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SEIMO DAUGUMA SUSIRŪPINO DĖL 
NETEISĖTO TURTO PRIVATIZAVIMO: 

MATYT, JAU LAIKAS
Arvydas SA ULĖNA S

Pagaliau Seimas priėmė rezoliuciją 
dėl neteisėto valstybinio turto 
orivatizavimo ir, išklausęs Tėvynės 
Sąjungos maldų, išnagrinėjo Vals
tybės kontrolieriaus ataskaitą šiuo 
klausimu. Kontrolieriams pateikti faktai 
pašiurpino, matyt, net užkietėjusius 
LDDP-istus, nes neteisėtu būdu pasi
savintojo - indeksuoto valstybės turto 
vertė - 2,5 mlrd. litų. Šios sumos būtų 
pakakę gyventojų santaupoms indek
suoti Tačiau 1,5 metų buvo ignoruoja
mos bet kokios iniciatyvos, o valsty- 
Dinės įmonės, nesumokėdamos jokių 
mokesčių valstybei, iš likutinio pelno 
vykdė tolesnę privatizaciją Tuo būdu 
"Lietuvos spauda” atsidūrė privačiose

rankose Taigi nusispjovus j Temidės 
ir žmonių veidus, valstybės, o tai yra 
ir visų mūsų turtas atsidūrė keliose 
pi ivačiose rankose.

Konservatoriai K. Skrebys ir A. 
Kubilius konstatavo, kad Seimo dau
guma faktiškai pritarė jų partijos 
rengtajam referendumui ir jo nuosta
toms, kurių buvo bijoma kaip maro. 
A. Kubilius stebėjosi tokiais "fintais" 
pasisavinant didelj kapitalą. Seimui 
apkaltinus Vyriausybę dėl prarastų
2,5 mlrd. litų, o konservatoriams pa
siūlius išnagrinėti šią bylą Prezidentas 
keičia generalinj Prokurorą Konserva
torių manymu, tai yra puikiai sureži
suota drama, kurios atomazga dabar 
ir vyksta. Valdančioji partija aukoja ir

perstatinėja tokias figūras, kaip 
Generalinis prokuroras, Aukščiausiojo 
teismo teisėjai, maskuodama nusa
vintus milijardus. Keista, kodėl ban
doma "atpirkimo ožiu” paversti vieną 
ar kitą asmenj, kai grobstyme daly
vauja didelės valstybinės struktūros 
ir aukšti jų vykdytojai. A. Kubilius 
pareiškė, jog reikalaus, kad jo frakcija 
iškeltų nepasitikėjimo A. Šleževičiumi 
klausimą. "Visuomenės veikėja”  A. 
Aukštikalnienė stebėjosi, kaip šitiek 
apsivogę valstybės vyrai drjsta ją 
valdyti. Ponios Auksės žiniomis, prie 
Seimo rūmų žada susideginti keletas 
pensininkų... Gal tai sujudins valdžios 
vyrų sąžines.

ĮGNYBTA MAFIJOS GALVAI AR 
SUGAUTA “ SMULKI ŽUVELĖ”?

TEISĖJAS V. NIKITINAS: ŠIOJE BYLOJE 
TOKIŲ DUOMENŲ NĖR...

Teisėjas V. N IK IT IN A S

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
»audžiamųjų bylų kolegijos pirmininko 
abinete "Aušros alėjos" korespond- 
intą pasitiko apsaugos vyrukas. Pats 
larsiosios V. Lingio nužudymo bylos 
sismo pirmininkas V. Greičius, atsu
ks pavargus] veidą, pasakė, kad 
Gervių niekam nesiruošia dalinti, 
įkyrus "Respubliką". Pasiūlė užsukti 
!° dviejų savaičių, kai bus pailsėjęs, 
'tą dieną pavyko surasti vieną iš 
Jų dviejų šios bylos teisėjų V. Nikitiną.
• Pradžių šaltai paklausęs: "Ko jūs 
’ ™anęs norite?", teisėjas vėliau sutiko , 
^bendrauti su "Aušros alėjos"
°respondentu.

Koresp. "Vilniaus brigada" - mitas 
r tikrovė?

arašyt^l,C,tlna8' Nuosprendyje 

Koresp. Žodis "mafija" daug ką 
brin h  yra duomenų apie
»irtV rySius su aukščiausiomis 
a|d2ios struktūromis.
arJi^ikltinas' Vis' 9 ird®i° viešai, 

y te savo išvadas. Plačiau

nekomentuosiu. Mes nieko nenus
lėpėme, viskas buvo pasakyta.

Koresp. Buvo minimi 46 "Vilniaus 
brigados" nariai. Kur kiti 42 ir kaip 
teisėsaugos organai mano su jais 
pasielgti?

V. Nikitinas. O!!! Čia reikia klausti 
ne mus, ne teisme, o  kitur... Prokur
atūroje. Tiesą sakant, aš nežinau, gal 
ir yra daugiau nuteistų iš šio sąrašo. 
Mes nagrinėjome tris konkrečius 
nusikaltimus, nukreiptus prieš V. Lingį, 
Dielniką, Mackievičių.

Koresp. Kaip pavyko B. 
Dekanidzei sužinoti V. Lingio pavardę?

V. N ik itinas. Kuria prasme 
sužinoti?

Koresp. V. Lingys savo straipsnius 
pasirašinėdavo slapyvardžiu. Kaip 
jiems pavyko sužinoti jo pavardę?

V. Nikitinas. Čia reikia jo paties 
klausti (B. Dekanidzės?) Bet jis j tai 
neatsakinėja. Žinojo ar nežinojo - mes 
galime tik spėlioti. Man atrodo, kad

T eisėjas V. G R EIČ IU S

tai ne taip jau sudėtinga. Esate 
žurnalistai, patys žinote - pasirašinėjate 
slapyvardžiais. Ir daugelis žmonių 
žino juos. Tiesa? Bent jau artimesniųjų 
ar kokių tai... Ne tik kad redakcijos 
ribose... Paklauskite pas poną V. 
Tomkų.

Koresp. ' ‘R espub likos" k 
"brigados" ryšiai?

V. Nikitinas. Aštąpatj pasakysiu: 
kas buvo byloje - tą girdėjote. Čia 
galima suprasti įvairius ryšius. 
Laikraščiai rašė... "Brigados" žmonės 
"sunkėsi" j laikraštį ir t.t. Čia irgi ryšiai. 
O ar buvo kokie kiti ryšiai, aš nežinau.

Koresp. Kaip pakomentuotumėte 
"Respublikos" straipsnj, kuriame 
buvo minimi advokatai ir kiti aukšti 
pareigūnai, aptarinėję šios byios eigą?

V. Nikitinas. Aš pakomentuosiu 
šrtaip. Šitas mūsų... Jame susirenka 
daugelis mūsų kolegų išgerti kavos 
Jei neklystu, šios bylos advokatų 
nuotraukoje nemačiau. Aš bijojau ką 
sakyti.

Koresp. Ar mums tikėti, kad ši 
byla "nugnybo“ mafijos galvą, ar 
sugavo "smulkią žuvj”

V. Nikitinas. B. Dekanidzė... Jis 
buvo aukštesnis už kitus 
nuteistuosius.

Koresp. Ar aukščiausias?
V. Nikitinas. Aukščiausias - 

danguje... Nors jis mafijai tikriausiai 
nepriklauso. 0  pasakyti, kas šiuo 
atveju aukščiausias, labai sunku. Šioje 
byloje tokių duomenų nėra...

Koresp. Ačiū. Sėkmės darbe!
Kalbėjos!

Arvydas SAULĖNAS

Rusija nepatenkinta 
praėjusios savaitės ants
krydžiais. Iš Jungtinių 
tautų pareikalauta, kad 
juos nutrauktų. Kozi- 
revas grasina trečiuoju 
pasauliniu karu. Jung
tinės tautos ir NATO su-

grupuote, Seime pas
kyrė Aukščiausiojo teis
mo teisėjus ir generalinį 
prokurorą. Visos kitos 
politinės partijos šiame 
žaidime nedalyvavo. Ge
neralinis prokuroras A. 
Vasiliauskas - LDDP ly-

trikusios - serbams lei
džia užiminėti Jungtinių 
tautų saugumo zoną. 
Konfliktas aštrėja. Tuo 
pasinaudodama Čečė
nijos opozicija, remiama 
profesionalių Rusijos ka
riškių, pradėjo puolimą 
prieš teisėtą Čečėnijos 
valdžią. Šįkart preziden
tas Dudajevas, nors ir 
sunkiai, smūgį atlaikė. 
Tokie scenarijai tapo bū
dingi Rusijos imperijai. 
Prisiminkime sausio 13 
įvykius. Karas Persų Įlan
koje buvo puiki priedan
ga teisėtos Lietuvos 
valdžios nuvertinimo 
akcijai pradėti.

*  *  «r

Lietuva pasuko  
policinės valstybės kū
rimo kryptimi. Preziden
tas, pasitaręs su LDDP

derio giminaitis, profe
sionalus policijos dar
buotojas. Nuo 1981 
metų - tardymo departa
mento prie VRM direk
torius. Vis labiau grįž
tame prie TSKP-LKP- 
LDDP diktatūros įtvir
tinimo...

*  *  *

Tam gali padėti kad Ir 
Rusijos tankai. Užsienio 
reikalų ministro P. Gylio 
nerealios mintys: “Jei 
tankai važiuoja per Lie
tuvą be ginkluotės, jie 
šalies saugumui negre
sia, užtat toks tranzitas 
duoda didelius pini
gus”. Ar nepasuks vieną 
kartą tie tankai į mūsų 
kiemą, ponas P. Gylys 
nemąsto.

A. V.

Irena BIJEIK IENĖ

Apiplėšti trys 
butai

Lapkričio 27 dieną buvo apiplėšti 
trys butai pietiniame miesto rajone. 
Iš Dainų 60-34 pagrobtas televizorius 
"Šilelis", audiomagnetofonas "Son- 
dy". Dainų 48b-4 gyventojai pasigedo 
televizoriaus "Šilelis", fotoaparato 
"Lomo Kompakt", dviejų telefono 
aparatų, videomagnetofono "Panas-

skrandis. šiuo metu mergaite gydoma 
Šiaulių vaikų klinikose.

Išgertuvių metu 
sužaloti du 

žmonės
Lapkričio 27 dieną dvidešimt 

vienerių metų R. L. peiliu sužalojo 
pilietį K. S., gyvenantį Pasvalio 18. 
Nukentėjusysis su dešinės rankos 
delnikaulio atviru lūžimu gydosi Šiaulių

POLICIJA INFORMUOJA
onic-25", įvairių gėrimų. Iš Tilžės 44- 
78 buto buvo pavogta siuvimo mašina 
"čaika", pramoninis “ Overlokas".

Alkoholiu 
apnuodyta 

nepilnametė
Šeštadienį 21 valandą namo grįžusi 

keturiolikmetė Aukštabalio vidurinės 
mokyklos moksleivė M. J. papasakojo 
kad trys vyriškiai prie fontano 
Statybininkų-Tilžės gatvių kampe 
sumušė ir sugirdė kažkokio skysčio. 
Nukentėjusiajai nustatytas
apsinuodijimas alkoholiu, jai išplautas

respublikinės ligoninės
traumatologiniame skyriuje.

Margių 18-ojo namo šeštajame 
bute pilietis V. J. peiliu sužalojo pilietį 
R. A. Pastarasis su kairiojo šono 
durtinėmis žaizdomis gydosi Šiaulių 
respublikinės ligoninės chirurginiame 
skyriuje.

Rastas negyvas 
žmogus

Šeštadienį Gytarių gatvės 4-9 savo 
buto vonios kambaryje rastas 
pasikorusio S. R. lavonas. Smurto 
žymių nepastebėta

J ,
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NENUGYVENTI GYVENIMAI TAIP PAT 
REIKALAUJA TIESOS

LeonIJa M ALAKAUSKIENĖ
j "Aušros alėjoje”  išspausdintą 

straipsnj "Kraujas Šaukiasi tiesos” 
sulaukėme atsiliepimo. Deja, iš ano 
pasaulio. Savo dukters Danutės 
Mačemienės lūpomis byloja Pranutės 
Breivienės sesuo Ona Daukšienė, 
Elenos ir Kazio Ratkų, turėjusių du 
ūkius (Šapnagiuose ir Uosupyje), 
duktė. Iš mažens ji buvo silpnų plaučių, 
todėl nors tėvai jai, kaip ir broliui, 
buvo pastatę namus Šiauliuose, 
dažnai buvodavo pas seserj Karva- 
zuose ir, kaip buvo daktarų liepta, 
kiektikjmanoma, miegodavo gryna
me ore, t. y. daržinėje ant šieno. To
dėl ir mūsų minėtąją baisiąją spalio 
naktį ji nakvojo, įsisupusi j didelę 
vilnonę naminę skarą jsikasusi j šieną. 
Su ta pačia skara nukrito nuo šieno 
tik paryčiui, nes, pasigirdus šūviams, 
jai atėmė rankas ir kojas, rodos, net 
ir pačią širdį - negalėjo pajudėti iš 
vietos net drauge nakvojusios 
tarnaitės raginama.

Pirmiausia rado nušautus šunis.
Gryčioje - sesers smegenys ant 

stalo. Vaikų nejmanoma pažinti - 
šaudyta sprogstamosiomis kulkomis. 
Mažųjų lavonus atpažino iš 
marškinėlių.

Rytą subėgo žmonės. Vieni - 
padėti, užjausti, - kiti - ką nors nutverti. 
Reikia ugnj kurti - batai papečky... 
Visokių žmonių buvo ir tada.

Su ta pačia skara O. Daukšienė 
buvo įmesta ir j "skiepą". Tardytojas 
reikalavo: tu žinai, tu matei. Tarsi 
maldą buvo išmokusi atsakymą: než
inau, nemačiau, negirdėjau. Bijojo, 
kad ateis ir nušaus... Bijojo ir vėliau 
garsiai pasakoti. Minėdavo, kad viskas 
turėję atsitikti su valsčiaus partijos 
viršininkų žinia, kad ir daugiau šeimų 
toje apylinkėje buvo išžudyta, bet tik 
už Breivų šeimos žudikai pagaliau 
"užkliuvę". Minėjo, kad Breivienė 
žadėjusi atiduoti visus auksinius 
pinigus, kad tik vaikus gyvus paliktų. 
J klausimą, kas galėjo šj paskutinj jos

prašymą girdėti, atsakymo nėra. 
Nebepaklausime. Sausio trečiąją 
sueina dešimt metų, kai Ona 
Daukšienė ilsisi Ginkūnuose.

j klausimą, ar jau ėjo mažieji j 
mokyklą, Danutė Mačernienė, aną 
naktį netekusi viso pulko artimiausių 
giminaičių, atsako: tais metais turėjo 
pradėti lankyti mokyklą. Vyresniosios 
mergaitės buvo gabios ir darbščios. 
Pakeliui iš mokyklos j namus prie 
upeliuko paruošdavo pamokas, kad 
mažieji netrukdytų. Pati p. Danutė nė 
vieno iš jų nėra mačiusi, pažįsta tik iš 
savo velionės mamos prisiminimų ir 
nuotraukų šeimos albume.

Netik nekaltas jų (ir daugelio kitų) 
kraujas, bet ir negyventi gyvenimai - 
neišarti laukai, nenudirbti darbai, 
neperskaitytos knygos, nemylėta jų 
meilė, nedovanotas jų gerumas - 
skaudžiai ir įsakmiai reikalauja tiesos 
Kalbėkime, kas galime. Kalbėkime, 
kol dar galime.

NUOTRAUKOJE: su valkais ant kelių - tėvai Pranutė ir Antanas. Marga suknele sėdi "babunytė” -  gal 
tolimesnė giminaitė. Stovi Ona Daukšienė su savo vyru; dešinėje - tarnaitė rusė, drauge su O. Daukšiene 
nakvojusi daržinėje. Nuotrauka daryta 1942 metų vasarą. Tėvams ir valkams gyventi buvo likę šiek tiek 
daugiau negu penkeri metai.

DIEGIAMOS NAUJOS DARBO 
FORMOS

Ire n a  BIJE IK IEN Ė
L a p k rič io  2 2 -2 3  d ienom is  

Š iau lių  " In fo rm ac ijos  ir ve rs lo " 
nam uose  vyko Ž em aitijos zonos 
D a rbo biržų direktorių seminaras 
te m a  "D a rb u o to jo  v e ik lo s  
p la n a v im a s  ir  jv e rt in im a s ” 
Pranešimus skaitė Rokiškio darbo 
b iržos  vedė jas Jo n a s  N em ie los, 
A ly ta us  da rb o  b iržos  d irektorius 
A lg im a n ta s  M a č iu lis ,
R e s p u b lik in ė s  d a rb o  b iržos  
gen e ra lin is  d irek to rius  V idas 
Š leka itis , da lyvavo  devyn io lika 
d a rb o  b ir ių  direktorių. Sem inaro 
tik s la s  - L ie tuvo je  prita ikyti JAV 
D a rb o  m in is te rijos patyrim ą, 
p a g e rin ti da rbo  b iržų  veiklą 
Pasak Š iau lių  d a rb o  biržos 
d ire k to rė s  G. Kuprevičienės, 
b iržo je  bus  p ra d ė to s  ta ikyti 
m o d e rn io s  d a rb o  fo rm o s , 
pad idės darbuoto jų atsakomybė, 
bus ieškom a efektyviausių būdų, 
ka ip  patenK inti oa rbdav ių  ir

ie š k a n č ių  d a rb o  p o re ik iu s . 
K ie k v ie n a s  d a rb o  b iržo s  
da rbuo to jas  tu rė s  p lanuo ti savo 
ve ik lą , a n a lizu o ti rezu lta tus , 
kuriuos tik rins ir lyg ins daroo 
biržos direktorė, - ta ip  bus 
išveng iam a ve ik ios stich iškum o, 
a ts iras  ga lim ybė  skirti prem ijas 
g e r ia u s ie m s  d a rb u o to ja m s . 
Planuojant, num atan t veiklos 
rezu lta tus , b u s  ska tina m as  
d a rb u o to jų  kū ryb išku m a s  ir 
in icia tyva. Visa ta i - neto lim os

ateities planai, o šiuo metu Darbo 
birža gali pasiūlyti darbo staliams, 
s u v ir in to ja m s , a u k š to s
kvalifikacijos remontininkams, vyr. 
b u h a lte r ia m s . D a rb o  n ė ra  
vairuotojams, šaltkalviams, radijo 
a p a ra tū ro s  m o n tu o to ja m s , 
in ž in ie r ia m s - te c h n o lo g a m s ,  
m o kyto jam s (ypač  p ra d in ių  
k la s ių ), k u ltū ro s  š v ie tim o  
darbuotojam s, ta ip  pat m uzikinio 
išsilavinim o specia listam s.

TEATGYJA SENIEJI 
LIEPORIAI

Irena BIJEIKIENĖ
Lapkričio 25 dieną 15 valandą 

bibliotekoje (Aido 27) buvo atidaryta 
paroda "Senovės Lieporiai". Ji buvo 
parengta iš "Aušros" muziejaus 
archeologijos skyriaus fondų Ir skirta 
1987-1994 metų Lieporių gyvenvietės 
ir kapinyno archeologiniam s 
tyrinėjimams. Kapinynas ir dvi 
gyvenvietės (antroji gyvenvietė dar 
netyrinėta) datuojami 5-8 amžiumi. 
Archeologai ištyrė 6000 kvadratinių 
metrų. Kapinyne rasti 35 kapai, 400 
žalvario ir gintaro papuošalų, geležinių 
darbo įrankių. Svarbiausieji 
gyvenvietės radiniai - medinis šulinys 
ir kalvė, kur aptikta 12 geležies lydymo 
krosnelių liekanų, kalvio žaizdras. 
Lieporių gyvenvietė ir kapinynas 
šiemet įtraukti j Valstybės saugomų 
archeologijos paminklų sąrašą ir jam 
skirtas dvylikos hektarų plotas. 
Lieporių archeologinis kompleksas 
nelabai suardytas, dėl to - vertingas. 
Jo tyrinėjimai davė nemažai duomenų 
Šiaulių krašto istorijai. Anot parodos 
organizatorės Archeologijos skyriaus 
vedėjos Birutės Salatkienės, šioje 
parodoje nejmanoma sutalpinti visko, 
kas rasta per šešerius metus, bet to 
ir nesiekiama. “ Norime, kad senovės 
Lieporiai atgytų jūsų vaizduotėje kaip 
gyvas kaimas", - sakė ji. Paroda 
atidaryta ne "Aušros" muziejuje, o 
bibliotekoje, nes norėta, kad kuo 
daugiau lankytojų ją pamatytų. Tokia 
parodos vieta nereikalauja didelio 
mokslinio tikslumo. Pasirinkta 
laisvesnė eksponatų pateikimo forma 
- kartu su ŠPI Dailės fakulteto studentų

piešiniais, kuriuose matome, kaip 
senovės Lieporius įsivaizduoja jaunieji 
archeologų padėjėjai. Studentai Haris 
Ostašenkovas, Bernardas 
Baliutavičius ir Andrius Samuilovas 
ne vieną vasarą praleido 
archeologiniuose kasinėjimuose, 
"Archeologija buvo viena iš mano 
svajonių, todėl nedvejojau, kai 
dekanas pasiūlė man padirbėti kartu 
su archeologais. Džiaugiuosi, kad 
praplėčiau akiratj, įsitikinau, kad 
gyvenimas prieš 1,5 tūkstančio metų 
nebuvo primityvus, - net šiais laikais 
senoviniai juvelyrų dirbiniai atrodo 
aukšto meninio lygio", - parodos 
atidaryme sakė "dailiokas”  B 
Baliutavičius. Archeologams talkinę 
studentai ir mokinys Mindaugas 
Mockus už nuoširdų oarbą buvo 
apdovanoti "M ūsų  krašto 
egzemplioriais. Parodos atidaryma 
savo apsilankymu pagerbė vicemeras 
Kazim ieras Šavinis, kalbėjo 
kraštotyrininkė Lidija Pranienė, 
skambėjo bibliotekos darbuotoju 
skaitomos senovės Lieporiams skirtos 
Skirmanto Valento eilės. Po gražių 
kalbų ir palinkėjimų pakiliai nusiteikę' 
parodos atidarymo dalyviai gėrė kavą, j  
pažiūrėjo skaidres, kurių kadra'r 
jamžino įdomiausias kasinėjimų 
akimirkas, ir išklausė išraiškingo 
Birutės Salatkienės pasakojimo.

NUOTRAUKOSE: moters kapo 
radiniai: grandinėlės nuo
kepuraitės, smeigtukai, žiedai, 
apyrankės; parodos organizatorė 
archeologijos skyriaus vedėja 
Birutė Salatkienė.

AR PASISEKS SVEIKAM IR GYVAM PEREITI GATVĘ?
Petras KUORICKIS

Iš po lic ijos  pranešimo 
skaitome, kad praėjusj antradienį, 
lapkričio 22 d., šešioliktą valandą 
Pramonės gatvėje ties 15-uoju 
namu dešimties metų berniukas 
išbėgo j gatvę ir buvo automobilio 
pertrenktas.

Tai jau nebe pirmas atsitikimos, 
kai šioje vietoje žalojami ar net žūsta 
žmonės. Išlipęs iŠ miesto maršrutinio 
autobuso Pramonės gatvėje prie 
sankryžos su Išradėjų gatve esančioje 
stotelėje žmogus galvoji, ar pasiseks 
šj kartą sveikam pereiti gatvę, ar ne. 
Šioje vie to je pėsčių jų pereja

nepaženklinta. neapribotas 
automobilių greitis Dar gerai, jei šviesu 
ir gatve neslidi. O jei jau sutemo arba 
dar neprašvito? Šioje stotelėje, ypač 
tamsiuoju paros metu, išlipa oaug 
keleivių, Vieni (daugiausia veikai) bėga 
j kitoje gatvės pusėje esantj sporto 
kompleksą, kiti (daugiausia ligoniai

ir invalidai) per gatvę skuba j 
reabilitacijos centrą. Šio centro 
darbuotojai kartu su invalidų 
oraugija jau baigia išspręsti žmonių 
su negalia patekimo j procedūrų 
kabinetus problemą O kaip pereiti 
gatvę traumuotiems, bet dar savo 
kojomis valkstantiems žmonėms9

AUS ROS ALĖJA
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j  N U S IK A L T IM A I

Važiuojantiesiems 
į Rietavą teks 

būti labai 
atsargiems

PAKRUOJIS. “ Topolio”  žemės 
ūkio bendrovėje iš Degučių sandėlio 
pavogti devyni elektros varikliai su 
sparnuotėmis. Iš Pakruojo miškų 
urėdijos medienos sandėlio vagys 
išvežė apie tris tonas metalinio troso. 
‘Draugystės” žemės ūkio bendrovės 
Juškonių linų džiovykla liko be 
elektros variklių, kabelių ir valymo 
aparatūros.

RIETAVAS. Iki šiol gana ramu 
būdavo gars ia jam e R ietavo 
automobilių turguje, bet greit ir j jj 
važiuojantiesiems teks būti labai 
atsargiems. Spauda rašo, kad dėl 
šio pelningo objekto pradėjo (kol 
kas slapta) karą kelios nusikaltėlių 
grupuotės.

Šiaulių rajono Pupeikių kaimo 
gyventojas, atvykęs j Pakutenu kaime 
esančią sodybą, rado išplėštą namą 
-vagonėlį. Pasigedo 200 litrų talpos

statinės su 160 litrų tepalu, septynių 
metalinių 200 litrų 
statinių su dyzeliniu kuru, 40 metrų 
ilgio polietileno plėvelės, dviejų 
neveikiančių variklių, dviejų maišų su 
cementu. Materialinė žala - 3730 Lt.

KELMĖ. Šeštadienį Kelmės turguje 
vag iš ia i p rap jovė  N audvario 
gyventojos krepšj, pavogė piniginę, 
automobilio VAZ dokumentus, jos ir 
vyro vairuotojų pažymėjimus.

duomenimis, rajone dar yra 150 
neprivatizuotų butų, arba 3 proc. 
bendrojo privatizuojamųjų butų 
skaičiaus.

KULTŪRA

ŽEM ĖS Ū K IS

Inventorizacija 
taip ir nepadaryta

KELMĖ. Buvusiajame Dubėnų i 9arr|t3-

Aš visus mylėsiu
JONIŠKIS. Praėjusią savaitę 

aktorius č . Stonys tris dienas lankė 
Joniškio rajono vidurines mokyklas. 
Šių mokyklų ir j jas atvykę daugumos 
pagrindinių bei žemės ūkio mokyklų 
moksleiviai klausėsi etnografinės- 
folklorinės kompozicijos "Aš visus 
mylėsiu” . Daug gražių minčių išgirdo 
mokiniai apie mūsų protėvių požiūrį

skulptoriumi. Jis nukalė ap'e 100 jvairlų 
motyvų skulptūrų. Mirė Juozapas 
Gedminis 1913 m.; paladotas Nirtaičių 
kapinėse.

Prieš keletą metų unikalus kapinių 
vartų akmens rožančius buvo 
perduotas saugoti Daugėlaičių 
apylinkės darbuotojams. Rožančius 
seniau puošė Nirtaičių kapinių vartus. 
Dabar akmens rožančių saugo 
Nirtaičiuose gyvenantis skulptoriaus 
Juozapo G edm inio proanūkas 
Zigmantas Gedminas. Akmens 
rožančius yra įrašytas j respublikinės 
reikšmės dailės paminklų sąrašus.

Jonavoje žaidė su vietos “Statybos’ 
II komanda, kur puikiai pasirodė 
praėjusįjį sezoną Telšių "Lavigos” 
komanda; atstovavęs Audrius 
Naujalis. Ketvirtą kartą "Džiugo” 
varžovais buvo Kauno rajono 
"Pilėnų" krepšininkai. Antrajame 
kėlinyje "Džiugo” krepšininkai žaidė 
geriau ir pasiekė pirmąją pergalę 
pirmenybėse 73:68.

f  IKITI ĮVYKIAI
J i 1,,,: „Iii .

SPORTAS

valstybiniame ūkyje iŠ 59 namų 
Ir butų dar neprivatizuoti net 23 Deją 

šių neprivatizuotų butų Ir namų 
inventorizacija taip ir nepadaryta, jie 
beveik du metus buvo niekieno, nes 
žemės ūkio įmonė likviduota ir niekam 
patalpų neperdavė. Tik dabar rajono 
valdyba juos atidavė Šaukėnų apylinkei. 
Rajono valdybos ekonomikos ir 
so c ia lin ių  klausim ų skyriaus

Unikalus kapinių 
vartų rožančius
RADVILIŠKIS. Praėjusiame 

šimtmetyje Nirtaičių kaime gyvenęs 
Juozapas Gedminis (gim. 1830 m.) 
pasižymėjo dideliu išradingumu, 
darbštumu ir talentu. Nemokėjo nei 
rašto, nei amato, tačiau tapo

“D žiugas” 
pasiekė pirmąją 

pergalę
TELŠIAI. Lietuvos krepšinio “ B” 

lygos vyrų pirmenybėse Telšių 
"Džiugo" vyrai pirmąsias rungtynes 
Rietave pralaimėjo vietos “Pamario 
vėtrų”  komandai minimalia persvara 
53:54. Trečiąsias rungtynes telšiškiai

Kuršėniečiai 
KGB archyvuose 
budėjo 118 parų

KURŠĖNAI. Lapkričio 19 d. jvyko 
Kuršėnų skyriaus "Tremtinio" klubo 
ataskaitinis susirinkimas, prasidėjęs 
tautiškąja giesme. Pirmininkas R. 
Fabijonavičius, apžvelgęs skyriaus 
veiklą konstatavo, kad kuršėniečiai 
tremtiniai aktyviai dalyvavo visuose 
Lietuvos PKT sąjungos renginiuose. 
Kuršėniečiai KGB archyvuose 
budėjo ir gynė juos 118 parų, nors 
skyriuje yra tik 403 nariai. Tarybos 
narys J. Vaišnoras papasakojo savo 
įspūdž ius  iš ke lionės j 
Nepriklausomybės gynėjų šventę 
Ariogaloje, kurioje nepamirštamą 
kalbą pasakė Vyt. Landsbergis.

Paruošė Vida SIMONAITIENĖ

DARBŠČIAM BEI SUMANIAM IR DIEVAS PADEDA

ŽURNALAS 
MYLINTIESIEMS 

ŽEMĘ IR 
ŽMOGŲ

Dalia ŽU K A U SK A ITĖ
189 0  m etais dr. V. K u d irka jk ū rė  laikraštį 

Ū k in in k a s ” , pats  a p ip a v id a lin ę s  p irm o jo  
lu m erlo  v iršelį ir p arašęs  jam  įvadin į s tra ip sn į. 
V ė liau  šis la ikraš tis  p erau g o  Į žu rn a lą .) V. 
Kudirkos sva jonė  buvo  paskatin ti ka im o  žm ogų  
ašyti. 1 98 9  m etais Jon avo je , b ev e ik  L ietuvos  
'iduryje, “ Ū k in in kas” buvo a tk u rta s  ir š. m. 
apkričio m ėnesį jau  iš le ido  savo  60 -ą jį num erį.

Žurna las  g au sus patarim ų ka ip  kovoti su  
»Iktžolėmis Ir ken kė ja is  sod e, ka ip  Ir ką  sodinti 
avo  darže , kaip pas idaryti kom po tą  Iš pačių  
le tikėčiauslų augalų , pvz., a jerų , kaip  aug inti bei 
lydyti pau kščius. B a iso galo s  gyvulin inkystės  
is titu to  m okslo d arb u o to ja  B. Z a p asn ik ie n ė  
uolat pate ik ia  ž in ių  ap ie  ožkų Ir avių ūkį. 

S pausdinam i stra ip sn ia i a p ie  tau to s  istoriją, 
ia ir “ M adų sek ly č ia ” , kuri pam okys kaip  
usinerti ažūrin į nertin į, ir liau d ies  m ed icin os  
onsultacija , kaip  gydytis, pvz., n u s id eg in u s  arba  
u ša lu s  ra n k a s  b e i ko jas , k a ip  iš v e n g ti  
ang renos ar išnaik in ti karpas.

O ku r dar “ P a ž in č ių  sky re lis” š irdž ia i ats igauti!  
ia v isad a  rasite  ka im o žm ogau s - d arb š č io s io s  
kruzdės - p rozos kūrin ių  bei po e zijo s  posm ų. 

Gerbiam ieji Šiaulių krašto žm onės! 
renum eruokite žurnalą “Ūkininkas" 
995  m. p irm a jam  p u s m e č iu i. Jo  
uslapiai visada atversti žm oniškum o  
rūdui nukristi; o kainuoja juokingai 
lažai. Vienam m ėnesiui - tik 1,80 Lt (su 
ašto p as lau ga), -  cigareč ių  pakelio  
liną!..

Petras K U D R IC K IS
Daugelis buvusiųjų kolūkių pirmininkų, 

vykdant žemės reformą, tapo žemės ūkio 
bendrovių pirmininkais, kiti išsikėlė j miestus 
ir ėmėsi verslo ir tik nedaugelis pradėjo 
ūkininkauti. Na, o  buvusiajam Šiaulių rajono 
Bridų kolūkio pirmininkui A. Jocui ir su 
ūkininkavimu nepasisekė.

Iki susigrąžintosios žemės buvusiajame 
Gilvyčių tarybiniame ūkyje Užkalnių kaime
- trisdešimt kilometrų. Kurtis plikoje vietoje
- ne taip jau paprasta. Kai prieš keletą 
metų bandė įsigyti ant jo tėviškės pastatytą 
tvarią, niekas nepardavė. Dabar iš to tvarto

Praėjusiais metais jų pardavė per 5 tūkst. 
Juodųjų serbentų sodinukas praėjusiais 
metais kainavo 3-4 Lt.

Braškyne - dvi braškių veislės: “ Red 
gotlend” ir "Holidei". Abiejų veislių braškių 
praėjusią vasarą apie toną priskynė. "Holi
dei" veislės braškių uogos yra ankstyvos 
ir saldžios, tačiau turi labai ploną žieveię. 
"Red gotlend" - vidutinio ankstyvumo - 
atsparios trasportuoti, tinka perdirbti

Naujoves mėgstanti Jocų šeima greitai 
sureagavo j televizijos reklamą apie putpelių 
auginimą Pradžiai įsigijo 40 putpelių. Dabar 
jas jau Šimtais skaičiuoja. Galėtų dar labiau

aktyvų kalcj ir mikroelementus.
Japonijoje laisvojoje rinkoje putpelinin- 

kystės produktai priskiriami delikatesų ka
tegorijai, nes juose yra retų ir labai reikalingų 
smegenų darbui ir intelektui sustiprinti me
džiagų. Kompiuterizuotose Japonijos mo
kyklose moksleivių pusryčiams pora kiaušinių 
kasdien tapo privaloma norma. Gal tooėl kai 
kuriose šalyse, tokiose, kaip Japonija, Italija, 
Prancūziją putpelininkystė pasiekė neregėtą 
mastą. Japonijoje per metus surenkama 
aštuoniolika ir daugiau milijonų putpelių 
kiaušinių.

Na, o Lietuvoje - tik pradžia.

- tik griuvėsiai belikę. Nepasisekė tvarto 
įsigyti ir Briduose. Brangiai kainavusias 
aštuonias veslines telyčias teko pusvelčiui 
parduoti Mėsos kombinatui. Esant tokiai 
padėčiai, teko pasikliauti trimis asmeninio 
ūkio žemės hektarais ir ūkiniu pastatu 
kieme. O jame tik vieną dvi karves ir keletą 
kiaulių galima sutalpinti. Ganykla karvei - 
taip pat už trijų kilometrų. Tada Jocų šeima 
ėmė galvoti apie daug darbo ir nedaug 
žemės reikalaujančias kultūras. Ėmė sodinti 
juoduosius serbentus, braškes. Šiuo metu 
Jocų šeimaturi 25 arus serbentyno ir apie 
10 arų braškyno. Serbentynas dar jaunas. 
Pusę plantacijos sudaro dvimečiai, o  kitą 
pusę trimečiai krūmai. Tačiau praėjusią 
vasarą iš serbentyno jau surinko apie 700 
kg uogų. Augina dvi serbentų veisles - 
beloruskaja sladkaja (ankstyvieji) ir zagadka 
(vidutinio ankstyvumo). Šeima augina ne 
tik uogas, bet ir serbentų sodinukus.

plėstis, tik bėda - tvartas per ankštas.
Tai pelninga ir Lietuvoje mažai kam 

žinoma žemės ūkio šaka. Viena putpelė 
per metus sudeda per tris šimtus 10-12 
gramų sveriančių, tris kartus už vištos 
kiaušinj vertingesnių, turinčių ne tik daug 
maistinių, bet ir gydomųjų savybių kiaušinių.

Pasirodo, ir Lietuvoje gydytojai labai 
vertina putpelių kiaušinius, nes jie padeda 
vaikams sustiprinti imuninę sistemą, įveikti 
b ronch inę  astmą, m ažakraujystę, 
hemoraginę diaiezę, alergiją, sustiprinti 
dygstančius dantis, pagerinti kaulų 
regeneraciją potraumų, Senyvo amžiaus 
žm onės ieško pu tpe lių  k iauš in ių  
kraujospūdžiui normalizuoti.

Kiaušiniai vartojami žali ir virti. Tačiau, 
kaip teigia mokslininkai, putpelės kiaušinis 
tam ir skirtas, kad jj valgytume žalią šviežią 
ir su visu lukštu. Jj lėtai kramtant netrunka 
ištirpti lukštas, suteikdamas biologiškai

Jocų Šeima - tai viena iš putpelininkystės 
pradininkų Lietuvoie. Anot jų, putpelė yra 
atsparus įvairioms ligoms ir nedaug pašaro 
suvartojantis paukštis. Putpelei parai pakanka 
apie 30 gramų lesalų. Geriausia tinka viščiukų 
arba vištų koncentruotieji pašarai. Tik joms 
daugiau reikėtų baltymų ir vitamininių žolių.

Jocai sėkmingai pritaikė dar ir kitą naujovę 
- augina kaliforniškuosius sliekus. Sliekai 
sėkmingai j humusą perdirati putpelių mėšlą, 
medžių lapus, šiukšles. Na, o patys sliekai 
yra puikus pašaras putpelėms

Dėl kiaušinių rinkos Jocai jokių problemų 
neturi. Juos nuperka tiesiog iš namų. Nežiūrint 
j tai, kad vienas kiaušinis kainuoja nuo 50 et 
iki 1 Lt.

Kaip teigia Jocai, susidom ėjimas 
putpelninkyste ir jos produktais - gana didelis. 
Per dieną kartais tenka atsakyti j 5-6 telefono 
skambučius. Nelengva būti vieninteliais 
pradininkais visame Šiaulių krašte.

MAŽAŽEMIS - DAR NE VARGŠAS
Leonas JU O ZE LSK IS

Lietuvoje daugiausiai braškių augina 
Vilniaus r. Buivydiškiu, Avižinių ir Sudervės 
apylinkių gyventojai. Siame krašte braškės 
tampa tradicine kultūra. Daug smulkių 
ūkių iš braškių gauna pagrindines pajamas. 
Beje, dabar Vakaruose braškės ir juodieji 
serbentai turi didelę paklausą.

Praėjusiąją vasarą š  Vokietijos atvažiavę 
komersantai agitavo lietuvius auginti 
braškes, kurias žadėjo supirkti. Šiemet 
švedų biznieriai siūlėsi Kaune pastatyti 
uogų šaldymo fabriką Bet tam, kad fabrikas 
turėtų žaliavos, reikia didelių pramoninių 
braškių ir juodųjų serbentų plotų.

Braškės bei juodieji serbentai turi 
paklausą Latvijoje, Estijoje, Rusijoje. 
Vokiečiai ir švedai žadėjo mokėti po 1 
dolerį už braškių kilogramą. Tuo tarpu 
vasarą Rygos turguje braškes pirko po

tris, o urmo bazėje - po du dolerius. Sankt 
Peterburge kilogramas braškių kainavo
1,5 dolerio.

Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės 
instituto duomenimis, derlingos braškių 
veislės duoda 8-10 tonų uogų iš ha. Jas 
realizuojant po 3 Lt/kg, iš 1 ha galima 
gauti 24-30 tūkstančių litų pajamų. Vadinasi, 
uogas auginti apsimokėtų.

Plečiant uogynus Lietuvoje, būtina 
išspręsti kelias problemas. Pirma, agituoti 
ir išmokyti valstiečius pramoniniu būdu 
auginti braškes, serbentus. Antra, gauti 
vertingų veislių ir užveisti motininius plcrtus. 
Trečia, gaminti standartinę tarą.

Todėl dabar reikėtų esamus ir būsimus 
uoginių kultūrų augintojus suburti j 
asociaciją. Siūloma tokia asociacijos 
struktūra: centro valdyba iš 5-7 narių, 
rajonų skyriai, smulkios augintojų grandys. 
Centro valdyba organizuotų darbą, teiktų

metodinę pagalbą, rūpintųsi mokymu, tirtų 
rinką, organizuotų taros gamybą. Rajonų 
skyriai suburtų grandis, rūpintųsi sodinukų 
jsigijimu ir dauginimu.

Vienos grandies nariai turėtų auginti apie 
15-20 ha braškių ir tiek pat juodųjų serbentų. 
Toks plotas reikalingas tam, kad, centralizuotai 
išvežant produkciją iŠ karto susidarytų pilnas 
refrižeratorius. (Jame telpa 10-15 tonų uogų.) 
Grandies teritorija turi būti kompaktiška, 
apimanti bendrovę ar buvusj kolūkj. 2-3 
hektarų savininkai galėtų užveisti mažiausiai 
0,75 ha plotą braškių. Kasmet jj atnaujindami, 
uogas skintų nuo 0,5 ha. Gerai prižiūrimas 
toks uogynas duotų 4-6 tonas braškių. 
Grandžiai vadovautų agronomas. Daigus 
augintų vienas iŠ grandies narių. Grandis 
kooperacijos pagrindais įsigytų reikalingą 
priežiūros jrangą, padargus, chemikalus.

Tikimasi, kad šią programą rems Žemės 
ūkio ministerija.

A U Š R O S  ALEIA



GERBIAMIEJI 
SKAITYTOJAI!

Nedelskite užsiprenumeruoti mūsų laikraštį 
1995 m! Nuo Naujųjų metų “Aušros alėja”

Jus lankys tris kartus per savaitę.
Prenum eruodam i m ūsų la ikraštį, Jūs 

sutaupysite ne tik pinigus, bet ir laiką. 
Kompaktiškame keturių puslapių leidinyje Jūs 
rasite informaciją apie svarbiausius pasaulio, 
Lietuvos ir Šiaulių krašto Įvykius.

Prenumeratą priima
Šiaulių mieste - Įmonė “Tvarka”, Radviliškio 

mieste - įmonė “G irna”:

1 mėn. - 3 Ü
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:

1 mėn. -3,17Lt
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 -  

tai pats pigiausias laikraštis!

PADĖKA
Už rūpestį, gerus pa

tarimus reiškiu nuoširdžiau
sią padėką Meškuičių centri
nės ligoninės vedėjai M. Ger- 
daitytei, gydytojai Šamšo- 
nienei, Aukštelkės ambula
torijos vedėjai Birutei Nemu- 
nienei ir visam medicinos 
personalui.

Tegul niekad neužgęsta 
saulė ligoninės languose.

Aleksas BIČKUS
Aukštelkė

KAS? KUR? KADA?

Dailės galerija (Vilniaus g. 245).
G. Rudokas. Piešiniai. Grafika IŠ 
"Aušros" muziejaus fondų. M. 
Birgelienė. Grafika.

“Aušros” muziejaus I rūmai 
(Aušros ai. 47). Keramika ir tekstilė. 
Iš “ Aušros" muziejaus fondų. 
Paroda skirta Lietuvos kariuomenės 
dienai (Aštuntasis pėstininkų Kauno 
kunigaikščio Vaidoto pulkas 
Šiauliuose).

Fotografijos muziejus (Vilniaus 
g. 140). Toshaki Ozava (Japonija). 
Kompiuterinė fotografija. R. 
Parafinavičius. Fotografija. A. 
Šležas. Fotografija.

Dviračių skyrius (Vilniaus g. 
139). Nuolatinė dviračių ekspozicija. 
Tarptautinė karikatūrų paroda 

“Laiptų galerija (Žemaitės g. 
83). R. Koot (Olandija). Tapyba.

- Jūs esate Dievo avelės!
- O tamsta, kunigėli, turbūt esi 

fermos vedėjas?

- Ar turite tepalo batams?
- Kokiems?
- Keturiasdešimt antrojo numerio.
* * *

Iš gydytojo kabineto išėjo Rimas. 
Susitiko Ovidijų.

- Na, kaip? - klausia Ovidijus.
- Blogi popieriai. Uždraudė ir 

gerti, ir rūkyti.
- O aš daviau gydytojui 50 Lt, tai 

man nieko neuždraudė.

- Kodėl taip staiga sugalvojai 
vesti, sūneli?

- Užteks man, 
motule, tavo 
išlaikytiniu būti.
Pabūsiu dabar 
u o š v ė s  
išlaikytiniu.

Kalbasi du kišenvagiai:
- Tai ką, domiesi madomis, kad 

vartai naujausius žurnalus?
- Ne, noriu sužinoti, kaip pagal 

paskutinę madą siuvamos kišenės

- Kodėl tu nustojai lankyti i 
mokyklą?

- O ko man skubėti? Mokytis 
niekada nevėlu.

- Kodėl pas jus toks kadrų 
tekamumas?

- Gyvenime niekas nestovi 
vietoje.,.

Vedėjas buvo teisus. Kitą dieną jj 
patj atleido iš 
darbo.I ...

Kalbasi du 
jsimylėjėliai.

| - Kai
susituoksime

NUSISYPSOK,
ŽMOGAU

- Kažin kodėl tie arkliai taip 
žvengia?

• Juokiasi iš arkliaganio, kad 
žmonių giminę išdavė: trečia diena 
po ganyklą keturiomis vaikšto...

turėsime tris vaikus.
- Iš kur žinai?
- Mat jie dabar gyvena pas mano 

mamą.
parinko Pranutė 

ŽUKAITYTĖ

BESIDOMINTIEMS SAVO SVEIKATA
MEDICINOS MOKSLŲ DAKTARAS HERBERTAS ŠOLCAS IŠ 

VOKIETIJOS MIULHEIMO MIESTO IR JO KOLEGĖ IŠ KMA MEDICINOS 
MOKSLU DAKTARĖ VIRGINIJA DAMBRAUSKAITĖ ŠIAULIEČIAMS 
LAPKRIČIO 29 D. (antradienį) 17.30 val. "LAIKO" KINO TEATRE 
(Vilniaus 182) SKAITYS PASKAITĄ “STUBURO IR SĄNARIŲ 
SKAUSMAI BEI JŲ GYDYMAS NATŪRALIOMIS PRIEMONĖMIS",

PASKAITOS METU BUS GAUMA ĮSIGYTI H. ŠOLCO IR V. 
DAMBRAUSKAITĖS KNYGELĘ "SVEIKATA IR GYDYMAS 
NATŪRALIOMIS PRIEMONĖMIS".

INFORMACIJA TELEFONAIS: 4375 18, 4317 79 (nuo 12 iki 17 val.)

©V i  TAIKINYS

Antradienis, 
lapkričio 29 d.

21.05 val.
“ Pamišę Iš meilės"
Žavingas filmas - žvilgsnis j trijų 

kartų moteris, j jų gyvenimus - meilę, 
aistras, nusivylimus ir sudužusias 
širdis. Vaidina H. Hunter, G. Rowlands,
H. Ware, J. Sandsas, B. Pullmanas.

22.45 val.
"Čakona" -1 1-oji Tomo Sakalaus

ko knyga Laidoje dalyvauja autorius.
Ši knyga apie Neringą, apie ją 

rašiusiųjų žmonių mintys. Drauge tai 
ir filosofine knyga apie ypatingą mitinę 
Lietuvos žemę, su kuria susiję visi, 
kas galvojo apie lietuvio pasaulėjautą 
apie vandenj, ugnj, kas girdėjo ne
girdimą. Tai autoriaus individualybės, 
jo ilgų kelionių su dvasios didžiaisiais 
kūrybos knyga

•Ar įmanoma prikelti džiūstančią 
dūšią? Pranciškus, atsinešęs mažą 
ir silpną pušies medelį, sulaikė didelj 
ir stiprų kalną. Tik ar begalima su 
kalnapuše iš antikinės Lietuvos 
pažadinti dorą ir gerumą, išlaisvinti 
galias žmogaus, prislėgto nepriteklių 
junao, ir iš jos griuvėsių bei kelmų 
prišaukti garsiuosius jos didybės 
kūrėjų šešėlius?

Aš vis rašau, nes vis dar viliuosi, 
kad su pakilusiu mišku atgims ir 
žmogaus gerumas, Jo sutartinė su 
pasauliu...”

šitaip cituodamas, galėtum ir visą 
šią knygą perrašyti - kalbos gražumas 
ir neišpasakytas minties aiškumas, 
pagaliau pati autoriaus intenciją maža 
pasakyti, žavi... To žavumo ir 
patrauklumo dar prideda ir dailininkės 
Jūratės Stauskaitės iliustracijos. 

Trečiadienis, 
lapkričio 30 d.
TELE 3
21.30 val.
"Tamsos angelas”
Fantastinis nuotykių filmas. Hjusto- 

no policininkas Jackas Keit nebijo 
pavojų (ir kaip kitaip, juk ji vaidina
raumeningasis Dolphas Lunr '

dų

tojas narkotikais. Jis pasirodo esąs 
didesnis niekadėjas nei Jackas 
tikėjosi... Rež. C. Backsley. JAV, 1989 
m.

Ketvirtadienis,
gruodžio 1 d.
TELE 3
21.30 val.
“ Samdomojo žudiko

dienoraštis”
Samdomasis žudikas Deckeris 

vykdo paskutinę užduotį. Jis turi 
nužudyti jauną gražią moterį... jos 
vyro užsakymu. Režisierius R. 
Londonas.

TELEVIZIJOS

Antradienis, lapkričio 29 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.25 TV anonsas.

8.30 Sveika, Prancūzija. 18.00 Žinios.
18.10 Programa vaikams. 18.50 
Žinios. 19.00 TV anonsas. 19.05 Laida 
lenkų kalba. 19.35 Nėra to blogo, kas 
neišeitų j gerą 19.45 Kas geresnio, 
premjere? 20.30 Panorama. 21.05 F. 
"Pamišęs iš meilės” . 22.40 TV 
anonsas. 22.45 "Čakona" - 11-oji 
Tomo Sakalausko knyga. 23.15 
Vakaro žinios. 23.30 Vakarai. 23.45 
Europinė premjera Lietuvoje.

LltPoIiinter TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV 

parduotuvė. 9.05 F. "Laukinė rožė".
14.52 Naujienos. 15.00 Mėlynoji 
paukštė. 15.30 Tarp mūsų kalbant...
15.52 Naujienos. 16.00 Džemas. 16.20 
F. “ Elen ir vaikinai". 16.52 Pasaulis 
šiandien. 17.00 Rusų pasaulis. 17.30 
Mjslė. 17.52 Naujienos. 18.00 Piko 
valanda. 18.30 F. "Raiba vištelė".
19.40 TV parduotuvė. 19.45 Muzika. 
Anonsai. 20.00 Naujienos. 20.40 F. 
“Raiba vištelė". Tęsinys. 21.35 Iš pirmų 
rankų. 21.45 Spaudos klubas. 22.52 
Naujienos. 23.00 Ledo ritulys. "Krylja 
Sovetov" - "Dinamo".

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 TV serialas "Santa Barbara". 
9 30 TV serialas "Okavango". 10.30 
Vaidybinis filmas "Šaukinys BAT-21".
12.15 Anglų kalbos pamokėlė. 12.20 
Vaidybinis filmas "Šuo ant šieno". 1 
d, 14.00 Muzika. 15.00 Kelionių 
žurnalas. 16.30 Privatizacija 17.00 
Vaidybinis filmas "Šuo ant šieno". 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". 20,30 
Animacinis filmas. 21.00 Žinios. 21.15 
Anonsai, muzika. 21.30 Vaidybinis 
filmas "Misteris Nort". 23.00 Žinios.
23.15 Muzika. 00.15 Pabaiga. 

Trečiadienis, lapkričio 30 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.25 TV anonsas.

18.00 Žinios. 18.10 Programa 
vaikams. 18.50 Žinios. 19.00 TV 
anonsas. 19.05 Krikščionio žodis.
19.15 Atgarsiai. 19.35 TV forumas.
20.30 Panorama. 21.05 F. "Pavogti 
gyvenimai” . 21.55 TV anonsas. 22.00 
Krantas. 23.00 Dailės žurnalas 
‘Galerija". 23.20 Vakaro žinios. 23.35 

F. "Sensacija” . 4 d.
LltPoIiinter TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV 

parduotuvė. 14.52 Naujienos. 15.00

PROGRAMA
Pažiūrėk, paklausyk... 15.20 
Atsakymai. 15.52 Naujienos. 16.00 
Tin-Tonik. 16.20 F. "Elen ir vaikinai".
16.52 Pasaulis šiandien. 17.00 Eteryje 
tarpvalstybinė TVR kompanija “ Mir". 
17.25 Ledo ritulys. CASK - 
"Spartakas". 20.00 Naujienos. 20.35 
TV parduotuvė. 20.40 Monologas. 
20.50 F. "Trejetą likviduoti". 22.52 
Naujienos. 23.00 Svečiuose pas 
Mahomajevą. 23.35 Autošou. 23.52 
Spaudos ekspresas.

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 TV serialas "Santa Barbara". 
9.30TVserialas "Westgate II". 10.30 
Vaidybinis filmas "Misteris Nort” . 12.00 
Anglų kalbos pamokėlė. 12.05 
Vaidybinis filmas “Šuo ant šieno". 2 
d. 13.30 Muzika. 15.00 Kelionių 
žurnalas. 16.00 Deutsche Welle. 17.00 
Vadybinis filmas "Seni jauni žmonės”.
18.30 Animacinis filmas. 18.55Anglų 
kalbos pamokėlė. 19.00 Žinios 
(VESTI). 19.20 Anonsai, muzika. 19.30 
TV serialas “ Santa Barbara". 20.30 
Animacinis filmas. 21.00 Žinios. 21.15 
Anonsai, muzika. 21.30 Vaidybinis 
filmas "Tamsos angelas". 23.05 
Žinios. 23.20 Muzika. 24.00 Pabaiga.

Ketvirtadienis, gruodžio 1 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.25 TV anonsas.

8.30 Vokiečių k. pamoka 18.00 Žinios.
18.10 Programa vaikams. 18.50 
Žinios. 19.00 TV anonsas. 19.05 
Vyriausybė nutarė... 19.20 Katalikų 
TV studija. 19.50 Sveikata. 20.30 
Panorama. 21.05 Videospektaklis 
“Kvartetas” . 22.35 TV anonsas. 22.40 
Grjžulo ratai. 23.35 Vakaro žinios.
23.50 F. "Rungtynės".

LltPoIiinter TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV 

parduotuvė. 14.52 Naujienos. 15.00 
Multitrolija. 15.30 Baliuje pas pelenę.
15.52 Naujienos. 16.00 Akis j akj. 
16.20 F. "Elen ir vaikinai". 16.52 
Pasaulis šiandien. 17.00...Iki 16-os ir 
vyresniems. 17.30 Rusijos balsai.
17.40 Dokumentai ir likimai. 17.52 
Naujienos. 18.00 Piko valanda. 18.25 
F. "Laukinė rožė". 19.00 TV 
parduotuvė. 19.05 Muzikinė laida 
"Viskas!”  19.25 Animacinis f. 20.00 
Naujienos. 20.40 Maskva. Kremlius.
21.05 Loto “ Milijonas". 21.35 Futbo'as. 
Italijos "Milanas” - Argentinos ‘Veles 
Sarsfild". 23.30 Šachmatų 
olimpiadoje. 23.35 Dokumentinio kino 
festivalis. 0.05 Spaudos ekspresas. 

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 TV serialas "Santa Barbara".
9.30 Viskas juokui, 12 d. 10.00 Europa 
šou. 10.30 Vaidybinis filmas ‘Tamsos 
angelas". 12.05 Anglų k. pamokėlė.

12.10 Vaidybinis filmas “Seni jauni 
žmonės". 13.30 Muzika 15.00 Kelionių 
žurnalas. 16.00 Kelionė su Šekspyru. 
7 d. 17.00 Vaidybinis filmas 
"Žaidžiame "zom bius". 18.30 
Animacinis filmas. 18.55 Anglų k. 
pamokėlė. 19,00 Žinios (VESTI). 1920 
Anonsai, muzika, 19.30 TV serialas 
"Santa Barbara", 20.30 Animacinis 
filmas. 21.00 Žinios. 21.15 Anonsai, 
muzika. 21.30 Vaidybinis filmas 
"Samdomo žudiko dienoraštis". 23.00 
Žinios. 23.15 Muzika 00.15 Pabaiga

BALTIJOS TV
Trečiadienis, lapkričio 30 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

F. "Taip sukasi pasaulis". 8.30 F. 
“ Nakties riba". 9.00-10.00 CNN 
valandą. 17.45 Baltijos naujienos.
17.50 Žingsniai. 18.20 F. "Po 12-os 
mylių rifu” . 20.00 Pasaulio naujienos.
20.15 Baltijos naųienos. 20.20 F. 'Taip 
sukasi pasaulis” . 21.15 F. “ Nakties 
riba” . 21.45 Baltijos naujienos. 21.50 
“ Už kampo..." 22.20 CNN valanda. 
23.20-0.05 Dešimt geriausiųjų.

BALTIJOS TV IR ŠIAULIŲ VT
Antradienis, lapkričio 29 d.
19.00 "Pirk, parduok, informuok".

19.10 Žinios. 19,30 Spaudos apžvalga
19.35 "Sodžius". 19.55 Kelių policija 
in formuoja. 20.05 Detektyvas 
"Skandalas". 21.05 Kartojama "Pirk, 
parduok, informuok". Žinios. 21.35-

1.00 Rodo "Filvas” .
Trečiadienis, lapkričio 30 d.
7.30-18.20 Baltijos TV programa 

Sovijaus horoskopas. 7.35 “Taip 
sukasi pasaulis". 8.30 "Nakties riba’ .
9.00 CNN valanda. 17.45 Baltijos 
naujienos. 17.55 Žingsniai. 18.20 
Muzika. 19.00 “ Pirk, parduok, 
informuok", 19.10 Žinios. 1930 
Spaudos apžvalga. 19.35 Ilgoji
pertrauka. 20.00-22.20 BTV. 20 00 
Pasaulb naujienos. 20.20 “Taip sukasi 
pasaulis". 21.15 "Nakties riba” . 21.45 
Baltijos naujienos. 21.50 "Už
kampo..." 22.20 Kartojama “Pirk," 
parduok, informuok...". Žinios. 22.50- 
0.05 Baltijos TV. 22.50 CNN. 23.20 
Dešimt geriausiųjų.

Ketvirtadienis, gruodžio 1 d.
19.00 "Pirk, parduok, informuok

19.10 Žinios. 19.30 Spaudos apžvalga
19.35 TV forumas. 20.10-22.30 
Telekompanijos "Argos" programa
22.30 Kartojama "Pirk, parduok, 
informuok". Žinios.

KABELINĖ TV
Antradienis, lapkričio 29 d.
19.00 F. “ Beveik Holivudas” . 20.35 

F. "Vidurnakčio laida". 22.10 F. 
"Groteskas” .

Trečiadienis, lapkričio 30 d.
19.00 F. "Vaiduoklis Čarlis” . 20.25 

F. "Ateities šokas". 22.05 F. "Proginė 
muzika".

Ketvirtadienis, gruodžio 1 d.
19.00 F. "Kalėjimo karštis". 20.25 

F. "Žalias žmogus” . 22.10 F. "Šią

AUSROS ALĖJA
Vyr. redaktorius 

Algimantas Sėjūnas 
Tel. 42-45-55 

L a ik ra š tis  p la t in a m a s  A k m e n ė je ,  

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

Radviliškyje, Šiaulių mieste ir rajone. 

Išeina antradieniais Ir ketvirtadieniais. 

Leidžia UAB 'A ušros a lė ja '

Reporteriai:
Irena Vasinauskailė 
Gintaras Šidlauskas 
Petras Kudrickis 
Irena Bijelkienö

Laiškų skyrius - 
Vida Slmonattienė - 429813 
Stilistė-korektorė 
Aristidą Kusatlô

Mūsų adresas: 5400 Šiauliai, Vilniaus 153, telef. 422590, ta* Į  
29813. LS Šiaulių m. tarybos sąskaita Nr. 700136 Lietuvos valstyblnlc| 
komercinio banko Šiaulių sk. SL 520. Spaudė ''Titnago” spaus 
tuvė Šiauliuose, Vasario 16-oslos g. 52.1 sp. lankas. Užs. Nr. <


