
>

v
Nr. 4 (200)
T R E T IE JI LEIDIM O

a U S R O o
A  ALĖJA &

1995 M. SAUSIO

1 0  D
ANTRADIENIS

IŠEINA TRIS KARTUS PER SAVAITĘ

KAINA 
20 

CENTŲ

• ■ v-- : < - - U  •• : . , i- I '■ t  v " ' i v  * í4 « í  I : I .

LAIKRASTIS ŠIAULIŲ MIESTO IR KRAŠTO ŽMONĖMS

PRIE VAGNORIAUS 
BUVO GERIAU...

Irena VASINAUSKAITĖ
^  Šie pavadinimo žodžiai jau tapo 

chrestomatiniais. Žmonės taip {vertina 
savo gyvenim ą kai Lietuvą valdė 
Gedimino Vagnoriaus vyriausybė, š i 
frazė ne kartą btvo pakartota ir šeštadienj 
Šiaulių miesto kultūros centra įvykusiame 
susitikime su ekspremjeru.

Pristatydamas svečią - Tėvynės 
^  Sąjungos (Lietuvos konservatorių) 

valdybos pirmininką G. Vagnorių, 
Algirdas Sėjūnas papasakojo liūdną 
nutikimą. J “ Aušros alėjos" redakciją 
buvo užsukusi pagyvenusi moteris. 
Ji verkdama kalbėjo, kad tokiame 
skurde nebeįm anom a gyventi. 
Nusižudyti ji neturinti jėgų... Moteris 
siūlė žmonėms, nebeišgalintiems 
pragyventi, suleisti kokių nors... mirtinų 
vaistų. Ne vien ši moteris nostalgiškai 
mena G. Vagnoriaus valdymo laikus, 
kai kiekvienas kainų šuolis sekdavo 
tik po pensijų ir atlyginimų padidinimo.

Sunku buvo dirbti G. Vagnoriaus 
vyriausybei, suformuotai po 1991- 
ųjų metų sausio agresijos, tebesant 
sovietinei armijai Lietuvoje! Tačiau ši 
vyriausybė galvojo apie žmones ir jų 
vargus. Apie ką dabar mąsto 
"stabilizacinė" valdžia.

- Mes j frakciją Seime buvome 
Jb  pasikvietę Premjerą ir jo ministrus, -

pasakė Gediminas Vagnorius - Susidarė 
toks jspūdis, kad A. Šleževičiaus 
vyriausybė neturi jokios finansų politikos, 
o  ministrai net nesupranta, ko jų 
klausiama.

Svečias susirinkusiesiems priminė, 
kad prieš porą metų Lietuvoje ir Latvijoje 
atlyginimai ir pensijos buvo vienodo 
dydžio. Šiandien gi latviai uždirba 
1,5 karto daugiau. Ekspremjeras mano, 
kad ir Lietuvoje, jei Vyriausybė vykdytų 
protingą reformų politiką, vidutinis 
atlyginimas būtų 1000-1200 Lt, pensija 
- 400 Lt.

- Ko reikia, kad Lietuvos žmonių 
gyvenimas pagerėtų? Jgaliojimų ir 
noro. jgaliojimų Seimo daugumai 
pakanka, o noro... spręskite patys, -

siūlė pagalvoti patiems G. Vagnorius.
A tsk irą  sk irsn į Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo istorijoje 
būtų galima parašyti apie “ šaldymo” 
politiką. Pirmq'i 1990-aisiais rublinius 
piliečių indėlius įšaldė K  Prunskienės- 
A. Brazausko vyriausybė. Ji garantavo 
indėlių saugumą ir neleido žmonėms 
paimti pinigų iš bankų, nes saugyklose 
rublių nebuvo. Vėliau, prieš rinkimus 
j Seimą buvo šalti butai, šaltas vanduo 
ir "įšaldyti" atlyginimai, šaltis turėjo 
poveikio protams, ir buvo balsuojama 
už šiltą LDDP daugumą dabartiniame 
Seime. įdomu, kas iš rinkėjų galėtų 
paliudyti jaučiąs atsilikimą Lietuvos 
ekonominiame gyvenime.

- Ir šiuo metu vyksta atlyginimų ir 
pensijų "įšaldymas". Ne toks atviras 
kaip 1992-aisiais. Lietuvoje dabar viskas 
atvirkščiai, net užsieniečiai iš mūsų 
juokiasi, - pasakė G. Vagnorius ir 
pateikė tokį pavyzdj. - Štai labai gražiai 
atrodo lito patikimumo įstatymas. Jau 
dveji metai 1 JAV doleris kainuoja 4 
litus. Tačiau kasmet valstybė išleidžia 
po 50-70 mln. litų. Vien 1994-aisiais 
metais išleista antra tiek... popierinių 
pinigų. Kilo infliacija, nuvertėjo Irtas. 
Tai kam tas patikimumo įstatymas?

Daug opozicijos klausimų taip ir 
lieka retoriniais, o  jų Seime pateiktiems 
pasiūlymams ar įstatymų projektams 
pritariama labai pavėluotai.

Beveik kiekviename susitikime su 
visuomene G. Vagnorius stengiasi 
paaiškinti žmonėms, kad dabartinė 
Vyriausybė juos skurdina sąmoningai. 
Jis įsitikinęs ir žino; kaip per 1,5 metų 
Lietuvos gyventojų dalią galima 
palengvinti.

Svečias nustebino sausakimšą salę, 
pasakydamas šiauliečiams, kad Lietuva 
šiuo metu dotuoja ne savo, o 
užsienietišką produkciją kad valstybei 
skirti kreditai, laikomi užsienio bankuo
se, nusikalstamai nuostolingi Lietuvai, 
kad iš mūsų šalies doleriai išvežami 
tik norint... apsisaugoti nuo infliacijoa.

- Kreditus būtų galima teikti

verslininkams, ūkininkams. Tik reikėtų 
normalizuoti palūkanų politiką, 
samprotavo ekspremjeras. - Dabar 
gi ūkininkai kreditų bijo, nes neišmokės 
nežmoniškų palūkanų. Už žemės ūkio 
produkciją šiuo metu mokama toli 
gražu ne pasaulinėmis kainomis, todėl 
lietuviai nerizikuoja...

Svečias stengėsi įpūsti optimizmo 
dvasios susitikimo dalyviams. Jis prašė 
nebūti abejingiems, mąstyti, analizuoti, 
netikėti melu, lengvabūdiška pro
paganda.

Dar vieną pavyzdj iš veidmainiškos 
valdančiosios partijos politikos 
repertuaro  pate ikė G edim inas 
Vagnorius:

- 1994-aisiais metais dėl sausros 
ir labai žemų supirkimo kainų išskersta 
Lietuvos karvių banda. Parduotuvėse 
greitai gali sumažėti lietuviškų pieno 
produktų, pakils jų kainos. LDDP 
propagandistai jau rėkia, kad "kalta 
netikusi l^ndsbergio-Vagnoriaus žemės 
ūkio reforma". Būna ir dar linksmesnių 
paporinimų, tereikia Seime Albertyno 
kalbų pasiklausyti...

Beje, ekspremjeras prisipažino, kad 
jo  Vyriausybė padarė esminę klaidą 
laiku neatsistatydinusi:

- Nereikėjo leisti visas kaltes versti 
dešiniesiems, nes Aukščiausiojoje 
taryboje jie daugumos neturėjo. 
Aukščiausiosios tarybos pirmininkas 
turėjo labai ribotus įgaliojimus. Jis 
negalėjo atmesti jokio AT dokumento... 
Privalėjo pasirašinėti.

Gediminas Vagnorius Seimui ir 
Vyriausybei yra pasiūlęs savo pagalbą 
bei bendradarbiavimą vykdant 
ekonominę reformą. Ekspremjeras 
Lietuvos ūkio labui linkęs dirbti 
nesideklaruodamas, bendradarbiau
damas net su LDDP. Jam svarbu 
rezutetas - žmonių gerovė. G. Vagnorius 
reikalauja tik vienos sąlygos - LDDP 
Seimo dauguma bei Vyriausybė privalo 
atsisakyti korupcinių veiksmų bei 
atsiriboti nuo nusikaltėliškųjų struktūrų.
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PATVIRTINTAS 1995 METŲ MIESTO 
BIUDŽETAS

Irena BIJEIKIENĖ
Sausio 5 dieną vyko Šiaulių miesto 

tarybos XXVI sesija Buvo patvirtintas 
1995 metų miesto biudžetas, kurio 
projektą rengė miesto valdyba, tvirtino 
miesto taryba, o  vykdys kita valdžia, 
nes jau savivaldybių tarybų rinkimai 

'  čia pat. Šių metų rrjiesto biudžetą 
sudaro 81434 tūkstančiai litų pajamų 
ir tiek pat išlaidų bei vienas milijonas 
litų kasos apyvartos lėšų, kurios, 
nesant įplaukų, gali būti panaudotos 
biudžetinių įstaigų atlyginimams 
mokėti. Didžiausią Šiaulių biudžeto 
pajamų dalį sudaro pelno, pajamų ir 
kapitalo mokesčiai - 43 milijonus 123 
tūkstančius litų, o taip pat fizinių 
asmenų pajamų mokestis ir juridinių 
asmenų pelno mokestis, š ių  metų 
biudžete numatyta palikti 50 proc.

visų mieste surenkamų mokesčių, o 
tai 10 procentų daugiau negu pernai. 
Kaip teigia meras A. Saida, nors šių 
metų išla idos planuojamos 28 
procentais didesnės nei 1994 metais, 
tačiau infliacija yra 39,8 procento, 
todėl reali perkamoji galia sumažėja 
10 procentų.

Didžiausia biudžeto išlaidų dalis 
bus skiriama švietimui - 26 milijonai 
400 tūkstančių litų, iš kurių daugiau 
nei 14 milijonų - darbo užmokesčiui, 
sveikatos apsaugai - 9 milijonai 962 
tūkstančiai litų, komunaliniam ūkiui - 
9  milijonai 590 tūkstančių litų. Taip 
pat numatyta lėšų skirti meno 
kolektyvams išlaikyti, kultūros centrui 
bei Frenkelio rūmams remontuot:, 
miesto kapinėms tvarkyti. Mažiau lėšų 
šiemet tenka biudžetinių įstaigų

eksploatacijai, remontui, inventoriui 
įsigyti. Socialinei apsaugai šiemet 
skiriama beveik šeši milijonai litų. 
Bus maitinama apie 500 vaikų iš 
socialiai remtinų šeimų, 400 suau
gusiųjų, 480 vaikų galės po mėnesį 
praleisti vasaros stovyklose. Nepa
miršta skirti lėšų invalidų integracijai 
į visuomenę. Du su puse karto 
padidintos lėšos dantims protezuoti.

N ukelta  | 2  p.

f  “Aušros alėjos” ^ 
redakcijai

reikalingi laikraščių platintojai. 
Atlyginimas - pagal susitarimą. 

Kreiptis į ‘ Aušros alėjos" 
redakciją (Vilniaus 153, II 

aukštas) arba telefonu 429813..

NEPAPRASTI
LIETUVAIČIŲ
NUOTYKIAI

VOKIETIJOJE
Gytis BLĖDA

Lietuvai atgavus laisvę, o jos 
gyventojams - judėjimo laisvę, atsivėrė 
ga lim ybės p la tesn iam
bendradarb iav im u i, įva ir iem s 
kontaktams su Vakarų pasauliu. Tas 
bendradarbiavimas vyksta įvairiais 
lygiais ir kryptimis. Bendradarbiauja 
ir katalikiškosios organizacijos 
(neminėsime nei pavadinimų, nei 
pavardžių: nesinori įskaudinti). Reikia 
pastebėti, kad ir čia neapsieinama 
be kuriozų.

Vokietijoje po karo susikūrė garsus 
moterų vienuolynas, kuriame artimui 
pasišventusios vienuolės ėmėsi 
globoti ir auginti karo metais artimųjų 
ir pastogės netekusias jaunas 
vokietaites. Senyvo amžiaus vienuolių 
vietą užėmė jaunosios vienuolyno 
gyventojos, tapusios šių svetingų 
D ievo nam ų sergėto jom is. 
Perimamumas vyko ramiai ir be 
didesnių komplikacijų. Vienuolynas 
gyveno ganėtina i ramų, 
nepriklausomą, užtikrintą ir pamaldų 
gyvenimą. Tačiau laiko tėkmės 
nesustabdysi: naujosios vienuolės 
jau sulaukė garbaus amžiaus ir viena 
po kitos ėmė apleisti šį pasaulį. Šalia 
vienuolyno yra kapinės, kur amžino 
poilsio atgula vienuolyno narės. 
Vienuolės pastebėjo, kad tos kapinės 
neišvengiamai plečiasi, o jų pačių 
gretos sparčiai retėja. Nori nenori, ir 
joms teko susimąstyti apie savo 
pamainą, įpėdines. Beje, kapinės labai 
vokiškos: vienuolės laidojamos 
eilėmis po keturias (it kareiviai) po 
nykiai v ienodais antkapiais Ir 
preciziškai pakirpta žole. Kaip sakomą 
jokių improvizacijų (kaip ir paties 
vienuolyno gyvenime).

Pradžioje, suprantama, įpėdinių 
ieškota tarp vokietaičių. Tačiau šian
dieninės vokietaitės -tai ne tie beglo
biai Vokietijos vaikai. Joms reikia ir 
žemiškojo gyvenimo malonumų: 
berniukų, alkoholio, šokių. O tai

sunkokai derinasi su dvasinga 
vienuolyno tvarka Senosios vienuoles 
savo siaubui pamatė, kad jų 
v ienuo lynas tam pa vos ne 
pasilinksminimų namais. Teko 
atsisakyti sumanymo. Tačiau kaip 
sykis griuvo Berlyno siena ir "suskato" 
kviestis mergaites iš išsivadavusių 
Rytų Europos kraštų, taip pat ir iš 
Lietuvos.

Gyventi vienuolyne lietuvaitėms 
būtų visai neprastai: nieko netrūksta 
(visiškai neegzistuoja ekonominės 
problemos ar nepritekliai), tik nenoriai 
išleidžiama už vienuolyno sienų - 
miestan, be to, reikia mokytis. Mokslas 
ten, švelniai tariant, kiek savotiškas: • 
suaugusios merginos mokomos 
skalbti, lyginti, šluostyti dulkes, 
slaugyti, kitų smulkių ruošos darbų.

Lietuvaitės kažkodėl nebuvo 
perspėtos, ką joms ten reikės veikti, 
kai kurios išvyko baigusios vidurinį 
mokslą tačiau, tėvams neturint pinigų, 
negalėjo tęsti studijų aukštojoje. 
Manyta, kad ten jų laukia rimti mokslai 
(bent ta ip  žadėta), pradžio je 
vienuolyno monotonija (daug valgyti, 
miegoti, šiaip po vienuolyno teritoriją 
krapštytis) jas kiek šokiravo, bet 
ilgainiui lyg ir apsiprato. Dvasia lyg ir 
ilgisi namų, artimųjų, tačiau kūnas 
greit pripranta prie vokiškų patogumų. 
Nesunku suprasti ir merginų mamas: 
namuose viena burna mažiau, o ir 
prieš gimines, bendradarbius galima 
pasididžiuoti: duktė studijuoja
Vokietijoje (vokiečių kalbą reikia 
mokėti).

Lietuvaitės laikomos gabiausiomis 
vienuolyno mokinėmis, dėl ko kitų 
tautybių merginos joms pavydi, ypač 
serbės. įžvalgesnėms netrukus kilo 
natūralus klausimas: nors ir esi skaniai 
pamaitinta bei šiltai aprengta, bet ar 
būtina “ m okytis" to, ką šiaip puikiai 
sugebi? Ir ar tai nėra metų leidimas 
veltui?

Nukelta | 2 p.

TIK SUSIVIENIJUS ĮMANOMA 
GINTI SAVO EKONOMINIUS 

INTERESUS
Petras KUDRICKIS

Kaimas nuo seno skriaudžiamas 
ir išnaudojamas. Dar 1911 metais 
Antanas Smetona, propaguodamas 
kooperaciją, rašė: "Kad geriau 
suprastume kooperacijos reikšmę, 
tai ja tikrai daugiau rūpintumėmės. 
Kooperacija yra lietuvių atgijimas, 
kaimo išsivadavimas iš slegiančio 
prekijų luomo. Mes be tarpininkų, 
kaip rodo svetimųjų šalių pavyzdys, 
galėtume lengviau apsieiti, o 
tarpininkai be mūsų - negali” . Nežiūrint 
to, kad tarpukario Lietuvoje buvo 
įvykdyta Europoje pati pažangiausia

žemės reforma, kuri buvo orientuota 
į vidutinio šeimyninio ūkio kūrimą, ir 
kad valdžia visokeriopai skatino 
kooperaciją, kooperatyvai kūrėsi 
nelengvai Nebuvo lengvas ir ūkininkų 
gyvenimas. Dabar gėrimasi tarpukario 
Lietuvos lito tvirtumu. O juk to lito 
tvirtumas paremtas ūkininko prakaitu.

Dar labiau ūkininkas skriaudžiamas 
dabar, juolab kad pats premjeras 
atstovauja žemės ūkio produktų 
perdrbimo monopolijoms, o kaimietis 
yra praradęs pasitikėjimą bet kokia 
kolektyvine veikla.

Nukelta | 2 p.



PRIE VAGNORIAUS BUVO 
GERIAU...

Atkelia Iš 1 p.
Unikaliu valstybės korupcijos

pavyzdžiu G. Vagnorius laiko 600 
mln, Lt dotaciją Marijampolės pieno

ui. Tai .................kombinatui, Taip pat ir Indėlius 
rinkusias firmas, kurios gyvavo ir 
tautiečius apgaudinėjo su 
Vyriausybės palaiminimu. Aferistai 
surinko indėlius, o po to pervedė j 
trečiąsias rankas. Žodžiu, gaudyk vėją 
laukuose, Visos šios firmelės atliko 
kriminalinius nusikaltimus, o bylos 
joms iškeltos už,., valiutinių operacijų 
pažeidimus,

- Italijoje rimtai kovojama su mafiją

tūkstančius žmonių apgavo. G. 
Vagnorius pasakė, jog jam teko ieškoti 
tautiečių cukraus, tačiau "viršuje šj 
reikalą kažkas labai stabdo..."

slopinama A. Šleževičiaus garbės ir 
orumo byla teisme, Seimo narys
atsakė, kad Vyt Landsbergis daugiau 

jtainii
rai metų po rinkimų j

Seimą, svečias paaiškino, kodėl jis
supranjąs rinkėjus, balsavusius už 
LDDP. Žmonės tiesiog norėjo greičiau

- mano G. Vagnorius. - Ten korupcija 
riršūn'stabdoma viršūnėse, o ne smuikinė 

apačioje gaudoma.
Vakarui - susitikimui baigiantis, 

Seimo narys atsakė j klausimus. 
Svečias siūlė ieškoti sąjungininkųsu 
turtingesniais, nes, su “ ubagu" 
susidėjęs, turtingesnis netapsi". Todėl 
neverta kliedėti palankiomis sutartimis 
su Rusija, kurioje - nesibaigiantys 
karai, ekonomine suirutė ir chansas.

jsral gyventi, todėl ir patikėjo tais, 
kurių plačius pečius įsimylėjo Iš 
pirmojo žvilgsnio.

Ekspremjeras džiaugėsi, kad 
pagaliau pavyko susitarti septynioms 
opozicinėms partijoms: centristai, 
socialdemokratai, krikščionys 
demokratai, konservatorjai, politiniai 
kaliniai ir tremtiniai parašė bendrą 
laišką Vyriausybei dėl strateginių 
Lietuvos objektų neprivatizavlmo.

laiške teigiama, kad j privačias
"atskirų grupių ar kitų valstybių 
subjektų rankas neturi patekti Biržų

Vėl buvo prisiminta "cukrinė 
.................................  "5 Šiauliųistorija", kai grupė sukčių iš i

V| “ Naftotiekis” , V| "Lietuvos dujos", 
atominė elektrinė, Vj “Lietuvos 
geležinkeliai", miestų vandens tiekimo 
ir šilumos tinklų jmonės, aerodromai, 
t. sk. ir Zoknių.

j susitikimo dalyvio klausimą kodėl

literatų svetainių suradęs...
Komentuodamas karinio tranzito 

per musų šalj klausimą. G, Vagnorius 
pasakė:

Nereikia pasiduoti rusų 
spaudimui, nes j kiekvieną 
nuolankumo atveji jie atsako nauju 
spaudimu. Savo valstybės reikalus 
mes turime spręsti patys ir privalome 
būti tvirti, ryžtingi.

Renginio metu koncertavo TS (IK) 
Šiaulių skyriaus moterų ansamblis 
(vadovai N. Vaičiulienė ir R. 
Misevičius), kankliavo ir dainavo p. 
O. Vasiliauskienė, skambėjo eilės.

Skirstydamiesi susitikimo dalyviai 
ginčijosi, diskutavo. Ilgai dartą vakarą 
apsuptyje G. Vagnorių laikė 
klausmetojai. Ekspremjeras - tvirtas 
Ir kantrus žemaitis - rado laiko ir 
dėmesio kiekvienam 
besikreipiančiajam.

...O autobusų stoteteje prie Kaštonų 
alėjos Išgirdau viltingą atodūsį: "Prie 
Vagnoriaus buvo geriau..."

TIK SUSIVIENIJUS (MANOMA; į i\
io iGINTI SAVO EKONOMINIUS 

INTERESUS
Atkelta Iš 1 p.

Kai pasiteiravau LŪS Šiaulių 
skyriaus pirmininkų K Vaišvilą apie 
ūkininkų kooperaciją Šiaulių rajone, 
jis, kad geriau suprasčiau kaimo 
žmonių sąmoningumo lygj apiesąmoningu 
kooperaciją, pateikė pavyzd], kaip 

"  1 's metais LŪS Šiaulių sk '
buvo bandoma kooperuoti lėšas 
trąšoms pirkti. Perkant trąšas be 
tarpininkų tiesiog iš “Azoto” gamyklos 
ir imant iškart visą vagoną jos atsirina 
vos ne perpus pigiau. Na, o perkant 
tokį kiekį, jau reikia kooperuoti lėšas. 
Apie tai buvo paaiškinta ir tą daryti 
buvo agituojama ūkininkų susirinkime.

ūkininkų požiūris ir j pačią ūkininki 
sąjungą. Daugelis [ ją žiūri, kaip 
kažkokią valdžios instituciją kuri tari 
privalo jam kažką duoti, nieko j ją 
nej nešant.

Kartais ne mažiau neprotingai 
priekaištaujama ir Žemės ūkio 
pažangos centrui, Žemės ūkio 
rūmams. Priekaištaujamą kad Žemės 
ūkio rūmai žemdirbių negina nuo 
skriaudėjų, o  užsiiminėja ne tuo, kas 
svarbiausią bet, sakysime, česnakų, 
sraigių, sliekų ir net putpelių auginimu.

Anot Žemės ūkio rūmų tarybos
pirmininko Antano Stancevičiaus, šiuo 
metu Žemės ūkio rūmuose yra net

Sumanymui, atrodo, pritarė vos ne 
“ aciaivisi. Tačiau kai reikėjo sunešti pinigus, 

juos atnešė vos keturi ūkininkai. Lėšų 
kooperavimas trąšoms pirkti iširo. 
Trąšas ūkininkai pirito kaip kas išmanė, 
tik, žinoma, dvigubai brangiau.

.Nors nemažas pastangas deda 
LŪS vadovybė, o lėšomis remia 
Kanados kredito kooperatyvai, sunkiai 
sekasi kurti ir ūkininkų kredito 
kooperatyvus. Dar keistokas kai kurių

kelios dešimtys draugijų, taip pat Ir 
mums neįprastų. Tačiau gyvenimas 
verčia auginti tai, ką galima pelningiau 
parduoti. Kažkas apskaičiavo, kad 
dabar šešias putpeles išauginti 
naudingiau negu hektarą kviečių. Be 
to, susibūrę j šias draugijas, augindami 
daugiau paklausą rinkoje turinčių 
kultūrų, žemdirbiai lengviau susijungs 
j kooperatyvus, be kurių jiems - 
neišgyventi. Tik susivienijus jmanoma 
ginti savo ekonominius Interesus.

POLICIJA INFORMUOJA
RASTI DU LAVONAI

Sekmadienj, apie 20 valandą 
Talšos g. 2-38 bute rastas penkias
dešimt penkerių metų A. T. lavonas 
su kraujosrūvomis veide bei dešinėje 
rankoje. Jvykj tiria Šiaulių miesto 
prokuratūra.
■ I  p  M  m » m ■ . «  m m m •

CECENIJA. Rusijos artilerija tęsia 
Čečėnijos sostinės apšaudymą. 
Pasak Vakarų korespondentų, 
artilerijos salvės aidi kas penkios 
sekundės. Grozne Rusijos daliniai 
surengė keletą puolimų. Čečėnų kariai 
žurnalistams sakė, kad keli tankai 
prasiveržė j miesto prekyvietę ir yra 
per šūvio nuotolj nuo prezidento rūmų.

Šeštadienj, 11.40 val., Gytarlų 
gatvėje, prie statomo prekybos centro, 
apleistame sode, rastas pasikorusio 
dvidešimt penkerių metų R. J. lavonas. 
Išorinių smurto žymių nepastebėta.

PATVIRTINTAS
1995 METŲ 

MIESTO
BIUDŽETAS

Atkelta iš 1 p.
Šiais metais numatoma baigti statyti 

Gytarių vidurinę bei Centro pradinę 
mokyklas, pradėti statyti pradinę 
mokyklą Gytariuose. Pirmą karią per

laruosius ketverius metus Šiaulių 
iudžete numatyta atnaujinti

ikimokyklinių Įstaigų inventorių. 
Mokyklose numatoma mokymo 
tikslams pradėti naudoti 
videopriemones. Skirtas lėšų rezervas 
biudžetinių jstaigų darbuotojų 
atlyginimams indeksuoti. Sveikatos 
apsaugos srityje dvigubai daugiau 
lėšų numatyta skilti medikamentams. 
Skelbiamas konkursas vaikų
chirurgijos, komplekso statybai

ijinti. S I ............................atnaujinti. Šiai statybai valstybė per 
miesto biudžetą skyrė penkis milijonus 
litų. Pastačius minėtąjj kompleksą, 
būtų išspręstos Šiaulių krašto vaikų 
gydymo problemos.

Numatyta skini 6šų miestui tvarkyti, 
centrinei Vilniaus gatvei remontuoti, 
aplinkkeliui Palangos link statyti. 300 
tūkstančių litų bus skirta žvyruotoms 
gatvėms asfaltuoti, numatomos lėšos 
Gytarių mikrorajonui užbaigti, 
želdiniams, miestui valyti, biologi
niams valymo jrenginiams statyti.

Transportui numatytos lėšos, jeigu 
nepabrangs kuras, bent iki rugpjūčio 
menesioturėtų garantuoti tas pačias 
važiavimo bilietų kainas.

Kaip pasakė miesto meras A. 
Saida, skaičiuojant biudžeto pajamas,
atsižvelgta j tai, kaip buvo surenkami 
mokesčiai 1994-ais metais, todėl jos
nėra "išpūstos", ir biudžetas turėtų 
būti realiai vykdomas.

SKA1TYTOTŲ NUOMONĖ
Romualdas BUIVYDAS

Prieš šv. Kalėdas teko pavaikščioti 
po valdžios jstaigas - visi švenčia, 
niekas nedirba. Na, galvoju, prieš 
porą dienų pradėjo švęsti. 
Svęsdavome Kalėdų šventes darbo 
metu ir sovietmečiu. Bet ir šiokios 
tokios konspiracijos reikėdavo. Ir 
darbo nors kiek padaryti tekdavo. 
Dabar - laisvė, galima demonstratyviai 
nedirbti, o lankytojai - ne problema. 
Jie jau seniai įpratinti minti kontorų 
slenksčius, būti siuntinėjami nuo 
Ainošiaus pas Kaipošių. Lankytojai 
pakentės: nusikeiks, susigūš dar 
labiau ir vėl ieškos reikiamo 
valdininkėlio. Darbo dienomis darbo

visuomenė? Silpna vyriausybė ir dar 
silpnesnis Prezidentas - tai didžiausia 
bausmė Uetuvos žmonėms, nes tenka 
kiekviename žingsnyje kentėti nuo 
klestinčios ir vešinčios netvarkos ir 
nepagarbos žmogui. Vieną 
vyriausybę pakeičia kita, dar 
silpnesnė, ir nieko nedaro žmonių 
labui. Kur visuomenės kantrybės riba? 
Skaitėme, klausėmės valdžios 
naujametinių palinkėjimų, bet jokio 
rango vadovas neužsiminė apie 
konkrečius darbus, nors šiek tiek 
pažabojančius valdininkų savivalę. 
Valstybės pareigūnai paverkšlena, 
kad jų atlyginimai per maži, paprašo 
padidinti, nes atseit tik dėl to

RINKIME ŽMONES 
PAGAL JŲ DARBUS

metu juos irgi ne taip paprasta nutverti, 
nes ir valdininkams visokių reikalų 
apstu. Be to, lankytojams priimti kai 
kuriose jstaigose teskirta tik po porą 
valandų du kartus savaitėje.

Prieš Naujuosius metus vaizdas 
buvo toks pat. Nors niekur nebuvo 
skelbtą kad gruodžio 30 d. - nedarbo 
diena, daugelis jstaigų nedirbo. 
Penktadienį (XII.30 d.) nuo pat ryto 
nuėjau j firmą "Šiaulių dujos", o ten 
jau šventė: stalai sustumdyti, padengti. 
Dirbantieji siūlo: ateikite po švenčių... 
Nuskubėjau j “SODRĄ” (Vilniaus 100) 
10 val. ryto, bet duris radau iš vidaus 
užkabintas. Kontoroje - šventinis 
šurmulys. Viena močiutė su puokšte 
brangių raudonų rožių rankoje šalo 
prie durų visą valandą. Ji paaiškino, 
kad viršininkė sakiusi ateiti 
penktadienį XII.30 rytą. Ji atskubėjusi, 
bet Štai niekas durų neatidaro. 
Neatsivėrė durys ir gerokai pabeldus. 
Gaila pasidarė močiutės. Sprendžiant 
iš jos drabužių - atliekamų pinigų 
moteris rožėms neturėtų, nes apavas 
ir apdaras gerokai susidėvėję. 
Vadinasi, kad valdininkė atliktų savo 
tiesioginę pareigą - sutvarkytų 
reikiamus dokumentus klientei, - jau 
ir brangių rožių puokštė nebepadeda 
1994.12.3011 val. buvau “SODROJE" 
(Saulės takas 5). Ten taip pat buvo 
nedarbo diena. Dėsningai savo 
pareigų neatlieka valstybės 
pareigūnai, o ar supranta tai mūsų

neatliekamos tiesioginės pareigos.
O kokia bedarbio pašalpa? 
Palyginkime su valdininkų 
atlyginimais. Gal gi valdininkai nėra 
gimę būti tame darbe amžinai, - jiems 
jau seniai laikas išbandyti ir nedarbo 
skonj. Darbo biržose tikrai atsirastų 
žmonių, kurie ir už esamą atlyginimą 
dorai ir sąžiningai atliktų jiems 
pavestas pareigas. Ir be rožių. Bet 
kas ryšis tokioms reformoms? Miesto 
valdyba? Taryba? Vyriausybės 
vietininkas Šiaulių mieste? Galiu 
lažintis, jie dejuos, Kad jgaliojimų per 
mažai turi, kad įstatymai ne tie... O 
vežimas nejuda ir tiek. į

Artėja rinkimai j vietines 
savivaldybes. Esantieji valdžioje vėl 
Žadės aukso kalnus. Tačiau mes, 
eiliniai žmonės, pažiūrėkime blaiviai. 
Atmesdami visas programas j šalj, 
įvertinkime, kas padaryta, o kas ir 
kodėl nepadaryta Ir išrinkime žmones 
j vietinę valdžią pagal jų atliktus darbus. 
Nebūkime abejingi! Dėl mūsų skurdo 
ir vargų ne Nepriklausomybė yra kaitą 
o tie valdininkai, kurie savo aplaidumu, 
nesugebėjimu dirbti, savo egoizmu 
ir gobšumu jau pavertė pačią 
nepriklausomybės idėją baubu. Tad 
ir pradėkime nuo valdininkų keitimo.
O kasdien deklaruojanti "stabilizaciją" 
valdžia, nebeturėdama atramos, ir 
pati ügá be pamato neišsilaikys. Tokio 
ryžto irteigiamų pokyčių aš linkėčiau 
visiems mūsų miesto žmonėms 
Naujaisiais metais.

STABILIZACIJOS AS 
NEVALGAU

Rusų daliniai puolė tiltą prer Sumžos 
upę. Dega s prezideito /ūmai buvo 
dar kartąapśaudy#. Keli tankai pasiekė 
aikštę prieš prezidento rūmus, bet 
buvo sunaikinti. Rusų agentūrų 
pranešimu, toliau puolami miesto 
kvartalai, naikinami čečėnų snaiperiai. 
Pasak Maskvos, prezidentas Dž. 
Dudajevas prieš dvi dienas išvyko iš 
Grozno. Tačiau čečėnai teigia, kad 
prezidentas iš Grozne esančios 
laikinosios vadavietės toliau 
vadovauja pasipriešinimo 
veiksmams.

RUSIJA. Iš Maskvos j Grozną 
išvyko Dūmos deputatas, prezidento

§aiarėjas žmogaus teisių klausimais 
. Kovaliovas.Sis garsus žmogaus 

teisių gynėjas jau Grozne praleido 
tris savaitės. Jis aštriai kritikuoja 
Rusijos armijos veiksmus Čečėnijoje. 
S. Kovaliovą lydi du Dūmos deputatai. 
Maskvoje S. Kovaliovas buvo susitikęs 
su prezidentu B. Jelcinu ir jam 
papasakojo apie žmogaus teisių 
pažeidimus Čečėnijoje.

Penkiasdešimt vienos musulmonų 
valstybės pasirašytame pareiškime 
smerkiami Rusijos veiksmai

Čečėnijoje. Pareiškime Rus
kaltinama tarptautinių teisių 

.................................... onttpažeidinėjimu. Islamo konferencijos 
organizacijos generalinis sekretorius 
siūlo Maskvai pakeiki nuostatas, baigti 
kovas su čečėnų vadovais, pradėti 
rimtas derybas. Prašoma, kad 
sprendžiant konfliktą tarpininkautų 
JTO.

BOSNIJA. Prieš atidarydami kelius 
j Sarajevą. Bosnijos serbai reikalauja 
garantijų, kad musulmonų
vyriausybės daliniai jau pasitraukė iš 
sostinę supančių aukštumų. Pasak 
Bosnijos serbų kariuomenės 
vyriausiojo vado. serbai atvers kelius 
tik tada, kai demilitarizuotame ruože 
neliks kareivių. Pasak JTO stebėtojų, 
sekmadienį Bosnijoje ir Hercegovinoje 
iš esmės buvo laikomasi paliaubų;
Išimtįsudaro tik Bihačo apylinkės. 

EGIfEGIPTAS. JAV gynybos ministras 
V. Perty mano, jog dabar dižiausia 
grėsmė pasauliui kiltų, jeigu 
branduolinis ginklas atsidurtų teroristų 
arba tvirtos-  valdžios neturinčios 
valstybės rankose. V. Perry kalbėjo 
Egipto sostinėje Kaire. Pasak gynybos

ministro, subyrėjus Soviejų Sąjungai, 
sunkiau garantuoti branduolinio ginklo 
neplatinimą. Sovietų Sąjungoje buvę 
branduoliniai jrenginia tebėra ne visai 
patikimose rankose. Grėsmę kelia 
branduolinius ginklus gaminusių 
jmonių nedarbas. Rusijos atominių 
ginklų kūrėjai išvyksta j šalis, kurios 
siekia sukurti savo branduolini ginklą 
Sekmadienj V. Perry atvyko j Izraelį, 
po to aplankys Pakistaną ir Indiją. 
Kaire V. Peny paragino Egipžtą pratęsti 
branduolinio ginklo neplatinimo 
sutarties galiojimą. Su panašiu 
raginimu ministras kreipėsi j Izraelį.

VOKIETIJA. Artėjant nacistinės 
Vokietijos pralaimėjimo 50-osioms 
metinėms, Vokietijos prezdientas 
paragino tautiečius nepamiršti 
praeities pamokų ir niekada nekartoti 
buvusiųjų klaidų Prezidentas teigė, 
jog gegužės 8-ąją minimas 
pralaimėjimo II pasauliniame kare 50- 
metis Rytų ir Vakarų vokiečiams 
suteikia progą prisiminti savo 
atsakomybę už A Hitlerio padarytus 
nusikaltimus.

Paruošė Л. V.

Elvyra ŽILINSKIENĖ
Pavargau nuo kalbų apie gerėjantj 

gyvenimą ir stabilizaciją. Didesnę dalj 
pensijos išleidžiu mokesčiams, o už 
likusius 30 litų niekaip negaliu 
prasimaitinti. Gyvenu pusbadžiu ir 
patamsyje, nes elektros energija labai 
brangi.

Po Naujųjų pabrango duoną pieno 
produktai, kurių pernai dar galėjau 
nusipirkti. Kas gali mokėti 5 litus už - 
kilogramą paprasčiausio varškės " 
sūrio? Todėl manau, kad A. 
Šleževičius pradėjo fizinį pensininkų 
genocidą, nes jo išgirtosios 
stabilizacijos aš nevalgau.

NEPAPRASTI LIETUVAIČIŲ  
NUOTYKIAI VOKIETIJOJE

Atkelta iš 1 p.
Tikrasis joms rodomo dėmesio ir 

prielankumo tikslas netruko paaiškėti: 
vienuolės ėmė jas po vieną kviestis 
konfidencialiam pokalbiui. Pasirodo, 
kad jos čia ne šiaip sau leidžia laiką 
o yra rimtai ruošiamos vienuoliškajam 
gyvenimui. Tai ir buvo tas perkūnas, 
trenkęs iš giedro ir nerūpestingo 
dangaus. Būta net ašarų. Juk apie 
tokias sąlygas nei prieš išvykstant iš 
Lietuvos, nei atvykus nebuvo net puse 
lūpų užsiminta. Apie tai nutylėjo (o 
gal ir nežinojo) merginas 
rekomendavę tarpininkai Lietuvoje.

Mūsų merginos - nepėsčios ir 
nuoširdžiai bei atvirai prisipažino, jog 
nė nemano nei dabar, nei kada nors 
ateityje tapti vienuolėmis. Visa ši istorija 
atrodė it nevykęs sapnas. Vienuolės 
stipriai nusiminė ir pradėjo labai karštai 
melstis, kad lietuvaitės kuo greičiau 
ateitų j protą. Net Kalėdoms labai 
nenoriai jas išleido Lietuvon, 
apmokėdamos kelionę.

Merginos suvokė, kad nejuokais 
įkliuvo, nes sutartis sudaryta dvejiems

metams, kurie skirti apsispręsti ir 
pasirengti vienuolystei.

Dabar lietuvaitės, grįžusios 
kalėdinių atostogų, mūsų žiniomis, 
savo mamoms niekaip nedrįsta 
prisipažinti, kokių nepaprastų 
pasiūlymų išsvajotoje Vokietijoje 
susilaukė. Būtų per daug nusivylimo. 
Sako, kad viskas gerai, mokytis jdomu.

Pirmoji lietuvaičių siunta, baigusi 
devynias klases, jau einanti klystke
liais: be leidimo palieka vienuolyno 
teritoriją, mieste prisiperka parfumų 
ir rūkalų. Lietuvon grjžti nebenori, 
svajoja ištekėti už turtingų vokiečių. 
Mes žinome, kokj darbą geriausiu 
atveju joms ten gali pasiūlyti, tačiau 
etiniais sumetimais nutylėsime.

Vyresniosios, 19-20 m. merginos, 
šiuo metu viešinčios Tėvynėje, dar 
nedrįsta vienuolėms atvirai šokti j 
akis, tik mąsto, kaip reikės tuos dvejus 
metus "ištempti".

Vienuolės vis dar karštai meldžiasi, 
nors sykj prasitarė: "Gal geriau 
globokime negriukes!"

Kiek sugebėsime, stebėsime mūsų 
merginų likimą.

AUŠROS ALĖJA
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Tarp
geriausiųjų

AKMENĖ. 1994-siais metais 
Lietuvos ūkininkų sąjunga paskelbė 
"Geriausiojo ūkininko" konkursą. 
39 nugalėtojų sąraše yra ir ūkininkas 
Vladislavas Mačius, turintis 150 ha 
žemės. Buvo žadėta laimėtojus 
premijuoti kelione j Vokietijoje 
veikiančią specialiai žemdirbiams 
skirtą parodą.

Belgų dovana
KELMĖ. Belgijos vyriausybė, 

siekdama padėti Lietuvos žemės 
ūkiui, paskyrė dovaną - kombinuotųjų 
pašarų cechą paukštynams. Jis 
kainuoja daugiau kaip 50 tūkst. 
dolerių. Pretendentų j jj Lietuvoje 
atsirado keturi. Kam skirti? Praėjo 
laikai, kai gerieji “ dėdės" savo 
nuožiūra viską skirstė. Dabar reikia 
jrodyti, kaip tu dirbi, ar tau tikrai 
reikia to ar ano. Konkursą laimėjo 
kelmiškiai - akcinės bendrovės 
“Skiauterė" atstovai. Jų verslo planas 
buvo geriausias. Beje, jj ruošti padėjo 
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo 
tarnybos Kelmės biuro specialistai.

Pirmoji auka 
1995-aisiais

Sausio 1-osios vakare Lieporių 
kaimo gyventojas ūkininkas Gintautas 
Justinas Juodėnas( 1947 m.) nušovė 
Artūrą Kančiką (1968 m.) Jis dirbo 

aužių kaime

beglobiai vaikai, vaikai iš socialiai 
remtinų šeimų. Jie bus išleidžiami 
iš sodybos namų, jei teismas 
tėvams gražins atimtas tėvystės 
teises, jei šeimoje, iš kurios paimtas 
vaikas, pagerės materialinės 
gyvenimo sąlygos. "Lemties" 
sodybos namai finansuojami iš 
v isuom en in ių  labdaringų 
organizacijų ir fondų, įmonių, 
privačių paaukotų lėšų. Namuose 

įašlaičiai iš

KU LTŪ R A f i j

Gegužių kaime mechanizatoriumi. gyvens našlaičiai iš Joniškio rajono.
Vyras buvo nušautas vietoje. Kol kas ------------------------------------------------
neaišku, kodėl Artūras Kančikas lindo 
j svetim us namus. Tragedijos 
priežastys kol kas neaiškios.

“Monkės” biznis
JONIŠKIS. Ivanas Karasiovas iš 

Puraičių sugalvojo prasimanyti pinigų.
Iš savo sugyventinės sandėliuko 
pagrobė maišą bulvių (ko gero, - ne 
p i r m į i r  pardavė kaimynei J. V. už 7 
litus. Gautus pinigus pragėrė. Baudą 
policijai teko sumokėti - net 100 litų.

I Į  Į ,  KITI ĮVYKIAI

Steigiama vaikų 
sodyba

JONIŠKIS. Rajone steigiama vaikų 
sodyba “ Lem tis” . Šiai sodybai 
atiduotos buvusio vaikų darželio 
patalpos Kalnelio kaime. Vaikų 
sodybos namuose gyvens našlaičiai,

Augustinui 
Griciui - 95

Netoli Gruzdžių, Šiupylių kaime, 
1898 m. gruodžio 25 d. gimė rašy
tojas Augustinas Gricius, kurio jubi
liejų gražiai paminėjo Gruzdžių ra
šytojo mokyklos kolektyvas ir 
Gruzdžių kultūros darbuotojai. Būsi
m o» rašytojo vaikystė prabėgo kaip 
ir visų to meto vaikų kaime. Rašto 
jis išmoko iš kaimo daraktorių. Sun
kus ir vargingas buvo A. Griciaus 
kelias. Bet visur jj lydėjo humoro 
jausmas, kuris atsipindėjo ir 
kūryboje, ypač jo komedijose 1989 
m. rašytojo gimtuosiuose Šiupy
liuose, toje vietoje, kur stovėjo Gricių 
namas, pastatytas tautodailininko 
A. Bimbos iškaltas paminklas. 
Mokyklos muziejuje rašytojui taip 
pat skirta nemažai vietos.

š inšilų tėvynė - Pietų Amerika. 
Jos gyvena aukštai kalnuose 3-6 km 
virš jūros lygio. Sveria nuo 500 
gramų iki 1 kg. Išore primena 
miniatiūrinius triušius. Didžiausia jų 
vertybė - brangus kailis. Jis pilkai 
melsvos spalvos. Šio šimtmečio 
pradžioje šinšilos kailiai kainavo 
apie 100000 d o le rių  (pagal 
šiandieninę dolerio vertę tai 
bū tų  lygu ben t ke liem s 
milijonams).

Jau daugiau kaip metai 
aistringiausi kailinių žvėrelių 
m ėgėja i L ie tuvos
vienkiem iuose, garažuose, 
rūsiuose, verandose, netgi 
butuose įsigudrino auginti 
šinšilas. Lietuvoje - per šimtą 
šinšilų augintojų. Vokietijos 
firmos "Fraz Jonas und Horst 
G iorgen" sugundyti lietuviai, 
žinoma, tie, kurie turtingiausi, 
su dideliu noru ėmėsi šio verslo. 
Dabar Lietuvoje jau per 250 šinšilų 
šeimų, še im a - 4 patelės ir 1 
patinėlis.

Pasak augintojų, šie žvėreliai 
nereikalauja d idelės priežiūros. 
Užtenka vos valandos didžiulei 
gyvulėlių fermai. Geriausiai sekasi 
tiems, kas jau iki tol augino nutrijas, 
audines ir lapes.

š iu o  metu Lietuvos šinšilų 
augintojai savo fermas stengiasi 
išplėsti, laikyti daugiau veislinių 
žvėrelių, kad vėliau didesnio pelno 
susilauktų. Bet naujų šeimų pats 
augintojas parduoti negali. Tai pagal 
griežčiausią apskaitą padaro pati

firma, kad šeimoje nebūtų giminingų 
žvėrelių.

Šinšilos - ramūs, švarūs žvėreliai, 
neskleidžia jokių kvapų ir garsų. 
Tačiau šie žvėreliai mėgsta ramybę, 
labai prisiriša prie savo šeimininkų. 
Tas, kuris prižiūri, geriau tegu 
neliečia kitų gyvulių ar žvėrelių, nes 
jie  nea tsparūs užkrečiam om s

SINSILOS - 
KIEKVIENAM 
PRIEINAMAS 

VERSLAS

gyvulių ir net žmonių ligoms.
V e is lin iam s žvėre liam s

tinkamiausia 15 laipsnių šilumos 
temperatūra, o tiems, kurie auginami 
kailiams, pakanka penkių laipsnių 
šilumos.

Šinšilos šeriamos sausomis žolės 
granulėmis. Kilogramas pašaro - 
viena Vokietijos markė, š iuo  metu 
ta riam asi dėl žo lės g ranu lių  
gamybos Lietuvos įmonėse. Be to, 
šinšila mėgsta kukurūzų grūdus, 
ryžius, obuolius, saulėgrąžas ir 
kitokius skanėstus. Peršerto žvėrelio 
kailis - b logos kokybės. Šinšilos - 
žolėdžiai graužikai, gamtoje minta 
labai prastu pašaru. Joms nereikia

duoti lengvai virškinamo maisto, 
pakanka per dieną apie 25 gramų 
granulių. G irdomos paprastu šulinio 
vandeniu. Na, o tam, kad kailiukas 
būtų gražus, j specialią dėžutę prie 
narvelio reikia pripilti tam tikro balto 
smėlio. Tokio smėlio 20 kg kainuoja 
42 markės.

Už šešių mėnesių žvėrelj firma 
moka 60 DM. Vieną žvėrelj 
užaug in ti aug in to ju i 
ka inuo ja  apie 15 DM. 
Šinšilos kailis - vienintelis 
pasaulyje neturintis riebalų, 
todėl toks lengvutis. Lupti 
kailj labiausiai tinka kailiukui 
išsišėrus. Žvėrelj tuoj pat 
reikia pjauti, nes po savaitės 
kailis suprastėja. Žvėrelis 
lupamas nuo galvos.

Šiame versle - tai pati 
atsakingiausia procedūra. 
Ne visi sugeba tinkamai 

nu lup ti kailj, todė l žvėre lia i 
daugiausia superkami gyvi. Šinšilų 
auginimas - vienas pelningiausių ir 
perspektyviausių verslų, nors tam 
reikia ir nemažo pradinio kapitalo. 
Viena šinšilų šeima kainuoja 2280 
DM. Dviejų šeimų kaina jau su 
nuolaida - 4460 DM. Trijų šeimų - 
6300 DM. Firmos atstovai Lietuvoje 
tikina, kad jdėtas kapitalas per 
dvejus metus sugrįžta. Toks verslas 

kur kas geriau, nei patikėti 
pinigus neaiškiems bankeliams.

Paruošė 
Petras KUDRICKIS

Nežinomybės 
labirintai

Kromleksas senovės Britanijoje 
buvo Mėnulio ir Saulės šventovė. 
Tai d id ing as  statinys. Pagal 
padavimą, jj pastatė milžinas ir 
burtininkas Merlinas. Legendos 
pasakoja, jo g  S tounhendžo 
akm enys s tebukling i. š is  
tvirtinimas, pasirodo, ne taip jau toli 
nuo tiesos, nes Stounhendžas iki 
šiol laikomas vienu iš labiausiai

1. STOUNHENDŽO 
PASLAPTYS

paslaptingų praeities paminklų.
Senovin is kromleksas - tai 

geom etrin iu  pož iūriu  griežta  
kompozicija iš vertikaliai pastatytų 
milžiniškų akmenų - megalitų. Iš 
kvarcinio smiltainio monolitų, kurių 
aukštis siekia septynis metrus, 
sukloti vadinamieji trilitai, apsupti 
akm enine ko lonada su 
perdengimu, kurj vadina sarseno 
žiedu. Toliau eina trys koncentriniai 
ratai, sudaryti iš duobelių. Visa tai 
aprėminta pylimu iš kreidos, kurio 
diametras 106 metrai, ir grioviu.

Kaip parodė archeologiniai 
tyrim ai, S tounhendžas buvo  
statomas 300 metų - nuo 1900 iki 
1600 m. p. m. e., kitaip sakant, 
B ritan ijos  akm ens am žiaus 
pabaigoje ir bronzos pradžioje. 
Netgi senovės graikai negalėjo 
suprasti, kaip ir kam sukurtas tas 
akmenų statinys. Jie taip stebėjosi 
ta naujiena, jo g  savo tautietį 
keliautoją Ritėjų, kuris pirmasis iš 
Britanijos parvežė šią žinią apie 
negirdėtąjj statinį, apšaukė melagiu.

Anglų astronomas D. Chokinsas 
mano, jog šis statinys buvo 
astronominė observatorija Saulei ir 
Mėnuliui stebėti ir savotiška akmens 
am žiaus ska ič iav im o m ašina 
Saulės ir Mėnulio užtemimams 
numatyti.

Nuostabu, jog pirmieji statytojai 
turėjo 300 metų j priekį (!) numatyti 
komplekso išplanavimą ir darbų 
eiliškumą. Kas galėjo sudaryti tokį 
planą? Kaip jis buvo perduodamas 
iš kartos į kartą? Juk tada nebuvo 
netgi rašto. Žemės gyventojai būtų 
turėję kokių nors mokslo žinių apie 
savo planetą, apie Saulės sistemos 
parametrus. Tuo labiau jie neturėjo 
topografinių-geodezinių prietaisų, 
be kurių neįmanomas nepaprastai 
tik s lu s  S tounhendžo akm enų 
išdėstymas. Ir svarbiausią kam visa 
tai reikalinga tautai, užsiimančiai 
medžiokle ir primityvia žemdirbyste 
bei susiskirsčiusiai nedidelėmis 
gentimis?

Hipotezių daug, tačiau tikroji

Stounhendžo paskirtis ir statybos 
technologija lieka neišaiškintos. 
Galima tik pasakyti, jog paprasti 
paska ič iav im a i parodė, kad 
Stounhendžo žiedų skersmenys 
a titinka Žem ės ir M ėnulio 
skersmenis, o  pakeitus mastelį - visų 
likusiųjų planetų išmatavimus. 
S tounhendžas - ne tik  ku lto 
kompleksas ir observatorija, bet dar 
ir akmens amžiaus planetariumas.

Prieš 150 metų d idys is  
matematikas Hausas pasiūlė ryšio 
su nežemiškomis civilizacijomis 
projektą. Saulės "zuikučių”  pagalba 
jis norėjo kitų planetų gyventojams 
perduoti svarbiausius matematinius 
skaičius. O K. Ciolkovskis pasiūlė 
idėją mūsų planetos paviršiuje 
pava izduo ti m ilžin iškas
geom etrines figūras, visa i 
nežinodamas, jog tokią idėją seniai 
įg yvend ino  N askos dykum os 
gyventojai indėnai. Ar kartais 
S tounhendžas nėra kažkas 
panašaus į tokį piešinį dykumoje? 
Tik sugalvojo ir įdėjo į jį informaciją 
ne neolito žmonės, ne burtininkai, o 
tikrų tikriausieji ateiviai iš kosmoso.

Pabandykime pafantazuoti... 
Kažkokiu būdu ateiviams pasisekė 
įkalbėti neolito žmones pastatyti 
grandiozinį “ paminklą", kažkaip 
perduo ti s ta tybos planą, 
astronom inių žinių pagrindus, 
išmokė statyti, o po to ir naudotis 
s ta tin iu  elem entariais
astro nom in ia is  tiks la is. T ik ro ji 
pastato paskirtis vargu ar buvo aiški 
tiems, kurie tempė akmenis ir statė. 
Jie įsivaizdavo, jog stato ne 
planetariumą, o šventovę. Ir tik 
aukštieji žyniai žinojo šio kromlekso 
paslaptį.

Daugelį, kas tyrinėjo kromleksą, 
pe rsek io ja  m intis, jo g  jam e 
užš ifruo ta  ne tik  e lem entari 
astronominė informacija, bet ir 
kažkokie mokslo dar neišaiškinti 
gamtos dėsniai.

Parengė
Bronius KASPERAVIČIUS

žinome, kaip JAV kariuomenė traiškė 
laisvę mylinčius Haičio gyventojus.

Taigitikmums, buvusių pavergtų 
tautų žmonėms, yra suprantami 
čečėnų patriotų siekiai. Rusija - tai 
pati šlykščiausią imperija Jei Lietuva

Stasys PUŠČIUS
Daugelis žmonių jei ne viešai, tai 

savo širdyse kelia panašų klausimą. 
Visi dori žmonės linki čečėnų tautai 
išsikovoti nepriklausomybę.'Kas kad 
milžiniška Rusijos imperialistinė letena 
uždengs šią mažą laisvę mylinčių 
žmonių šalį. Užpuolėją bus greitai 
priversta ją atitraukti. Tik tas gali abejoti, 
kas nepažįsta čečėnų. Tai labai 
atkaklūs, laisvę mylintys žmonės. Man 
gyvenime teko asmeniškai pažinti 
ne vieną čečėną. Prisimenu 1955 
metų Kazachstaną. Ten man teko 
kartu dirbti su čečėnais, daug kalbėtis. 
Ne vienas jų nusiskundė savo tautos 
nelaime. Čečėnų tauta labai seniai 
nori išsiveržti iš Rusijos imperijos 
gniaužtų. Tai mums pasakoja istorija

AR LAIMĖS ČEČĖNIJA?
1943 metų pradžioje Rusijos nacistams 
pamynus visas žmogiškąsias teises, 
čečėnai buvo iškeldinti į įvairius 
Vidurinės Azijos ir Kazachijos rajonus. 
Tik 1957 metais Čečėnijos respublika 
buvo atkurta, ir čečėnai masiškai 
pradėjo traukti į savo žemes.

Būnant politiniu kaliniu Mordovijoje 
1960-1965 metais, teko susitikti 
nemažai čečėnų, kurie buvo nuteisti 
užtai, jog išreiškė norą "būti laisvais". 
Ar ne panaši istorija ir mūsų Tėvynės? 
Prisiminkime istorinius 1861, 1863 
metus. Prisiminkime rusą lietuvių koriką 
Muravjovą 1940 m. Lietuvos valstybės

okupaciją. Dešimtys tūkstančių 
ištremtų, kankintų kalėjimuose ir 
lageriuose, o kiek nužudytųjų. Tai vis 
Rusijos imperialistų padariniai. Ir keista 
klausytis, kai JAV prezidentas, 
Didžiosios Britanijos, Prancūzijos 
vadovai pareiškia, kad tai yra Rusijos 
vidaus reikalas. Juos galima suprasti, 
juk visus riša broliški imperialistiniai 
ryšiai. Prisiminkime Angliją. Ji ilgai 
terorizavo Indiją, neminint kitų 
kolonijomis paverstų pasaulio tautų, 

pavyzdžiui, Alžyro. Jungtinės 
Amerikos Valstijos ne kartą bandė 
būti kitų tautų žandarais. Visi gerai

pradėjo griauti sovietinę imperiją, tai 
Čečėnija -  rusiškąją.

Šiandieną Rusijos nacistai tvirtiną 
kad Čečėnija - tai Rusijos neatskiriama 
dalis. Bet juk Rusijos imperijos 
vadovai tvirtiną kad ir Karaliaučius 
bei visa Prūsija - taip pat neatskiriama 
Rusijos dalis. Ar ne absurdas?

Dabar tik viena galima sakyti.
. Rusijos imperijos saulė pasuko 
vakarop. Rusijos tautų kalėjimas 
pradėjo bruzdėti. Čečėnija - tai 
auksinės žvaigždės j laisvę kelrodis. 
Ateis dieną kai visos tautos nusimes 
priespaudą.

RASO
“AUŠROS
ALĖJAI”

AUŠROS ALĖJA



- Verštern turbūt sena, - abejoja 
pirkėjas.

Tačiau pardavėjas suniekina:
- Kur jūs matėte seną veršį? Veršiai 

visada jauni.

NUSISYPSOK,
ŽMOGAU

Būtų puiku, jeigu suaugusieji 
niekados nepamirštų kalbos, kuria 
kalbėjo, kai jiems buvo šešiolika... 
Bet jie pamiršta.

Suaugęžmonės nėra protingesni 
už vaikus. Jie tik daug veidmainingesni 
už juos.

Nieko nėra blogesnio kaip pusiau 
sąžiningi, pusiau geri, pusiau teisingi, 
pusiau dori žmogeliai.

Gramatika moko, kad kablelis 
dedamas ten, kur skaitant reikia 
padaryti pertraukėlę. Gyvenimo 
gramatika šiuo Ženklu perspėja, kur 
ne tik rašant, bet ir veikiant reikia 
sustoti. Pavyzdžiui: 1. Šiandien
kritikuodamas direktorių, neužmiršk 
pagalvoti ir apie rytojų. 2. Paruošęs 
kritinį straipsnj, neskubėk jo išsiųsti.

Žmonės nepasidarė protingesni 
nuo Sokrato laikų, nepasidarė 
protingesni nuo Galilėjaus laikų, tiktai 
pasidarė smulkesni.

šuo loja, o karavanas eina...

Pagalvok apie save ir nors truputėlj 
susigėsk.

Vilkas senyn, 
uodega kietyn...

* * *

Vienas kvailys gali 
taip paklausti, jog 
šimtas protingų 
neatsakys.

"V isi mes 
žmonės", • tarė 
krokodilas.

K i e k v i e n o  
skundiko duona 
netikra Ir nedėkinga

Šuo Ir dvėsdamas 
dar bando jkąstl. 
Visai kaip žmogus... 

parinko 
Pranutė 

ŽUKAITYTĖ

(7) PUTPELIIJ AUGINTOJAMS
Trynio maistingosios medžiagos 

patenka j trynio maišelio kraujagysles 
ir su krauju išnešiojamos j embriono 
kūno audinius, dėl to jis normaliai 
vystosi ir auga. Trynio maišelis su 
embriono kūnu sujungtas vadinamąja 
trynio kojele, susijusia su vidurine 
žarnyno zona Trynio kojelė turi latakėlj, 
per kurj po išsiritimo trynys patenka 
tiesiai j paukščio žarnyną.

Inkubacijos pabaigoje, prieš lukštui 
suskylant, trynio maišelis su trynio 
liekana įtraukiamas j pilvo ertmę. 
Toje įtraukimo vietoje išlieka nedidelis 
bambelės žiedas, kuris po skilimo 
per kelias valandas visiškai susiaurėja.

Sutrikus embriono vystymuisi, 
trynio medžiagos blogai įsisavinamos 
ir trynio maišelio su trynio liekana 
įtraukimas vėluoja. Tokių paukštelių 
pilvelis nukaręs, padidėjęs, jie būna 
silpni ir dažnai jau pirmosiomis 
dienomis nudvesia.

Ką tik išsiritusių putpeliukų trynio 
maišelis dar pakankamai didelis ir 
sveria 1 - 1,5g., t  y. 1/6 visos paukštelio 
masės. Trynio liekana per pirmąją 
dieną sumažėja 20%, o 10-ąją jau 
būna tik mažo grūdelio dydžio.

auginti specialiuose narveliuose su 
elektriniu reguliuojamu šildytuvu. 
Tačiau galima auginti ir kreikiamoje 
patalpėlėje šildant augintuve 
(bruderiu) arba lempa
(infraraudonaisiais spinduliais).

Ar augintume ant tinklinių grindelių, 
ar ant kraiko, įrengiame dvi zonas: 
šildymo ir maitinimosi. Po tinklinėmis 
grindelėmis statomi indai išmatoms 
surinkti. Taip putpeliukus galima 
auginti iki mėnesio amžiaus, o po to 
juos jau reikia perkelti j suaugusiųjų 
putpelių narvelius.

Pirmąją auginimo savaitę narvelio 
grindys išklojamos audiniu ar 
storesniu popieriumi. Ant jo ir išberiami 
pirmieji lesalai. Girdyklėlės gali būti 
įvairios, bet geriausiai tinka 
vakuuminės su Petri lėkštelėmis .

AUGINIMO
RŪPESČIAI

Pats atsakingiausias auginimo 
periodas - pirmosios dvi savaitės. 
Šiuo laikotarpiu putpeliukams ypač 
reikia šikjmos ir gero maisto. Patalpos 
turi būti šildomos. Geriausiai juos

Girdyklėlės paukščių jaunikliams 
ir mažiems putpeliukams daromos 
iš trijų varžtų, polietileninio dangtelio 
su skylute. 0,5 i talpos stiklainio ir 
mažos lėkštutės. Varžtai įsukami 1 
cm atstumu nuo dangtelio krašto. 
Jie reguliuoja vandens lygj ir ant jų 
laikosi vandens pripildytas stiklainis.

Iš tokių girdyklėlių putpeliukai gali 
tik atsigerti - jie nesušlampa kojyčių, 
nes negali braidyti. Prie sušlapusių 
kojyčių greit limpa ir klijuojasi lesalų 
likučiai, dulkės ir kiti nešvarumai. 
Paukštelių pirštai apauga 
"akmenimis1’, kurių be replių nereikia 
ir bandyti nuimti. Labai lengvai su 
"akmeniu" galima nutraukti ir kojytės 
pirštą.

Švaraus vandens girdy kielėse turi 
būti visada! Jos plaunamos kasdien.

Putpeliukų auginimo patalpėlę 
būtina iš anksto pašildyti (reikia turėti 
atsarginių lempų). Po lempomis ar 
augintuve būtini termometrai: paprasti 
spiritin iai ir maksimaliniai 
(gyvsidabriniai), kurie parodo, kokia 
aukščiausia temperatūra buvo per tą 
laikotarpj, kai putpeliukai buvo palikti 
vieni. Iš to vėliau galima jsitikinti, kokia 
buvo temperatūra: optimali, trūko 
šilumos ar buvo per karšta. O 
šildomoje narvo dalyje temperatūra 
palaikoma tokia: 1 savaitę ■ 33-35 
laipsn. C, 2 savaitę - 30-32 laipsn. C, 
3 savaitę - 25-26 laipsn. C, 4 savaitę 
ir vėliau ■ 23-24 laipsn. C.

Vakumlnės girdyklėlės 
su Petri lėkštelėmis.

Pagal J. Skonsmono knygą 
“Naminės putpelės” paruošė f 

Petras KUDRICKIS '

Antradienis, sausio 10 d.
LTV
21.05 val.
"Stebuklas"
Anglų psichologinė drama.
Airių režisierius N. Jordanas 

išgarsėjo filmu "Žaidimai iki ašarų", 
pernai apdovanotu “ Oskaru" už 
geriausią scenarijų. "Stebuklas" - 
1961 m. sukurtas šio režisieriaus 
filmą*, kuriame pasakojama apie 
dviejų paauglių - Jimmy ir Rose - 
gyvenimą mažame Airijos pajūrio 
miestelyje. Ramią, nuobodžią 
kasdienybę sudrumsčia
paslaptingos blondinės
pasirodymas...

TELEVIZIJOS

PROGRAMA

Antradienis, sausio 10 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.30 Sveika,

3rancūzija. 17.05 Inf. vidęožurnalas
‘Šveicarų, pasauis”. 17.20

TELE 3
19.30 val.
“Santa Barbara"
Visi Lietuvos žiūrovai, turintys 

vadinamąją "lėkštę” , žiūri šj serialą 
(“ Kalifornijos klanas") per RTL.Irjie 
yra gudresni, nes jau matė
daugiau kaip 1400 serijų. Tačiau 
tokių nėra daug. Tuo tarpu, kai 
TELE-J žiūrovai, būdami toli nuo 
RTL žiūrovų atsilikę, ramiai žiūrės 
amerikiečių TV serialą, Rusijos TV 
saviesiems to ramiai daryti neleis. Ji 
sumanė vis dėlto išsiaiškinti, kodėl 
toji muilo opera tokia populiari, ir 
spaudoje paskelbė gana sudėtingą 
šešiolikos klausimų anketą, 
prašydama įvardyti, jų nuomone, 
svarbiausius veikėjus, taip pat tuos 
veikėjus, kuriems jie liko absoliučiai 
abejingi, irt.t.

Trečiadienis, sausio 11d.
LTV
17.10 val.
"Būtovės slėpiniai”
“ Auksinės bitės" vienas laureatų 

istorikas Alfredas Bumbulauskas 
savo neagresyvia laikysena vilioja 
gilintis j istorijos paslaptis vis 
daugiau žiūrovų, š j kartą "grjšime” j 
1009 metus.

   —ilia műs_.
Mykolas Žilinskas. 18.00 ̂ inios. 18.10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios. 19.05 
Laida lenkų k. 19.35 Nėra to blogo, 
kas neišeitų j gera. 19.45 Partijų studija
20.30 Panorama 21.05 F. “Stebuklas". 
22.45 Reportažas iš tarptautinio teniso 
turnyro. 23.00 Vakaro žinios.

LltPoiiinter TV
7.00 Ryto ratas. 9.00 

Teleparduotuvė. 14.52 Naujienos.
15.00 Linksmosios gaidelės. 15.30 
Tarp mūsų šnekant.. 15.52 Naujienos.
16.00 Džemas. 16.20 Serialas "Elen 
ir vaikinai". 16.52 Pasaulis šiandien.
17.00 Vedi. 17.30 Mįslė. 17.40 
Dokumentai ir likimai. 17.52 Naujienos.
18.00 Piko valanda 18.30 F. “ Laukinė 
rožė". 18.55 Tema.. 19.40 Muzika.
20.00 Laikas. 20.40 Ralis “ Paryžius- 
Granada-Dakaras". 21.10 F. "Iš 
vaikystės". 22.52 Naujienos. 23.05 
Iliuzijų kanalas. 23.52 Spaudos 
ekspresas.

TELĘ-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 TV serialas “Santa Barbara” .
9.30 TV serialas "Okavango” . 10.30 
Vaidybinis filmas “ Šešiasdešimt 
trečiųjų klasė". 12.00 Anglų kalbos

Tin-Tonik. 16.20 F. "Elen ir vaikinai". 
16.52 Pasaulis šiandien. 17.00 Eteryje 
tarpvalstybinė TVR kompanija,'Mir" 
17.45 Kas yra kas. N. Vavilovas. 17.52 
Naujienos. 18.00 Piko valanda. 18.30 
F. Laukinė rožė". 18.55 Valanda 
kaimui. 19.40 Muzika. 19.45 
Teleparduotuvė. 20.00 Laikas. 20.40 
Monologas. 20.50 Ralis “ Paryžius- 
Granada-Dakara". 21.05 F. "Prie 
mano stalo angelas". 22.52 Naujienos. 
23.05 F. “ Prie mano stalo angelas" 
(tęsinys). 23.52 Spaudos ekspresas. 
24.00 F. “ Prie mano stalo angelas" 
(tęsinys). 0.30 Dainuoju jums. 0.52 
Naujienos.

citrinos rūgšties, 20 susmulkintų 
graikiškų riešutų. Grietinę išsukti su 
cukrumi, rūgštele ir riešutais. Šiuo 
kremu pertepti iškeptus paplotėlius. 
Tortą puošti pagal savo išmonę.
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TELĘ.-3
7,30 Zin

12.05 Vaidybinis filmas 
"Bobby”. 1 d. 13.15 Muzika. 14.30
Teletekstas. 15.00 Kelionių žurnalas. 
16,00 Pasaulio futbolo taurė. 5 d, 
16.30 Muziką 17.00 Vaidybinis filmas 
“Bobby". 2 d. 16.30 Animacinis filmas. 
18.55 Anglų kalbos pamokėlė. 19.00 
Žinios. 19.2bAnonsai, muzika. 19,30
TV serialas “Santa Barbara". 20.30 

.00 Žinios. 21.15Animacinis filmas. 21 
Anonsai, muzika, 21,30 Vaidybinis 
filmas “ Kelionė j laiko centrą” . 22.55 
Žinios. 23.10 Muzika. 00.15 Pabaiga.

Trečiadienis, sausio 11 d.
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.30 Inf. 

vidęožurnalas “Didžiojoje Britanijoje". 
17.10Būtovėsslėpiniai. 18.00Žmios. 
18.10 Senoji animacija. 18,50 Žinios, 
19,05 Krikščionio žodis. 19.15 Galerija. 
19,30 Koncertas. 20.00 Nauja laida: 
“Sodų kraitė". 20,30 Panorama 21,05 
Krantas. 22.10 F. "Śarpo šauliai". 
23.15 Vakaro žinios. 23.30F. "Sarpo 
šauliai" tęsinys. 24.10 Reportažas iš 
tarptautinio teniso turnyro.

LltPoiiinter TV
7.00 Ryto ratas. 9.05 F, "Laukinė 

rožė". 14,52 Naujienos. 15.00 
Pažiūrėk, paklausyk... 15.20 
Atsakymai. 15.52 Naujienos. 16,00

7.30 Žinios. 8,00 Animacinis filmas,
8.30 TV serialas “Santa Barbara".
9.30 TV serialas “Westgate II". 10.30 
Vaidybinis filmas "Kelionė j laiko 
centrą". 11.55 Anglų kabos pamokėlė,
12.00 Vaidybinis filmas "Bobby". 2 
d. 13.15 Muzika. 14.30 Teletekstas.
15.00 Kelionių žurnalas. 16.00 
Deutsche Welle. 17,00 Vaidybinis 
filmas "Nuverstas stabas". 18.30 
Animacinis filmas. 18.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 19.00 Žinios. 19.20 
Anonsai, muzika. 19.30 TV serialas 
“ Santa Barbarą". 20.30 Animacinis 
filmas. 21.00 Žinios. 21.15 Muzika.
21.30 Vaidybiręs filmas "Didžioji 
dvikova". 23.00Žinios. 23.15Muzika
24.00 Pabaiga.

Šia u l ių  v t  ir  b a l t u o s  tv
Antradienis, sausio 10 d.

7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 
"Taip sukasi pasaulis” . 8.30 “ Nakties 
riba". 9.00 CNN valanda. 10.00 
Ekorykštė, 19.05 "Pirk, parduok, 
informuok". 19.15 Žinios. 19.35 
Spaudos apžvalga. 19.40 "Sodžius".
20.00 "Juoda-balta". 20.20 Tautininkų 
žinios. 20.30 “ Nakties riba". 21.00 
Baltijos naujienos. 21.05 ’Taip sukasi 
pasaulis". 22.00 "Pirk, parduok, 
informuok". Žinios. 22.30 Kelių 
policijos informacija 22.40 F. "Dešimt 
negriukų” .

Trečiadienis, sausio 11d,
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

“Taip sukasi pasaulis". 8.30 "Nakties 
riba". 9.00 CNN valanda. 10.00 
"Juoda-balta". 19.05 "Pirk, parduok, 
Informuok". Žinios. 19.35 Spaudos 
apžvalga. 19,40 "ilgoji pertrauka".
20.00 "Už kampo..." 20.30 "Nakties 
riba". 21.00 Baltijos naujienos. 21.05 
"Taip sukasi pasualis” . 22.00 
Kartojama “Pirk, parduok, informuok” . 
Žinios. 22.30 F. “Afroditės prefektas". 
Id.

Medaus tortas su 
riešutais

2,5 stiklinės miltų, 100 g medaus, 
1 kiaušinis, 100 g sviesto, 1-2 
valgomieji šaukštai grietinės.

Ištirpinti sviestą, įdėti medų ir dar 
šiek tiek pašildyti. Kiaušinį ištrinti su 
cukrumi. Viską sumaišius pamažu 
sukant berti miltus. Dar jberti arbatinj 
šaukštelį "gesinto: ”  sodos. Iš šios 
tešlos iškepti 3 orimos formos 
paplotėlius :t atauš nti.

KREMUI.
1 tiklinė šaltos (geriau naminės) 

grietinės, 1 stiklinė cukraus, šiektiek

Vaisinis tortas su 
riešutais

400 g biskvito, 400 g sviesto, 2 
šaukštai cukraus, 2-3 kiaušinių 
tryniai, Indelis kondenuotos kavos, 
stiklinė pieno, lazdyno riešutų, 
razinų, įvairių džiovintų vaisių 
(kriaušių, obuolių, abrikosų), želė 
gabaliukų.

PARUOŠTI TYRELĘ: 
kiaušinių trynius ištrinti su cukrumi . 

ir pamažu pilti j verdantį pieną. į 
Ataušinus supilti kondensuotą kavą. 
Biskvitą supjaustyti kubeliais, vaisius 
užplikyti verdančiu vandeniu, laikyti, 
kol suminkštės, riešutus šiek tiek 
susmulkinti. Kambario temperatūros
sviestą ištrinti iki baltumo. Anksčiau v
paruoštą tyrelę ir sviestą gerai 
sumaišyti, kad visa tyrė taptų tirštu 
kremu. Pasirinkti norimą torto formos 
indą ir paruoštus produktus sudėti 
sluoksniais: kremas, biskvito 
gabaliukai, želė, vaisiai, riešutai, vėl 
kremas, biskvitas ir t.t. Po to gerai 
suslėgti ir padėti keletui valandų j 
šaldytuvą.

ponia JADVYGA

AUSROS ALEJA
Vyr. redaktorius 

Algimantas Sėjūnas 
Tel. 42-45-55 

L a ik ra š tis  p la tin a m a s  A km e n ė je , 
J o n iš k y je , K e lm ė je , P a k ru o jy je , j  

Radviliškyje, Šiaulių mieste Ir rajone. 
Išeina antradieniais, ketvirtadieniais ir 
šeštadieniais.
Leidžia UAB "Aušros alėja".
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