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AŠARŲ PAKALNĖ AUKSTELKĖJE
KAI SM EGENIS 

VANDUO APSEM IA...
(D

Petronėlė MORKŪNAITĖ
Aukštelkės pensionatas praėju

siųjų metų Šiaulių krašto ir Respublikos 
spaudoje buvo aprašomas ne kartą 
ir ne du. šios globos jstaigos vadovas 
Šiaulių rajono tarybos deputatas 
Albertas Špokas 1994-aislais buvo 
“Šiaulių krašto", "Valstiečių laikraš- 
čfo", "Šiaulių naujienų", "Laiko", "Apž
valgos", "Respublikos", "Lietuvos 
aido", "XXI amžiaus", "Aušros alėjos" 
ir net "Akistatos" laikraščių rašinių 
herojus.

Sureagavę j pastarojo leidinio 
publikaciją "Siaubo filmas invalidų 
pensionate", j Aukštelkę prieš pat 
Naujuosius metus buvo atvykę 
Socialinės apsaugos ir darbo minist
erijos Globos jstaigų skyriaus virš
ininko pavaduotoja Aldona Valionienė 
bei to paties skyriaus vyr. inspektorius 
Rimas Gasparas. Ministerijos parei
gūnus j pensionatą lydėjo "Respub
likos” žurnalistė Danutė Šepetytė, 
buvo užsukę "Lietuvos aido", "Aušros 
alėjos" bei "Šiaulių krašto" reporteriai. 
Tad jei pirmosiomis 1995-ųjų metų 
dienomis tektų rinkti praėjusiųjų metų 
Šiaulių krašto PRESS MISTERj - juo 
neabejotinai taptų Albertas Špokas.

Susitikti su minėtaisiais ministerijos 
vadovais bei pensionato globotiniais 
užsuko ir Šiaulių rajono Tarybos 
pirmininkas Antanas Šumanas bei 
valdybos globos ir rūpybos skyriaus 
vedėja Janina Puldokaitė.

Porą valandų pokalbis vyko

direktoriaus A  Špoko kabinete, vėliau 
buvo aplankyti globotiniai. Svečiai 
susipažino su pensionato ūkiu, 
paragavo maisto, kurj tądien valgė 
šios jstaigos gyventojai. Visą laiką 
atvykusiuosius lydėjo 9 metus 
Aukštelkės pensionate direktoriavęs 
Steponas Savickis, dabar dirbąs 
socialiniu darbuotoju. Kitas ilgametis 
pensionato direktorius V. Kačinskas 
irgi rado darbą Aukštelkėje. šiandien 
jis valymo jrenglmų operatorius.

Aukštelkės pensionate gyvena apie 
250 globotinių, gal penkios dešimtys 
iš jų yra kamuojami psichinės negalios 
Penkiasdešimt du girtuokliai ir net 18 
buvusių kalinių bei recidyvistų, kuriems 
ne vieta bendrojo pobūdžio pensio
nate, leidžia dienas A  Špoko vadovau
jamoje Įstaigoje. Tiek ligoniai, tiek 
buvę kalėjimų senbuviai privalėtų 
gyventi psichoneurologiniuose dis
panseriuose arba spec, režimo globos 
Įstaigose.

- Esame paruošę 7 bylas itin 
pavojingiems globotiniams, kuriais 
turėtų pasirūpinti policija, - guodėsi 
svečiams iš ministerijos A. špokas. - 
Tačiau teisėtvarkos pareigūnai delsia 
ir nevykdo dar 1994.08.08 dieną priim
to nutarimo Nr. 705, pagal kurj 7 glo
botiniai prievarta turi būti apgyvendinti 
specialiojo režimo pensionatuose, t  
y. psichologinės reabilitacijos Įstai
gose.
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LABDARA ČEČĖNIJAI
Nuo sausio 6 d. Šiauliuose pradeda 

dirbti labdaros Čečėnijai priėmimo 
punktai. Pageidautina žieminiai dra
bužiai, avalynė, antklodės, miegamieji 
maišai, palapinės, Šildymo krosnelės 
ir t. t. -

Labdara priimama Vilniaus gatvėje 
141 (jėjimas iš Rudės gatvės) ir Tiesos 
gatvėje 1, Aukštabalio vidurinėje (bu

vusioje 11 vidurinio) mokykloje. Tele
fonas 451295. Priimama kasdien, iš
skyrus sekmadienj, nuo 10 iki 18 val.

Nors ir kuklia savo auka palen
gvinsime sunkią narsios tautos dalią 
Padėkime čečėnams ir moraliai, ir 
materialiai, kaip ir jie mums padėjo.

Čečėnijos nepriklausomybės 
rėmimo komitetas

MIELIEJI
Jaučiame, kad vis labiau 

grimztame j skurdą. Nebetikime 
valdančiosios partijos, Prezidento 
ir premjero pažadais stabilizuoti ir 
pagerinti gyvenimą. Dažnai apima 
neviltis ir depresija. Su nostalgija 
prisimename "Vagnoriaus laikus” , 
kai pensijos, pašalpos, stipendijos, 
mokytojų algos buvo ne tokios 
mažos.’Užteko viskam...

Tėvynės Sąjunga (Lietuvos 
konservatoriai) 1994 m. Seimui ir 
Vyriausybei pateikė daugybę 
pasiūlymų, kaip jveikti ekonominę

krizę, kaip pagerinti žmonių 
gyvenimą Deja, valdžia liko kurčia 

Apie dabartinę valdžios politiką, 
ekonomikos krizės ir suirutės 
priežastis, apie tai, kaip pagerinti 
mūsų visų gyvenimą, išgirsite atėję 
j susitikimą su Seimo nariu Gediminu 
VAGNORIUMI.

Susitikimas jvyks š. m. sausio 7 
d., šeštadienj, 17 val., Šiaulių m. 
Kultūros rūmuose (Aušros alėja 31). 

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) 

šiaudų miesto skyriaus taryba

MIELIEJI ŠIAULIŲ RAJONO ŽMONĖS!
Š. m. sausio 7 d. 17 val. Kuršėnuose, "Ventos" kino teatre, jvyks 

susitikimas su Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) valdybos bei 
Seimo nariais

Kęstučiu SKREBIU 
Sauliumi ŠALTENIU.

Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

Vytautas ZURBA
Tvartelyje, prie prakartėlės, stovi 

trys Rytų drabužiais apsisiautę seni 
barzdoti vyrai Ir tiesia Kūdikėliui 
dovanas. Jų drabužiai dulkėti, sandalai 
sudėvėti, patys išvarginti ilgos ke
lionės, veidai raukšlėmis išvagoti, tik 
akys nustebusios ir laimingos, išv
ydusios ne tik savo kelionės 
tikslą bet ir tūkstantmečiais 

i lauktą žmonijos stebuklą.
Senieji nesistebi skurdžia tfiSSŪ 
aplinka. O ten, pro olos angą, matyti 
miestas, aukštų namų sienos, 
puošnūs bokštai. Ten turtai, prabanga, 
bet iš miesto niekas neatėjo gimusio 
Karaliaus pasveikinti. Virš tvartelio 
spindi stebuklinga žvaigždė, skelbd
ama nepaprastą jvykj geros valios 
žmonėms. Tik nedaug kas yra girdėjęs 
apie Ketvirtąjį Išminčių, kuris taip pat 
skubėjo, stebuklingosios žvaigždės 
vedamas, j Betliejų. Bet Trijų Išminčių 
tarpe jo nebuvo. Apie Ketvirtojo 
tragiškąsias keliones, apie nepaliau
jamą tikslo siekimą savo legendoje 
pasakoja Henris van Deikas.

Imperatoriui Augustui valdant 
Romos imperiją, o Erodui - Jeruzalę, 
Persijos kalnuose gyveno medų žynys 
ir išminčius vardu Artabanas. Jis buvo 
pažjstamas su kitais tų kraštų žyniais: 
Kasparu, Merkeliu ir Baltazaru. Išgirdę 
apie Betliejuje jvykusj stebuklą ir 
regėdami nematytą žvaigždę, jie 
susitarė kartu keliauti j Jeruzalę 
gimusio Izraelio Karaliaus pasveikinti. 
Sutarė visi susitikti esant Mėnulio 
pilnačiai, vidumaktj, už Babilono sienų, 
už Septynių Sferų šventyklos kalno, 
prie Borsipo. Artabanas savo turtą 
iškeitė j tris brangakmenius: safyrą, 
rubiną ir perlą Pradžioje keliauti sekėsi 
Nesutrukdė nei dideli miestai, nei 
išsiliejusios Tigro ir Eufrato upės. Už 
Babilono prasidėjo lygumą tik su 

• kur ne kur žaliuojančiomis mažomis 
oazėmis. Kartą temstant dykumoje 
jis rado vienišą mirštantj žmogų. 
Artabanui reikėjo ryžtis - pasirūpinti 
vargšu ar skubėti j sutartą vietą. O

klyksmas, ginklų žvangesys ir 
šūksmai, kad Erodo kareiviai žudo 
vaikus. Moteris su kūdikiu pasislėpė 
tamsiausioje trobos kertėje, o 
Artabanas atsistojo tarpduryje, 
pasiruošęs gintis nuo užpuolikų. Jis 
žvelgė taip ramiai ir rūsčiai, kad 
prisiartinęs karininkas nustebo ir 

T ‘T sumišo. Tuo pasinau-
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laiko buvo mažai. Ir jis ryžosi padėti 
nelaimės ištiktajam. Kol atgaivino, 
kol nugabeno j oazę, jau buvo gerokai 
po pusiaunakčio. O kol pasiekė 
Nimrodo kalnus su Septynių Sferų 
Šventyklos viršūne, jau aušo rytas, ir 
kiek Artabanas besižvalgė po dykumą 
nieko gyvo joje nepastebėjo. Dėmesj

atkreipė čia pat, kalno viršūnėje, iš 
akmenų sukrauta nedidelė piramidė, 
kurios viduje bolavo pergamentas. 
Iš jo sužinojo, kad tų trijų keliautojų 
laukta iki vidurnakčio. Nesulaukę, jie 
išvyko toliau ir patarė keliauti paskui. 
Per dykumą kelionė arkliu be maisto 
ir vandens buvo beprasmiška. 
Artabanas nusprendė grįžti j Babiloną 
parduoti safyrą, nusipirkti kupranug
arių vilkstinę, maisto atsargų ir vytis 
keliautojus. Kai po didelių pastangų 
ir vargų Artabanas pasiekė Betliejų, 
Išminčių ten jau nebebuvo. Jie 
pasveikino dieviškąjį Vaikelį ir sudėjo 
prie Jo kojų savo dovanas - auksą, 
smilkalus ir mirą O Artabanas dar 
turėjo raudoną kaip kaitrios dienos 
apyaušris rubiną ir švytinti lyg 
snieguoto kalno viršūnė paskuti
niuose saulėlydžio atšvaituose perlą 
Jis vėl skubėjo pagrindine Betliejaus 
gatve, bet miestas atrodė lyg išmiręs. 
Tik prie vienų namų dėmesj patraukė 
kažkokie garsai, ir jis pravėrė duris. 
Kambaryje jauna moteris migdė kūdikj 
ir dainavo. Ji papasakojo, kad prieš 
tris dienas j jų miestą buvo atvykę 
kažkokie didikai te tolimos Rytų šalies. 
Jie aplankė namus, kuriuose buvo 
apsistoję Juozapas iš Nazareto su 
žmona Marija Ten jie rado Vaikelj, 
kuriam padovanoję brangių dovanų. 
Didikai ar karaliai išvykę, o po jų 
greitai pasišalinę Juozapas su Marija 
ir Kūdikiu. Žmonės kalbėję, kad jie 
išbėgę j Egiptą Po to mieste atsiradęs 
kažkoks nerimas, kažkokia baimė.

Staiga pasigirsta verksmas, moterų

iš juostos išsitraukęs pasakiško gražio 
rubiną, ištiesė jj vadui. Karininkas 
neteko žado, pagavo brangakmenj, 
sukomandavo kareiviams eiti prie 
kitų namų, ieškoti naujų aukų. Arta
banas, netekęs safyro ir rubino, 
patraukė j Egiptą pas trokštafnąjj 
Karalių. Kelionėje sutiko daug vargšų, 
ligonių r  šiaip nelaimingųjų. Kiek galė
damas visiems padėjo. Taip beieškant 
Karaliaus, praėjo trisdešimt treji metai. 
Artabanas paseno, nusilpo, bet vis 
tiek nesiliovė ieškojęs. Beklajodamas 
atvyko j Jeruzalę. Žydai šventė 
Velykas. Buvo didelis šurmulys, žm
onės kažkur labai skubėjo. Golgotoje 
turėjo jvykti jdomi egzekucija. Turėjo 
mirti du piktadariai ir toks žmogus, 
kurte vadinasi Jėzus Nazarietis. Išgirdo 
šnekant, kad Jėzus didelius stebuklus 
daręs, žmonės jj mylėję, bet kunigai 
ir valdininkai pareikalavę Jo mirties, 
nes Jis sakęs, kad esąs Dievo Sūnus 
ir žydų Karalius. Pilotas nuteisęs Jj 
nukryžiuoti. Ir Artabanas suprato, kad 
tai tas pats Karalius, kuris gimė 
Betliejuje, kurio atėjimą skelbė 
žvaigždė, apie kurj kalbėjo pranašai 
ir išminčiai. Nors Artabanas turėjo tik 
vieną brangenybę, bet vylėsi, kad 
gal pavyks Jj tegelbėti te budelių rankų. 
Kartu su minia skubėjo prie miesto 
vartų, bet kelią užtvėrė Makedonijos 
kareivių būrys. Jie vedėsi jauną 
merginą r  visaip tyčiojosi iš jos. Vargšė 
pripuolė prie senelio. Pasirodo, ji esanti 
partų pirklio duktė. Mirus tėvui, už 
skolas parduodama kaip vergė.
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LOBIAI ■ MUMYSE
Atkelta I i  1 p.
Kareiviai beteisę nor) dar išniekinti. 

Kad I r ‘ kaip norėdamas įvykdyti 
paskutini s3* 0 gyvenimo tikslą, 
Artabanas apsisprendė. Jis iisiėmė 
perlą ir jdėjo || mergaitei | delną kaip 
išpirką iš vergijos, sakydamas, kad 
tai paskutinis lobis, saugotas savo 
Karaliui. Staiga tamsa užgriuvo 
miestą, ėmė drebėti žemė. Gatvėse 
kilo sąmyšis Ir šukutė Minia iššlakstė, 
Ir Artabanas liko su išgelbėtąja 
mergina. Nebėgo jis slėptis, nes 
Karaliui išgelbėti gyvybės jau negalėjo 
Ir gyvenimas Artabanui nebeturėjo 
prasmės. Dar kartą sudrebėjus žemei, 
nuo namo sienos, prie kurios stovėjo, 
atitrūko nuolauža Ir trenkė |am | galvą 
Senelis suklupo, palinkusi mergina 
Išgirdo silpnus žodžius, tikriau, 
aimaną kad mirštąs, nieko gero 
nepadaręs, nors trisdešimt trejus 
metus ieškojęs Karaliaus. Tik Jo veido 
neregėjęs ir niekuo Jam 
nepasitarnavęs. Atplaukė žodžiai:

- Iš tiesų, Iš tiesų sakau tau, ką 
padarei vienam Iš šitų mažiausių 
brolių, man padarei.

Artabano veidas pragiedrėjo, 
išsprūdo paskutinis džiaugsmo ir 
palengvėjimo atodūsis: jis rado savo 
Karalių. Taip pasibaigė Ketvirtojo Rytų 
išminčiaus kelionės.

Šis pasakojimas yra kartu ir 
pamąstymas apie savo egzistenciją, 
apie savo kelionės galutini tikslą. 
Kiekvienas savyje turime brangenybių, 
turime dvasinių turtų. Bet ar juos 
panaudojome kilniam tikslui siekti, ar 
Iššvaistoma besivaikydami malonumų 
Ir laikinų patogumų. Daug ką galima 
buvo gero padaryti, daug padėti 
kitiems, jei ne ta nuožmi mintis: 
nematyk, nesikišk, kaip nors užuolan
komis praeik pro šalj, - kenčiančiųjų ir 
vargstančiųjų tiek daug. visiems 
nepadėsi. Geriau palikti juos vienus 
su savo problemomis, - Juk taip elgiasi 
pasaulio galingieji. O gal tas branga
kmenis yra mūsų rankose, gal reikia 
jj ištiesti - ir nebus tyčiojamasi, nebus 
atiduodama j vergiją Tik viską reikia 
daryti laiku. Ilgiems apmąstymams ir 
svyravimams laiko neduota. Būdami 
abejingi, Dangiškajam Karaliui dovanų 
nenunešlme.

POLICIJA INFORMUOJA
V os ne charakiri

tw o  
Siau

Gana dažni tw o  pranešimai iš 
Respublikinės Šiaulių ligoninės
priėmimo skyriaus, kad medicinos 
pagalba suteikiama žmonėms, kurie 
buvo sužaloti peiliu. Sausio 3 dieną 
1956 m. gimusiam P. Š. buvo atlikta 
operacija. Nustatyta. kad 
nukentėjusiajam Iš Vingių gatvės 
Išgertuvių metu, kilus ginčui, peiliu 
buvo praduria krūtinė, sužaloti 
plaučiai. Nukentėjusysis P. Š. 
paguldytas j chirurgijos reanimacijos 
skydų. įtariamasis P. S. sulaikytas.

Vagiami
automobiliai...

Pirmadienj, 11 valandą VAZ 2106 
savininkas Gegužių 12 namo kieme 
esančiame garaže neberado savo 
automobilio. Vagys nulaužė 
pakabinamąją spyną Ir pavogė ne 
tik automoblj bet ir keturias padangas 
bei užpakalini ratųstabdžlųkaladėlių 
komplektą

Tą pačią dieną buvo atrakintos 
Veiverių 16 namo kieme esančio 
garažo durys. Iš garažo pavogtas 
vyšnios spalvos automobilis VAZ- 
21063 (valstybinis numeris ASE 848, 
1990 metų laidos). Ypatingos žymės: 
sėdynių užvalkalai juodos spalvos, 
įlenktas priekinis kairiosios pusės 
sparnas.

Taip pat pirmadienj Iš Sedos 16 
namo kiemo pavogtas rudos spalvos 
Mersedes Benz-260, (valstybinis 
numeris HP-115 E (tranzitinis), 1987 
m  laidos). Ypatingos žymės: sėdynių 
užvalkalai mėlynos spalvos, įlenktas 
kainos юз pusės užpakalinis sparnas. 
Žala -3800 litų.

...plėšiami butai
Per paskutiniąsias paras Šlairlluoee 

buvo apiplėšti 4 butai. Savininkams 
padaryta nuostolių už 10 tūkstančių 
litų. Stambiausia vagystė {vykdyta 
Tilžės gatvėje esančiame bute. 
Pavogta {vairiausių daiktų už 4300 
litų. Vagys tampa ypač jžūlūs. Vieno 
buto savininkas pastebėjo, kad. jam 
būnant namuose, Iš prieškambario 
dingo benzopjūklas "Jonsered" 
raudonos spalvos korpusu Ir moteriški 
žieminiai batai. Buto durys buvo 
neužrakintos.

Kviečių gatvės 13-35 buto 
savininkas nebuvo apiplėštas, bet jam I 
padaryta nuostolių už 3000 Itų. Grįžęs |  
namo, jis rado išdaužytus virtuvės Ir |  
svetainės langų stiklus, o kieme ■ 
pastebėjo, kad apgadintas jo  j 
automobilis Alfa Romeo, kuriam J  
sudaužyti galiniai žibintai, pradurtos I 
keturios padangos. Pavogta I 
automobilio antena Ir valytuvai. |

Per paskutiniąsias dvi paras |  
blaivykloje pabuvojo 38 piliečiai.

KAI SMEGENIS VANDUO APSEMIA...
Atkelta Iš 1 p.
Teko girdėti, kad Visaglnio mieste 

pradės veikti nauja globos įstaiga 
žmonėms su psichine negalia, todėl 
atsirado reali galimybė išsiųsti ten 
ligotus globotinius, nepritampančius 
prie bendrojo pobūdžio pensionatui 
būdingų gyvenimo sąlygų.

-Tikra nelaimė su jaunais, tvirtais, 
tačiau nuo prigimties psichinių ligų 
kankinamais globotiniais, - kalbėjo 
buvęs direktorius S. Savickis. - 
Medicinos ekspertizės komisijos 
bevelk visiems, siunčiamiems j 
Aukštelkę, rašo diagnozę, kad 
žmogus tinka gyventi pas mus. O Jie 
čia atvykę netrukus pademonstruoja 
savo "tinkamumą".

Matyt, p. Savicke turėjo mintyse 
kraupią žmogžudystę Aukštelkėje, 
kai 49-oje palatoje buvo užmuštas 
1933 metais gimęs I gr. invalidas B. 
Tėvainis. Šis žmogus su įtariamuoju 
žmogžudyste II gr. invalidu P. Klimu 
(gim. 1948 m.), kuriam diagnozuota

asmenybės psichopatiją mirties dieną 
girtavo. "Bailus" palatoje virto 
tragedija, o likęs gyvas trečiasis šios 
palatos gyventojas S. Stankūnas dabar 
gyvėna vienas Vsokle gandai sklando 
po pensionatą, esą ne P. Klimas 
globotinj B.Tėvainj nudobęs...

Vargu ar aiškinsis teisėtvarkos 
pareigūnai, kas ir kodėl nužudė 
globotinj S. Tėvalnj, nes jtariamasis - 
psichinis ligonis, Niekas, išskyrus TV 
laidą "Svetimo skausmo nebūna", 
nesidomėjo, kas ir kodėl sumušė 
direktoriaus pavaduotoją G  Tuzikienę, 
nes ją irgi užpuolė globotinis su (gimta 
psichine negalia Tačiau kai po kelių 
pasikėsinimų nuo ligoto globotinio 
S. Allubavičiaus- jauno ir augaloto 
vyruko - apsigynė direktorius A. Špo
kas, jam buvo iškelta baudžiamoji 
byla. Esą užfiksuotas pareigybinių 
įgaliojimų viršijimas. Jeigu šis 
globotinis būtų direktorių "priplojęs", 
mušeikai ničnieko nebūtų atsitikę, nes 
silpnapročiui jokių įgaliojimų nesuteik

si. O S. Aflubavičius - II grupės Invali
das su rimtu psichikos sutrikimu nuo 
gimimo. Vaikinui diagnozuota “hkfro- 
cefalinė oligofrenlja imbidlumo laips
nyje". Kitaip tariant, liaudis tokiais 
atvejais sako: "Jam vanduo smegenis 
užliejo” . Anksčiau Saulius buvo už
daro tipo Linkuvos pensionate, skirta
me ligoniams Pasigailėjo jo jaunystės 
Albertas Špokas, priglaudė vaikinuką 
Aukštelkėje, o  šis ir "atsidėkojo" 
direktoriui už gera: grasino grasino, 
kol užptolė. Dabar bylinėsis...

Aukštelkės pensionato direkto- v  
riaus byla iš prokuratūros |au perduota 
j teismą Ko gero, būsime liudininkais 
precedento neturinčiame procese, 
kai socialinės sferos darbuotoją 
užpuolęs psichinis ligonis kaltins nuo 
jo apsigynusjlj, kam apsigynė?

Lietuvos pensionatų darbuotojų 
niekas negina nuo globotinių smurto. 
Įdomu, koks bus teismo sprendimas 
Ir kiek dar vandens iki jo paskelbimo 
ant smegenų nutekės?..

NERA LAIKO NEI MIEGOTI, NEI STREIKUOTI
Yra žmonių, kurie neturi laiko nei 

streikuoti, nei miegoti, nors už labai 
sunkų Ir atsakingą darbą jiems 
mokami nejtikėtlnal maži atlyginimai 

Praėjusiųjų melų lapkričio 20 dieną 
(vyko nelaimingas atsitikimas, po kurio 
buvau atvežta j traumatlnj skyrių Naktj 
gydytojas Mačiulis tuoj pat sutelkė 
pirmąją pagalbą Lapkričio 29 dieną 
man atliko ilgą ir sudėtingą operaciją

Užtai esu be galo dėkinga gycfytojams 
Robertui Mikalauskui, Petrui Kušleikai 
bei visai operacinės brigadai.

Brangieji, Jūs dieną ir naktj rūpinatės 
ligoniais, todėl Jūsų nuoširdumo Ir 
gydančių rankų nepamiršiu ilgai.

Ačiū palatos sesutei Genutei 
Petkevičienei, nuoširdžiai slaugančiai 
ligonius. Pasveikusi ir laiminga dėkoju 
visam Šiaulių ligoninės traumatinlo

skyriaus personalui, poniai Danutei 
Glllenel už paramą Ir Aukštelkės 
pensionato direktoriui Albertui Špokui, 
davusiam kraujo.

Kai žmonės tokie geri, jokios 
nelaimės nebaisios. Tepadeda Jums 
Dievas, brangieji.

Buvusioji ligonė 
Stasė PAUKŠTIENĖ  

Ir jo *  šeima

Petras KUDRICKIS
Paskutiniajame Kaune jvykus- 

lame Žemdirbių sąjūdžio tarybos 
posėdyje pabrėžtą jog žemdirbius 
pykina iškreipta žemės reformą

reikalaują kad dešiniosios jėgos 
susivienytų, sudarytų bendrus 
pajėgių dirbti kandidatų sąrašus.

Kelia nerimą dvasinis kaimo 
skurdinimas, teisingos informacijos

KAIM AS RITASI Į 
BEDUGNĘ

neteisingas žemės dalijimas, turto 
dalybos. Žemės ūkio bendrovių 
pajininkų turtas išparduodamas, 
išvagiamas ir prageriamas.

Kaimo žmonės nerimauja dėl 
artėjančių savivaldybių rinkimų,

stoka. Kaime mažai skaitoma 
laikraščių, nes jie nuolat brangsta. 
Dabar žemdirbiai turi daugiau 
laisvalaikio, bet su jais mažai kas 
bendrauja Susidaro palanki dirva 
girtavimui plisti.

Gyvenimo minimumas 
Latvijoje yra 70 latų

Ryga, sausio 3 d. (LETA-ELTA). 
Latvijos tefsvųų profsąjungų sąjungos 
ekspertai nustatė naują minimalų 
gyvenimo lygj.

Praėjusių metų gruodžio viduryje 
fs buvo 70,39 lato vienam gyventojui.

Vienam dirbančiam gyventojui jis 
sudaro ne mažiau kaip 73,55 lato, o 
pensininkui - 56,46 lato. Krizinis mini
malus gyvenimo lygis - 42,22 lato.

Prasidėjus žiemai, palyginti su 
lapkričiu, daržovės, vaisiai pabrango 
vidutiniškai 1,1 procento. Dar labiau 
padidėjo nemaisto prekių kainos: 
drabužiai Ir avalynė pabrango 
vidutiniškai 6,8 procento.

Í TUOSE v.
ĄRAŠTUOSE

ČEČĖNIJA. Polo, kai Rusijos
у к ю  e p ao uvo io  ж  p iliečia i. ■  . , . ..
parengė Irena BIJEIKIENĖ J ^ s  N ėg o s  buvo R e m to s  I atsitraukti it persigrupuoti. Vakarų

NAUJAMETINIS 
POLIFONIJOS 
KONCERTAS

( i

Janina KALINAITĖ naujametiniame koncerte

I  reporteriai Grozne pranešą jog če- 
m čėnų pajėgos tebekontroliuoja Groz- 
_  nocentrąomūšialtebevykstasostl-
■  nės šiaurinėje dalyje. Rusų pėstinln- 
1  kams, remiamiems aviacijos ir artlle- 
I rijos, atkakliai priešinamasi. Interfak- 
I  sas pranešė, kad po paskutinių kovų 
Щ prie geležinkelio stoties riogso kelias-
■  dešimt išdegusių rusų tankų bei dau- 
_  glau nei šimtas rusų kareivių lavonų.
■  —  - - -

Visi Lietuvos didieji miestai turi 
savo naujametinių koncertų 
tradicijas. Vilniuje lai - Dž. Verdi 
’Traviata” , Kaune - J. Štrausas. 
Šiauliuose šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje gruodžio 31 dieną jvyko 
naujametinis "P olifon ijos" 
konceitas. šiemet jau XXI. Tai vienas 
iš nedaugelio kolektyvų, 
surenkantis tokią gausią klausytojų 
auditoriją.

Malonu, kad choro vadovai 
Danutė ir Sigitas Vaičiulioniai 
kiekvienais metais praturtina 
kolektyvo repertuarą naujais 
kūriniais. Štai ir šiame

pirmą m Ta^'au Maskva tvirtina, kad yra už
kartą Išgirdome "P olifon ijos" 5 svarbiausius Grozno punktus."  ' V Į j n  v v i n g  i UI I IVII IJVJ9  щ --------- ■-----------------
atliekamus švedų bei olandų ■  pirma«ien| rusų karinė vadovybė 
kompozitorių kūrinius. Įdomiai И pranešė, kad keičia savo strategiją, 
skambėjo G. Faure atliekamos I  kai ne,0l<o 1«<*“ Ч«*ггввв šarvuočių 
Mišios chorui Ir vargonams. |  ^ u t in ia m e  miesto centro šturme. 
Koncerto pabaigoje atlikta F. ■  Pran0šama, čečenų kovotojai 
Gruberio giesmė "Tyli naktis" ■  sugebėjo atkirsti ir apsupti daugelį 
priminė mums gęstančius !  ruslr malinių. Antradieni Čečėnijos 
senuosius metus ■  P ^űem as Dž. Dudajevas paragino

įkvėpti puikios muzikos, ■  Rus'ios a,mi«  «sltrauktl. Jis davė 
klausytojai nuoširdžiai dėkojo visam |  ®vprastl, kad šimtai rusų belaisvių 
"Polifonijos" kolektyvui bei ^  ■  S a l i *  jeigu puoimas tęsis Ir Maskva 
vadovams. Padėkos žodj Ištarus ■  r °' '#J' 1 ’  ■*“ “
bažnyčios klebonui monsinjorui K  m

■ J

nerodys jokio noro susitarti.
RUSIJA. Sociologinės 

Jakaičiui, sugiedojome "Ilgiausių 5  apklausos Maskvoje Ir Sankt
metų". Lauksime naujų"Poilfonljos" "  Peterburge rodo. kad daugelis rusų
koncertų. I nepritaria karinei invazijai Čečėnijoje,

____________________ I Daugelis aukšto rango kariškių

nepatenkinti Maskvos žygiu.
Rusijos Dūmos deputatas J. 

Gaidaras Kremliaus politiką pavadino 
avantiūra ir nuogąstavo, kad Maskvoje 
gali susiformuoti autoritarinis režimas. 
Iš Grozno grjžusi Dūmos delegacija 
irgi griežtai pasmerkė Invaziją j 
Čečėniją, nurodė, kad reikalaus 
neeilinio Demos posėdžio.

Artradenj Čečėnijoje kariaujančiųjų 
rusų kareivių motinos demonstravo 
savo nusistatymą prieš Rusijos karinę 
intervenciją j Čečėnl|ą. Milicija 
protestuojančioms moterims užkirto 
kelią j Raudonąją aikštę.

INGUŠIJA. Ingušijos 
prezidentas R. Auševas pareiškė 
protestą Rusijos prezidentui B. Jelcinui 
dėl vieno Ingušijos kaimo Čečėnijos 
pasienyje bombardavimo. 
Pranešama, kad žuvo keturios 
moterys. Septyni žmonės sužeisti.

TADŽIKISTANAS, šalies 
vyriausybė paprašė NVS pagalbos 
sustiprinti sienos su Afganistanu ap
saugą Pirmadienj rusų pasieniečių 
padalinys penkias valandas kovėsi 
su musulmonų kariais, atvykusiais iš 
Afganistano. Žuvo ne mažiau kaip 
dešimt pasieniečių, yra keletas 
sužeistų.

Prieš tai. švęsdami Naujuosius

maus, šampaną kuriame buvo stiprių 
nuodų - kalio cianido, nusinuodijo 6 
rusų armijos kariškiai bei moteris, 
dirbanti atstovybėje. Rusijos 
Informacinių agentūrų duomenimis, 
toks nuodais prisodrintas šampanas 
pardavinėjamas netoli rusų armijos 
dislokavimo vietų.

IZRAELIS. Izraelis ir Palestinos 
išsivadavimo organizacija bando 
Išgelbėti taikos procesą, pirmadienj 
Gazoje Izraelio kareiviams nušovus 
tris páestinieCius policininkus. Izraelio 
užsienio reikalų ministras incidentą 
pavadino apgailėtinu nesusipratimą 
dėl kurio derybos neturėtų nutrūkti.

MEKSIKA. Meksikos vyriau
sybė susitarė su verslo ir profsąjungų 
vadovais dėl plano siekiant išspręsti 
šalies ekonomikos krizę. Susitarimas 
pasiektas antradienj po intensyvių 
derybų.

ITALIJA. Italijos prezidentas 
O. Kakaras atnaujino derybas dėl 
naujojo ministro pirmininko paskyri
mo. Pranešama, jog krizė gali būti 
išspręsta kompromiso keliu.

ŠVEICARIJA. Pasaulinė 
sveikatos organizacijapranešė, kad 
visame pasaulyje jau per milijoną 
žmonių serga AIDS. Šis skaičius per 
vienerius metus padidėjo 20 proc. 
Savo naujametiniame raporte PSO 
rašo. kad tikrasis sergančiųjų AIDS 
skaičius yra apie keturis su puse 
mlijono. Trys ketvirtadaliai visų Igoriu 
lieka neužregistruoti dėl aplaidumo 
Ir netikslios diagnozės. Daugiausia 
AIDS ligonių užregistruota Afrikos 
šalyse ir Amerikos žemyne.

f
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Išnešė trijų 

durų spintą
KELMĖ. Kalėdos ir jų išvakarės 

bei dienos po šventės buvo 
palyginti ramios. be 
"pikantiškesnių" įvykių. 
IlgapiršCiai iš Šaukėnų 
psichiatrinės ligoninės garažo 
pavogė du automobilių 
akumuliatorius, iš Grimzių 
bendrovės grūdų sandėlio- 350 kg 
rugių ir 1650 kg amonio salietros, iš 
melioracijos įmonės kiemo - 
lėkštinių akėčių padangą su 
stebule ir veržlėmis, o iš 
Maironiuose esančio Visgailių 
kaimo gyventojos J. B. 
negyvenamojo namo, atplėšę 
langą, išnešė trijų durų spintą 
Daugiausia žalos - apie 3 
tūkstančius litų - patyrė Tytuvėnų 
miškų urėdija: dabar paaiškėjo, 
kad jau lapkričio mėnesj iš 
Raudgirio eiguvos dingo 42,4 ktm 
spygliuočių rastų.

j KILTŪJ
1жшаш£  . u ; » :

savivaldybės finansuojama 
Žemaitės literatūrinė premija. Išleista 
išsami studija "Kražiai". R. Biržinytė 
išleido antrąjj eilėraščių rinkinį 
'Tenai, už Kražantės". Kelmės krašto 
muziejuje atidaryta rašytojo K. 
Majaus ir jo  kūrybos vertėjo, 
kelmiškio mokytojo J. Vadeikio 
ekspozicija.

* * *
Kelmės mažasis teatras dalyvavo 

tarptautiniame festivalyje Danijoje, 
"Knituvos" folkloro ansamblis - 
Šveicarijoje ir Vokietijoje. Pastarojoje 
šalyje koncertavo ir Užvenčio 
kultūros centro saviveiklininkai. 
Švedų specialistai padeda mums 
organizuoti suaugusiųjų mokymą, o 
danai Kelmės 2-ojoje vidurinėje 
mokykloje padeda jdiegti 
eksperimentą "Psichologinis 
klimatas mokykloje".

Po keturių metų pertraukos V. 
Juknaitei už romaną "šermenys" 
vėl įteikta dabar jau rajono

Turgaus kainos
KELMĖ. Višta (2 kg) -10 Ü 
Gyva antis (3 kg) -13 Lt 
Žąsis (5 kg) - 35 Lt 
Kalakutas (5 kg) - 40 Lt 
Naminė dešra (1 kg) -15 Lt 
Rūkyti kumpeliai (1 kg) -13 Lt

Ketvirtoji 
teisėja apylinkės 

teisme

Lašiniai (1 kg) - 8-9 Lt 
Rūkyta šoninė (1 kg) -12 Lt 
Kviečiai (50 kg) -15 Lt 
Miežiai (50 kg) -14 Lt 
Miežiniai miltai (50 kg) -17 Lt 
Rugiai (50 kg) -13 Lt 
Bulvės (50 kg) - 45-50 Lt 
Grietinė (1 0 - 4 U 
Sūris - 4 Lt 
Sviestas (1 kg) - 9 Lt 
Medus (1 kg) - 8 Lt 
Rauginti agurkai (1 kg) - 3 Lt 
Svogūnai (1 kg) -1,80 Lt 
Rauginti kopūstai (1 kg) -1,20 Lt 
Morkos (1 kg) - 0,80 Lt 
Kopūstas (1 kg) - 0.70 Lt

Avies vilnos i

siūlus
PAKRUOJO RAJ. Lygumų vilnų 

k a r š y k l o s - v e r p y k l o s  
išvažiuojamojo punkto atstovas 
nuo 1995 m. sausio pradžios iki 
vasario pabaigos Kelmės 
turgavietėje šeštadieniais nuo 8 iki 
11 val. keis plautas (pešioti 
nebūtina) avies vilnas j siūlus. 
Vienam kilogramui vilnų pakeisti j 
siūlus kainuos 6,50 Lt.

Be to, be prekybinio antkainio 
bus parduodami naminiai vilnoniai 
bei pusvllnonia! siūlai.

KELMĖ. Prezidento dekretu Kel
mės apylinkės teisėja paskirta Vilma 
PECIUUONIENÉ. Ji gimė 1963 me
tais Kelmės rajone, Naudvario kai
me. Baigė Vilniaus universiteto tei
sės fakultetą, pastaruoju metu dirbo 
rajono valdybos juriskonsulte. Tai 
ketvirtoji teisėja apylinkės teisme.

Papildomi 
etatai

KELMĖ. Liolių senelių namuose, 
trečdaliu padidėjus išlaikytinių, 
jsteigti direktoriaus padėjėjo, virėjos 
padėjėjos ir pusė elektriko etato. 
Tačiau panaikinta pagalbinio 
darbininko pareigybė.

Metų žmogus • 
laikraščio 

redaktorius
RADVILIŠKIS. RadvIIISkyje buvo 

renkamas Metų žmogus. Juo tapo 
Radviliškio laikraščio "Mūsų 
kraštas" vyriausiasis redaktorius 
Linas Jučas, surinkęs 1614 balų. Jis

Ir kiti laureatai buvo apdovanoti 
šventinėje vakaronėje, vykusioje 
"Mūsų krašto" redakcijoje.

Dar vienas 
turgus

TELŠIAI. Nuo sausio 3 dienos 
pradėjo veikti uždaras turgaus 
paviljonas (Respublikos 51, 
restorano "Germantas"
pirmajame aukšte).

Leidžiama prekiauti šviežia ir rū
kyta mėsa bei kitais maisto pro
duktais.

“Dolomito” 
akcijos 

pasirašomos iš 
naujo

PAKRUOJIS. Valstybinė "Dolo
mito" jmonė, neradusi užsieniečio, 
kuris nupirktų ją, nutarė parduoti 
akcijas Lietuvoje. Darbuotojai 
akcijas išpirko pirmenybės teise. 
Viešam pasirašymui skirtos 
akcijos buvo išpirktos net 423 
proc. |monės vadovas prieš 
privatizaciją skundėsi rajono 
laikraščiui įmonės padėtimi, jos 
skola bankui. Bet tai nepadėjo. 
Akcijos buvo išpirktos. Viešasis 
"Dolomito" akcijų pasirašymas 
bus skelbiamas iš naujo.

Paruošė 
Vida SIMONAITIENĖ

►

* NAUJAMETINĖ LAIDA 
“KAS NAUJESNIO, 

PREMJERE?”

TUO IR GYVENU

Jonas VAIŠNORAS
Gruodžio 27 d. per Lietuvos 

televiziją matėme paskutinę šiais 
metais laidą "Kas naujesnio, 
Premjere?" Ji mums puikiai žinoma 
tuo, kad A. Šleževičius nuolat gyrėsi 
"stabilizacija" Lietuvos
ekonomikoje, kai tuo tarpu mes vis 
"kritome gilyn j duobę” . Minėtoje 
naujametinėje laidoje - vėl tie patys 

^  "aktoriai" - A. Šleževičius ir R. 
Paulauskas. Tačiau "naujos 
dekoracijos", t. y. ankstesniųjų laidų 
dalyviai, pateikdavę klausimus 
laiškais ir telefonais, buvo pakviesti 
studijon klausimus premjerui 

f  pateikti asmeniškai...
... Štai pagyvenusi pedagogė - 

pensininkė kukliu, beveik 
maldaujančiu balsu klausė: "Jau 
kartą mus apgavote, žadėdamas 
didinti pensijas, na, o kaip ateityje?"

Premjeras, kurj vienas laidos 
dalyvis pavadino "specialistu 
atsikalbinėti", žinoma, rado ką 
atsakyti šiai moteriai...

...Kitokiu tonu klausimus 
pateikdavo verslininkas, Telšių 
rajono ūkininkas p. Ramonas. Jis 
net neleido jam "Įsibėgėti”  ir užgožti 
klausimo esmę žodžių lavina (kai 
klausimas jam nepatinka). O 
premjero pažadą kad ateinančiais 
metais bus skiriama 30 milijonų litų 
žemės ūkiui remti, atkaklusis 
žemaitis "palydėjo” replika: "Vis tiek 
trečdalis šios sumos "išgaruos" 
nežinia kur"...

Nelauktai įdomiai įsijungė 
diskusijon laidoje dalyvavę 
moksleiviai. Į R. Paulausko 
klausimą, kas šių dienų 
jaunuomenei labiau patinką ar 
vakarietiški filmai, pilni smurto ir 
sekso scenų, ar pasakėčia "Kaip

asiliukas ieškojo laimės", vieną 
moksleivė atsakė, kad ir Lietuvos 
nūdienos gyvenime ne mažiau 
smurto Ir sekso.

Na, o ponia Hana - šmaikštuolių 
klubo atstovė - paprašė 
vaidybiniame scenos vaizdelyje "Aū- 
ū, Premjerei" premjerą pamokyti, 
"kaip reikia gyventi, gaunant 50 Lt per 
mėnesį"...

Naujametinė laida "Kas

RASO
“AUŠROS 
ALĖJAI”

naujesnio, premjere?" televizijoje 
parodė, kad Lietuvos žmonės jau 
nebetiki LDD partija ir jos pirmininko 
A. Šleževičiaus teiginiu, jog 
ekonomikoje vyksta pakilimas. Jie 
nusivylę. Naujųjų, 1995-ųjų metų 
proga palinkėkime LDDP ir jos 
vadovui "nemaitinti" mūsų žmonių 
"stabilizacijos" pažadais, bet 
palengvinti jų gyvenimą "prie skurdo 
ribos".

Skrenda pažeme šių metų 
pirmasis sniegas. Rodos, su tuo 
baltumu ir ramybė ateina. Į žemę ir 
sielą. Deja, ne visur, ne visiems. Toli 
toli, išdidžiosios Čečėnijos žemėje, 
žlega užkariautojų tankai, ir krūpteli 
širdis: ar Čia seniai - ir pas mus - taip 
pat... Rauda motinos sūnų, 
nebegrįžtančių j namus, kaip 
raudojo mūsiškės...

Bet sniegas užkloja mano žemę - 
ir darosi ramiau gyventi. O miško 
gyventojai glaudžiasi prie žmogaus.* 
Dar ne badas juos veja prie mano 
rankų, dar ne alkana žiema, bet jau 
ieško jaukumo ir draugystės papūs- 
tuodegės voveraitės ir raudon-

Atlanto vandenyne nusileido 
skraidantis aparatas su trijų žmonių 
įgula, neaiškiais tikslais pasiųstas į 
kosmosą 1943 metais I

šis trejetas buvo parinktas 
prasiveržimui j kosmines erdves pagal 
asmenini Adolfo Hitlerio įsakymą. 
Raketos startas atliktas iš mokslinio 
tyrimo centro slaptojo poligono, 
esančio Penemiundės saloje Baltijos 
jūroje, Vokietijos šiaurėje. Tikslas, 
dėl kurio lakūnus pasiuntė į 
nežinomybę, buvo visiškai slaptas. 
Buvo žinoma tik tai, jog jie ten liks 
visam laikui. Likus nedaug laiko iki 
starto, Penemiundę pasiekė A  Hitlerio 
telegramą kurioje jis išreiškė padėką 
drąsiems pilotams, aukojantiems 
save didžiosios Vokietijos interesų 
vardan, šj raštą jie iki šioi tebesaugo...

Kaip pareiškė vienas iŠ 
Nacionalinės aeronautikos Ir 
kosminės erdvės tyrimo valdybos 
(NASA) ekspertų, tai neįtikima "Mes 
niekada negalėjome įsivaizduoti nieko 
panašaus. Tas faktas, jog vokiečiai 
turėjo technikos, galinčios pasiekti 
kosmosą dar praėjusio karo metu, 
pats savaime apverčia aukštyn 
kojomis viską ką mes žinojome. 47 
metus trukęs skrydis • tikras 
stebuklas!"

Oficialiai NASA apie įvykį 
nesuteikia jokios informacijos ir 
nepraneša kosminio laivo įgulos narių 
vardų. Reporteriams pavyko sužinoti 
tik tiek, jog raketa nusileido Atlanto 
vandenyne balandžio 2 d. Visas 
trejetas nedelsiant buvo nuskraidintas

kaklės sniegenos. Gal suprantą kad 
mums, čia gyvenantiems, kiekvie
nas apsilankymas yra kaip dovana, 
kaip laimės ir šilumos trupinėlis.

Mes džiaugiamės kiekvienu, 
kuris peržengia mūsų nelinksmų 
namų slenkstį, širdį užplūsta 
graudumas, prisiminus Micaičių 
moterų choro, aplankiusio gruodžio 
viduryje, koncertą. Vakaro metu 
mus palaimino ir palinkėjo sėkmės 
kunigas B. Gemžauskas. Ačiū 
Jums, gerieji žmonės, kad 
nelšstūmėte mūsų, senų Ir

į Ameriką supančios erdvės tyrimo 
centrą. Ten pilotams buvo patikrinta 
sveikata ir dabar, gydytojų nuomone, 
jie yra sveiki ir gerai jaučiasi.

Grįžę j žemę, kosmonautai 
pergyveno labai stiprų stresą - juk tai 
buvo grįžimas iš ano pasauliol Kaip 
bebūtų gaila, papildomos 
informacijos spaudos atstovams iš 
NASA vadovų gauti nepavyko.

Sutinkamai su išankstiniais 
pranešimais, kosminis laivas, kuriame 
kosmonautai grįžo į žemę, buvo ne 
kas kita, kaip patobulintas FAU-2 
reaktyvinis sviedinys. Antrojo 
pasaulinio karo metu hitlerinė Vokletįa * 
sukūrė minėtąsias raketas tam, kad 
galėlų smogti smūgius J priešo 
teritorijoje esančius strateginius 
taikinius. Jų vyriausiasis 
konstruktorius buvo Verneris fon 
Braunas. Nėra jokios abejonės, jog 
jis žinojo apie pirmųjų kosmonautų 
skrydį, tačiau niekam ir niekada apie 
tai nekalbėjo. Kodėl?

Nėra atsakymo į antrąjį klausimą. 
Ištyrus "kapsulę", kurioje nusileido 
pilotai, amerikiečiai nerado nei 
vandens, nei maisto. Kaipgi jiems 
pavyko išgyventi 47 metus? Net jeigu 
manytume, kad visą šį laiką jgula

pasiligojusių, Iš savo atminties Ir 
širdies. Jūsų gerų žodžių palaikomi, 
mes pasijutome stipresni. Ir 
sveikata, rodos, sugrįžta

Žiūriu j šalčiu spengiančius 
laukus, ir toks džiaugsmas apima, 
kad gyvenu! O siela amžinai alkana 
to šventumo Ir gėrio, kurį po trupinj 
renku iš savo tėviškės laukų 
pasidabruoto grožio, iš voverės 
smalsių akių ir iš gero žmogaus 
širdies. Tik tuo aš ir gyvas.

Aleksas BIČKUS 
Aukštelkė .

buvo anablozės būsenoje, kai 
žmogaus organizmas apsieina be 
maisto, - kaip žmonės patys atsibudo 
Ir sėkmingai nusileido?

Mačiusieji tvirtiną jog kosmonautai 
visiškai nepaseno, tarsi juos kelionėn 
išleido visai neseniai. Kur slypi jų 
jaunystės išsaugojimo paslaptis?

Pagaliau paskutinė ir pati 
svarbiausioji paslaptis: kur buvo raketa 
tuos visus 47 metus? Iš tikrųjų, kur? 
Jeigu ji būtų buvusi orbitoje šalia 
Žemės, ją stebėtojai seniai būtų radę.

Šios neįtikimos istorijos aplinkybes 
šiek tiek paaiškina vienas atsitikimas. 
1990 metais masinės informacijos 
priemonės pranešė dar vieną įdomų 
faktą Buvęs VDR gyventojas, antrojo 
pasaulinio karo metu tarnavęs 
liuftvafėje ir po to emigravęs j VFR, 
oficialiai pareiškė, jog jis yra pirmasis 
žmogus, atlikęs kelionę j kosmosą. 
Jo žodžiais, jis pabuvojo ten dar 1943 
metais.

Labai galimas dalykas, jog trys į 
Žemę grįžę kosmonautai - jo seni 
pažįstami, vykdę tas pačias užu dot is.

Parengė
Bronius KASPERAVIČIUS

NEŽINOMYBĖS LABIRINTAI

HITLERIO 
KOSMONAUTAI 

NUSILEIDO ATLANTE?

AUŠROS ALĖJA



PUTPELIŲ AUGINTOJAMS (6)
IŠSIRITO!

Vienadieniai putpeliukal nemėgsta 
Ilgo vežiojimo. Nereikia Jų, dar mažų, 
vežti ir I prekyvietes, nebent ik  artimam 
kaimynui galima padovanoti. Jie 
jautrus persalimui, skersvėjams bei 
žemesnei negu 35-37 laipsn. C 
temperatūrai.

Todėl pirmąją savaitę juos reikia

f  termometrą. Vienasis jų gali 
būti maksimaiinls, parodantis, kokia 
aukščiausia temperatūra buvo per 
stebimąjį laikotarpj. Kitas termomet
ras gali būti paprastas, spiritinis.

Patalpas putpeliukams auginti 
reikia paruošti it pašildyti iŠ anksto. 
Jei sąlygos verčia inkubacijos patal
poje juos laikyti Ilgiau negu 4-8 val., 
būtinai nors pagirdykite švariu šiltu 
vandeniu, I kur] jlašinama silpnos 
konoentraoios (1:1000) kalio perman
ganato tirpalo (šviesiai rožinės 
spalvos).

PIRMOJI

Išsivystę, bėginėja Ir ieško maisto - 
viščiuklnėmls. Visas pagrindines že
mės ūkio paukščių rūšis: kalakutus, 
žąsis, antis, vištas, putpeles, pentar- 
das, galime priskirti prie vlščiukinių 
paukščių. Šių paukščių kiaušiniai būna 
stambesni negu viščiukinių, o perinimo 
ar inkubavimo laikas - Ilgesnis.

Tačiau ir paukščiukTnio, ir viš- 
čiukinio tipo vienadieniai jaunikliai nei 
savo išore, nei pagal vidinę sandarą 
dar nėra panašūs j suaugusius paukš
čius. Todėl ir putpeliukal, kaip ir kitų 
rūšių paukščių jaunikliai, tebeturi kai 
kuriuos embriono požymius, specifi
nius vidaus organų sandaros, mitybos, 
dujų apykaitos, nervų sistemos 
bruožus.

Išorinės paukščio ar gyvūno 
lormos vadinamos eksterjeru, vidinė 
sandara - interjeru.

Palyginkime vienadienio putpeliuko 
Ir |am giminingo mums gerai pažj- 
stamo viščiuko eksterjerą ir interjerą

išdžiūvęs - tankus ir minkštas. Kuo 
labiau pigmentuotas pūkas, tuo 
stipresni ir gyvybingesni jaunikliai 
(išskyrus baltaplunksnius).

Paukščiuko išvaizda daug pasako 
apie jo sveikatą. Didelis Ir Išpūstas 
pilvelis - arba blogai sunaudotas 
trynys, arba nesveikas žarnynas. Kojų 
silpnumas, kraujo krešulėlis bambeles 
žiede, retas ir išblukęs pūkas • 
putpeliuko neverta ir a u g ln t l^ ^ ^ g

Jvairūs embrioninio vystymosi s 
Ikimai pakeičia daugelio orgai

su vyresnio amžiaus jauniklių ar jau 
elių bei vistųsubrendusių putpeli 

eksterjeru ir Interjeru.

GYVENIMO
Putpeliuko, kaip ir viščiuko, 

santykinai didelė galva ir ilgos kojos,

DIENA
Visų rūšių paukščių jaunikliai, 

išsirpę iš kiaušinių, būna nevienodai 
išsivystę. Palyginkime putpeliukąsu 
viščiuku Ir balandžluku. Putpeliukal 
ir viščiukai išsikala labiau išsivystę 
negu balandžiukal. Jų kūnelis pa
dengtas pūkeliu, akutės žvilga, jie 
tvirtai stovi ant kojyčių, bėginėja ir 
ieško maisto. O balandžiukas išsirita 
bejėgis, plikas ir aklas. Jis težino, 
kad reikia Išsižioti. Jei tėveliai rū-

trumpas kaklas Ir pūkuoti sparnai. 
Tokias kūno proporcijas sąlygoja 
geras vienų organų išsivystymas ir
kiti -  • - -■   •

pastingi, tai tuoj jklša maisto. Tik po 
' eip-daugelio dienų jis praregės, apslp- 

lunksnuos Ir Išlėks iš lizdo.
Balandžio tipo paukštelių rūšys 

vadinamos paukšclukinėmis. O tos 
rūšys, kurių jaunikliai Išsirita labiau

kitų neišsivystymas. Nuo pat pirmųjų 
gyvenimo dienų jauniklių adaptacijai 
labai svarbios galvos smegenys ir 
akys. Todėl šie organai atsiranda dar 
ankstyvoje emb»iogenezė|e Ir gerai 
auga. Embriono akys sudaro 1,2% jo 
kūno svorio, vienadienio paukš-čiuko 
- 0,5%, o suaugusio - 0,15%.

Putpeliukas sėkmingai išsikals tik 
turėdamas stiprų snapą Ir kojas. 
Sparneliai čia nereikalingi, todėl ir 
išsivystę blogiau. Lytines liaukos 
(kiaušides ir sėklidės) ir antriniai lytiniai 
požymiai išsivysto lytinio brendimo 
periode.

Ką Ilk išsiritusio putpeliuko pūkas 
drėgnas ir prilipęs prie kūno, o

trikimai pakeičia daugelio organų 
sandarą, konfigūraciją, svorj Ir 
išvaizdą Tyrinėtojai bandymais nus
tatė, kad dėl perkaitinimo (hiperter
mijos) inkubacijos procese būna ma
žesnes kepenėlės ir širdelė. Trūkstant 
šilumos (hipotermija), kepenėlės Ir 
širdelės raumuo padidėja Keičiasi 
trynio liekana, tulžies pusė, riebalinis 
kūnas, čiobrjaliaukė (thymus), fabri- 
cljaus bursa Šie embnogenezes metu 
atsiradę interjero pakitimai išlieka išsi
ritusiems paukščiukams ir gali būti 
tokie ryškūs, kad galime iškart nus
tatyti, ar verta juos auginti.

Jei skrosime putpeliuko lavonėlj 
ir prapjausime pilvelj, tai pirmiausia 
pamatysime labai didelj trynio malšelj 
su kraujagyslėmis. Trynio maišelis 
su trynio liekana - embrioninio vys
tymosi laikotarpio laikinas organas, 
išliekantis ir pirmosiomis paukščiukų 
gyvenimo dienomis. Tai paukšteliui 
gamtos dovanotas nedidelis maisto 
sandėliukas, bet jo vieno išgyventi 
neužtenka. Dar reikia lesaliuko Ir 
geriamojo vandens.

Embriono vystymosi metu trynio 
maišelis atlieka šias funkcijas: pirmąją 
embrtogenezės savatę - tai maitinimo, 
kraujodaros Ir kvėpavimo organas, 
o paskui - iki išsiritimo - mitybos 
organas.

Pagal J. Skonsmono knygą 
"Nam inės putpelės" paruošė

Petras KUDRICKIS

Prancūzų skulptorius Burdelis 
sumanė prie savo vasarnamio 
pasodinti gėlių. Bet žemės 
sklypelis buvo labai apleistas, o 
Burdelis neturėjo laiko ilgai 
darbuotis su kastuvu. Tada jis

NUSIŠYPSOK, 
ŽMOGAU

parašė policijai anoniminj laiškelį: 
“ Kažkokio Burdello darže yra 
užkastas nužudyto žmogaus 
lavonas” .

Kitą dieną dvylika seklių jau 
darbavosi skulptoriaus darže Ir 
nuosekliai perkasinėjo žemę. Tais 
metais skulptorius išaugino puikių 
rožių.

nebuvo ką
Papasakokite šią pasakėčią 

žmonai. Kodėl ji pjauna šaką ant 
kurios sėdi?

Paršelis, priėjęs prie rozetės, 
ilgai žiūri ir atsidūsta:

- Vargše broleli, kaip giliai jie 
tavejmūrijo...

- Kodėl taip be saiko girtauji? 
Net ii gyvulys, gerdamas vandeni, 
žino kada sustoti.

- Ir aš, gerdamas vandenj, žinau, 
kada sustoti.

Redaktorius, perskaitęs jam 
atneštą kūrinj, pasakė:

- šitaip jūs galėsite rašyti, kai 
būsite žymus. O dabar reikia rašyti 
geriau.

Kaimynas kaimynui.
- Kodėl tavo kiaulė su ramentais?
- Ar kvailas būčiau, kad pjaučiau 

kiaulę, jai man norisi tik šaltienos?

Nusipirko vilkas “ Žigulius", o 
kiškis-arklj. Važiuoja vilkas mišku, 
Ir staiga sugedo "Žiguliai". Žiūri, 
pro šalj kiškis arkliu joja.

- Ei, žvairy, -šauklavllkas, - gal 
"dešimtąjį" raktą turi?

• Pažiūrėk, bagažinėje gal Ir yrą 
- atsako kiškis, pakeldamas arklio 
uodegą

- Pirmasis pasisako ponas 
direktori usl

- Ponai! Šiame susirinkime, 
sušauktame mano Iniciatyva, 
apsvarstysime mūsų darbuotojo 
Alberto elgesj: minėtąjį darbuotoją 
vakar aš Ir vėl - kelintą kartą! - 
sutikau Išblaivinimo įstaigoje...

Pjūklas patogiai įsitaisė ant šakos 
ir pradėjo ją pjauti. Šaka girgždėjo, 
girgždėjo Ir nukrito.

O pjūklas pakibo ore. Pjauti

Amerikiečių biologas daktaras 
Viljamas Montenas mano, kad 
plaukai yra praeities iekaną (rodanti 
žmonių kilmę. Plaukai, kurie šildo 
gyvuli Ir yra savotiškas drabužis, 
žmogui visiškai nereikalingi. Moksli
ninkas jsitikirtęs, kad ateityje plaukai 
išnyks. Gražiai tada atrodysime, 
tiesa? parinko

Pranutė ŽU KAITYTĖ

©TVJ TAIKINYS
Ketvirtadienis, sausio 5 d.
LTV
21.05 val.
"Gražuolė"
Lietuvos kino studijos vaid. f.. 1969 

m. Rež. Arūnas Žebrlūnas. Kaip Ir 
filosofinėje pasakoje “ Mažasis prin 
cas", LTV filme "Mirtis Ir vyšnios" 
pagal anglų rašytojo A  Beitso novelę, 
"Gražuolėje" režisierius kaiba apie 
būtinybę vaiko sieloje Išsaugoti poreikį 
grožiui Ir tiesai.

Mažoji aktorė J. Mlckytė kino 
festivalyje Minske (1970 m.) 
apdovanota specialiu prizu už 
geriausią! šame Šime vaiko vaidmenj.

Penktadienis, sausio 6 d.
LTV
17.05 val.
"Ne vien žmonių planeta"
Scenarijaus autoriai J. Baušys Ir 

V. Puplauskis. Režisierius V. 
Puplauskls. 1988 m.

Sis dokumentinis filmas - apie 
žmogaus ir gyvosios gamtos 
santykius, apie miesto žmones, kure 
augina naminius paukščius Ir 
gyvūnus, Ir apie lai, kaip svarbu 
jskiepyli vaikams švelnumą jiems.

19.55 val.
Madų videožurnalas
Juoko akimirkos
Šj sezoną stilius gali būti juokingas, 

tačiau tai nereiškia, kad, norintys 
madingai atrodyti, drauge privalo 
atrodyti Ir kvailai.

21.05 val.
Naujasis amerikiečių serialas

“ Lėlių slėnis". 1-2 s.
Šeštadienis, sausio 7 d.
LTV
21.50 val.
"M otina Ir sūnus"
Motina (R. Cracknell) ir sūnus (G. 

McDonaldas) "smagiai" gyvena, 
tiksliau - juokingai... Dėl motinos 
sklerozes būna tiek smagių - liūdnų 
situacijų.

Sekmadienis, sausio 8 d.
22.40 val.
Miražas
Laida videokino gerbėjams: trečia

jam Prancūzuos ir Baltijos šalių vi
deomeno festivaliui Vilniuje 
pasibaigus.

TELE-3
21.30 val.
“ Naujokas H illas"
Populiarusis šaunių mušeikų 

duetas - T. Hillas Ir B. Spėnceris - vėl 
ekrane! Šj kartą - komiškame vesterne, 
kuriame jie pokštaudami daužo 
"bloglečlų" fizionomijas Ir, žinomą 
nugali visas kliūtis. Rež. G. Colizzi, 
1969 m.

TELEVIZIJOS

PROGRAMA
Ketvirtadienis, sausio 5 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.25; 19.00; 2210 

TV anonsas. 8 30 Viso geriausio, 8.45 
F. "Vasara su Sellku". 2 d. 17.00 
Programos pradžia 17.05 Dok. f. 17.40 
Dok. t. 18.00; 18.50; 23.10 Žinios.
18.10 Programa vaikams. 19.05 
Vyriausybė nutarė... 19.20 Katalikų 
TV studija. 19.50 Toks gyvenimas.
20.30 Panorama 21.05 F. "Gražuolė".
22.15 Baleto muzikos šedevrai. 23.20 
F. “ Vaiduoklių teatras".

UtPollInter
7.00 Ryto ratas. 9,00; 19.00 TV 

parduotuvė. 9.15 F. "Laukinė rožė". 
9.40TV anonsai. 14.52; 17.48;20.00; 
22 52 Naujienos 16 00 Kompiuteris.
16.20 F. "Elen ir vaikinai". 16.52 
Pasaulis šiandien. 17.00 ...iki 16-osir 
vyresniems. 17.40 Kas yra kas 17.55 
Krepšinis. 19 40 Labanakt, vaikučiai. 
20.35 "Mano uivas-mano tvirtovė".
21.20 Laida Viskas!" 21.40 F. 
"Imperatoriaus romanas". 23.25 
Spaudos ekspresas. 24.00Autošou.

TELE 3
7.30 Žinios. 8.00 Anlmac. f. 8,30 F. 

"Santa Barbara". 9.30 "Viskas dėl 
juoko". 10.00 "Europašou” . 10.30F. 
"Ledi X skyrybos". 12.00; 1855 Anglų 
k. pamokėlės. 12.05 F. "Geležinė 
kaukė". 15.00 Kelionių žurnalas. 17.00 
F. "Aukso veršis". 18.30 Anlmac. f. 
19.00; 21 00; 23.15 Žinios. 20.30 
Animac. f. 21.30 F. 'Tartu nuolyklal".

UtPollInter
7.00 Ryto ratas. 9.00; 17.15 TV 

parduot uvė. 14,52; 20.30 Naujienos.
15.00 F. "Mažasis kžeršylojas". 16.20 
Rusijos dailio jo  čiuožimo
čempionatas. 16,52 Pasaulis šiandien.
17.30 Karaoke Ir kiti. 18.00 
Tangomanlja. 18.30 LKL 
čempionatas. "Statyba"-"Atletas".
20.10 Kibír tele vibir. 21.00 F. “ Beverti 
Hlls, 90210". 21.50 02 kronika. 22.10 
Vldeokaukas.

TELE 3
7.30 Žinios. 8.00 Anlmac. f. 8.30 

F. "Santa Barbara”. 9.30 Gineso šou.
10.30 F. "Yarfu nuotykiai". 12.15;
18.55 Anglų k pamokėlės. 12.20 F. 
"Aukso veršis". 15.00 Kelionių 
žurnalas 16.30 Vokiečių k  pamokėlė.
16.45 Langas j gamtą 17.00 F. "Aukso 
veršis". 2 d. 18.30 Animac. f. 19.00; 
21.00; 23.05 Žmios. 19 30 F. "Sama 
Barbara". 20.30 Anlmac. f. 21.30 F. 
"Kamuolinis žaibas".

grožis". 15.15 Gyvūnijos pasaulyje.
16.00 LKL čempionatas. "Atletas"- 
"Lavera”. 17.40; TV parduotuvė. 17.55 
F. "Laukinė rožė” . 18.25 Chart Show.
19.15 Keturi ratai. 19.35 Kibir lele 
vibir. 20.40 F. "Žmogžudysčių 
akyrlus". 21.30 "Vieną kartą .."22.00 
Naujametinis vakaras Lapėse 
(kartojama).

TELE 3
9.00 Animac. f. 10.30 F. 

"Kamuolinis žaibas puola". 12.05 F. 
"Gražuolė” . 12.55 F. "Aukso veršis". 
2 d. 14.00 Kelionių žurnalas. 16.00 
VIVA Charts. 17.00 Pasaulio futbolo 
taurė. 17.30 Viskas dėl juoko. 18.00 
F. "Okavango". 19.00; 21.00; 23.15 
Žinios 19.30 F. "Maištininkas". 20.30 
Animac. f. 21.30 F. "Po dvylikamyliu 
ritu"

miltai..." 21.00 Baltijos naujienos.
22.00 Panorama. 22.30 "Laiminga 
ranka". 23.30 F. "S eptyn i 
samurajai". ,

ŠIAULIŲ VT IR 
BALTIJOS TV  

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

21.05 ‘Taip sukasi pasaulis". 8.30;
20.30 "Nakties riba". 9.00 CNN 
valanda 10.00 Kelionė j gamtą 10.30 
Programa vaikams. 18.15 Pasaulio 
naujienos. 18.30 Susitikimai. 19.00 
Baltijos naujienos. 19.05; 22.00 "Pirk, 
parduok, Informuok". Žinios. 19.35 
Spaudos apžvalga 19.40 Teatronas.
20.00 NBA: žvilgsnis iš arčiau. 21.00 
Baltijos naujienos. 22.30 Rodo 
"ARGOS".

Penktadienis, sausio 6 d.
LIETUVOS TV
745 Labas rytas 825; 19.00; 21.55 

TV anonsas. 8.30 šeimos albumas.
8.55 F. "Vasara su Seliku". 3 d. 9.20 
F. “ Lėlių slėnis". 17.00 Programos 
pradžia 17.05 Dok. f. 17.25 Moterų 
krepšinis. 18.00; 18.50; 23.20 Žinios.
18.10 Programa vaikams. 19.00 TV 
anonsas 19.05 Šeši kontinentai. 19.35 
Reportažai iš regiono. 19.55 Madų 
videožurnalas. 20.30 Panorama 21.05 
F. “ Lėlių slėnis". 2200 Laisvės alėja
22.20 Sėkmės keliai. 23.35Gražuolių 
konkursas "Mis pasaulis-94.

šeštadienis, sausio 7 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Programa 

vaikams 10.00 Šarka 10.30 Santarvė.
11.20 Mūsų kalba 11.50; 18.25; 21.45 
TV anonsas. 11.55 Sveiką Prancūzija 
12.25 Kelias. 12.55 F. "Degrasi 
devynmetė” . 13.25 PasauBo sportas
14.30 Opera "Buratinas". 16.00 
Jaunimo banga 17.00 F. "Ponas 
Bynas". 17.25 Sveikinimai. 1830 
Krepšinis "Žalglris"-"Neca". 20.00 
Jupiteris. 20 30 Panorama 21.05 Po 
savo stogu. 21.50 F. “Malina ir sūnus”.
22.20 Lietuviška estrada 22.35 F. 
"Sensacija". 23.30 Vakaro žinios.
23.45 Roko legendos.

LltPollInter
9.00 Ryto ratas. 11.00 Lietloto. 

11.05; 15.55 Anonsai. 11.10 
"Džiaukitės". 12.00 Rusijos premijas 
"Triumf" jtelkimas už 1994 m. 
literatūros ie meno pasiekimus. 12.50 
Iškilminga transliacija Kristaus cerkvės 
statybos Maskvoje pradžiai. 13.42;
20.00 Naujienos. 14.00 Dailusis 
čiuožimas. 14.45 "Rusijos didybė ir

BALTIJOS TV 
Penktadienis, sausio 6 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7 35;

21.05 "Taip sukasi pasaulis". 8.30;
20.30 "Nakties riba". 9.00 CNN 
valandą 10.00 Programa valkams. 
16.15Tėte, o Martinas sakė... 16.25 
Programa 16.30 Savaitgalis. 17.00 
Kvietimas j Lenkiją 17.20 Muzika.
18.00 TV ekspresas. 18.15 Pasaulio 
naujienos. 18.30 Krepšinis. 
"Statyba” -"Atlėtas". 20.00 "Rupūs

Penktadienis, sausio 6 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35;

21.05 "Taip sukasi pasaulis” . 8.30;
20.30 "Nakties riba". 9.00 CNN 
valanda 10 00 Programa vaikams.
18.15 Pasaulio naujienos. 18.30 
Muzika. 19.05; 22.00 "Pirk, parduok, 
Informuok", Žinios 19.35 Spaudos 
apžvalga. 19.40 "Laimės bučinys".
20.15 Muzika. 21.00 Baltijos 
naujienos.22.30 "Laiminga ranka".
23.30 F. "Septyni samurajai". I d.
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