzikos atmintis. 19.35 9 amatai.
20.30 Panorama. 21.05 F. "Pavogti

Taigi netradicinės žemės ūkio 
šakos, ypatingai toks verslas kaip 
putpelininkystė, Šiauliuose gali 
turėti itin dideles perspektyvas.

Bet kokios paukštininkystės 
produkcijos gamyba didelėse 
fermose susijusi su sudėtinga 
gamtos apsaugos problema. Kaip 
šito išvengti galima būtų pasimokyti 
iš Kaajavere putpelių fermos estų 
rūpestingumo ir sumanumo.

Tačiau ir apie biznį negalvojant 
šeima gali pati savo namuose 
pasigaminti ekologiškai švarios 
produkcijos mažiems ir 
sergantiems vaikams, bičiuliams ir 
svečiams, suteikti prasmingo 
rūpesčio ir pažinimo džiaugsmo 
paaugliams, pensininkams ir sau. 
Tam pakanka 0,5-1 kub. m laisvos 
erdvės 4-12 vietų narveliui pastatyti. 
Už rūpestį putpelės jums atsidėkos 
gražiais ir vertingais kiaušiniais. Be 
to, tai gražiai giedantys 
dekoratyviniai paukščiai.

Neabejojame, kad kiekvienas, 
pradėjęs laikyti nors keletą šių 
paukštelių, apie juos norės kuo 
daugiau sužinoti.

Taigi nuo ko pradėti? Apie tai - 
kitame "Aušros alėjos" numeryje.

Pagal J. Skonsmano 
knygą "Nam inės putpelės”

parengė 
Petras KUDRICKIS

gyvenimai” . 22,00 Beprotiškoji 
loterija. 22.45 Dailės žurnalas 
"Galerija". 23.05 Vakaro žinios.
23.20 F. "Sensacija” .

LitPoIiinter
7.00 Ryto ratas. 9.00; 19.40 TV 

parduotuvė. 9.15 Anonsai. 14.52; 
20.00; 22.52 Naujienos. 16.20 F. 
"Eelen ir vaikinai". 16.52 Pasaulis 
šiandien. 17.00 Eteryje "Mir". 17.45 
Kas yra kas. 18.00 Piko valanda.
18.30 F. “ Laukinė rožė". 18.55 Kino 
panorama. 20.40 Monologas. 20.50 
F. "Dukart gimęs". 22.30 Septintasis 
dangus. 23.20 Džiazo pasaulyje.
23.40 Animac. f. suaugusiems.
23.55 Spaudos ekspresas.

TELE 3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis 

filmas. 8.30 TV serialas "Santa 
Barbara". 603 d. 9.30 TV serialas 
"VVestage" II. 6 d. 10.30 Vaidybinis 
filmas. 11.50 Anglų kalbos 
pamokėlė. 11.55 Vaidybinis filmas 
"Susitik im o vietos pakeisti 
negalima” . 2 d. 13.05 Muzika. 15.00 
Kelionių žurnalas. 17.00 Vaidybinis 
filmas "Susitikimo vietos pakeisti 
negalima". 3 d. 18.30 Animacinis 
filmas. 18.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 19.00 Žinios (VESTI).
19.20 Anonsai, muzika. 19.30 TV 
serialas "Santa Barbara". 604 d.
20.30 Animacinis filmas. 21.00 
Žinios. 21.15 Šv. Kalėdos 
Islandijoje. 21.30 Vaidybinis filmas.
23.30 Žinios. 23.45 Muzika. 24.00 
Pabaiga.

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.

LitPoIiinter
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 irvyresniems. 17.30 
Žmogus ir įstatymas. 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.

TELE 3
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 
"Susitikim o vietos pakeisti 
negalima". 3 d. 13.40 Muzika. 15.00 
Kelionių žurnalas. 17.00 Vaidybinis 
filmas "Susitikimo vietos pakeisti 
negalima". 4 d. 18.30 Animacinis 
filmas. 18.55 Anglų k. pamokėlė. 
19.00Žinios (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 filmas. 23.25 Muzika. 
00.15 Pabaiga.

BALTIJOS TV
Trečiadienis, gruodžio 21 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35;

20.20 “Taip sukasi pasaulis". 8.30;
21.15 "Nakties riba". 9.00 CNN

valanda. 17.45 Baltijos naujienos
17.50 Žingsniai. 18.20 F. "Muškit 
velnią” . 20.00 Pasaulio naujienos 
20.15; 21.45 Baltijos naujienos
21.50 Lietuvos mėgėjų teatrų švent 
"A tsp indžiai-94". 22.20 CNf 
valanda. 23.20 Dešimt geriausiųjų

ŠIAULIŲ VT IR BALTIJOS TV 
Antradienis, gruodžio 20 d.
19.0O;21.10 “ Pirk, parduok 

Intormuok". Žinios. 19.30 Spaudo 
apžvalga. 19.35 "Sodžius” . 19.5 
Kelių policija Informuoja. 20.0 
“ Natūralus melas-3". 21.40 Rod 
“ Filvas'1. F. "Kuprius", "Kai 
išgyventų"

Trečiadienis, gruodžio 21 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35

20.20 "Taip sukasi pasaulis". 8.30
21.15 "Nakties riba” . 9.00 CNf 
valanda. 17.45 Baltijos naujieno'
17.50 Žingsniai. 18.20 Muzik, 
19.00;21.50_ “ Pirk, parduot 
informuok". Žinios. 19.30 Spaudo 
apžvalga. 19.35 "Būkite sveiki'
20,00 BTV. 20.00 Pasauli' 
naujienos. 20.15; 21.45 Baltija 
naujienos. 22.20 CNN valandi
23.20 Dešimt geriausiųjų. 

Ketvirtadienis, gruodžio 22 d. 
19.00; 22.00 "Pirk, parduol

informuok". Žinios. 19.30 Spaudo 
apžvalga. 19.35 Kalėdinis mad 
šou. 20.00 Telekompanijos "Argo: 
TV programa.

AUSROS ALĖJA
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Tėvas pasakoja savo sūnui:
- Kai aš buvau mažas, niekada 

nemeluodavau.
- O nuo kada, tėte, tu pradėjai 

meluoti?

n u s i š y p s o k ^  
ŽMOGAU

Marsietė:
- Brangusis, nepalik! 
Kosmonautas:
- Negaliu, žemėje žmona laukia.

- Mano šeima-tai puikiai sutvar
kyta valstybės mašina miniątiūroje,
- pareiškė vienas olandas. - Žmona
- finansų ministras, uošvė vadovauja 
nacionalinei gynybai, o duktė ėmėsi 
užsienio reikalų ministro pareigų...

- O tu pats, vadinasi, esi ministras

pirmininkas, vadovaujantis 
mašinai? - paklausė jo bičių 

- Aš? Ne! Aš - tauta, kuri 
mokesčius.

Pirmojo pasaulinio karo metais 
drauge su kitais naujokais uvo 
paimtas ir Hašekas. Šaukiam ‘ 5'us 
apžiūrinėjo gydytojas.

Priėjo suvytęs vaikinas 
- Kuo skundžiatės? - pas 

įprastinis
tojo klausin . .

- AšdžiOv 
kas, daktare

- Mažmc I
Aš taip . it
džiovininkas, i 
mesdžiovinir r 
Tinkamas! Toli j !

A t s i s t o o

^u s n u o g 
ašekas.
- Kas jums’
-Atsiprašau,

esu idiotas.
- Mažmožis! 

Aš taip pat es‘ 
idiotas!.. - suriko 
v isa gerkle 
gydytojas.

Sis įvykis buvo 
panaudotas filme 
‘Naujieji Šveiko 
nuotykiai” .

parinko 
Pranutė 

ŽU KAITYTĖ
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PROGRAMA


