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Nebūkime abejingi 
Lietuvos saugumui

PR IEŠTA RING I A U K Š Č IA U S IŲ JŲ  LIETU VO S PAREIG ŪN Ų PAREIŠKIM AI DĖL KARINĖS  
'  ̂ JUNGOS SU  RUSIJA SUKĖLĖ VISUOMENĖS SUSIRŪPINIMĄ IR PASIPIKTINIMĄ. SPAUSDINAME 
GRUPĖS ŽY M IŲ  LIETU VO S IR  IŠE IV IJO S M E N IN IN K Ų , MOKSLININKŲ, VERSLININKŲ IR  
VISUOMENĖS VEIKĖJŲ PASIRAŠYTĄ “ATSIŠAUKIMĄ DĖL LIETUVOS SAUGUMO "

Jame sakoma:
Lietuvos piliečia i!

Susirūpin im as L ie tuvos 
augumu paskatino m us šiuo 
tsišaukimu k re ip tis  j Jus. 
yvename metą, nuo ku rio  
riklauso, ar Lietuva įžengs ] XXI 
mžių įs itv ir tin u s i E uropos 
rikščioniškosios civilizacijos tautų 
eimoje, ar liks ve ik ianam a 
urazijos grėsm ės. L ie tuvos 
augumas yra būtina sąlyga jos 
emokratinei ir kultūros raidai.

Labai didelę reikšmę Lietuvos 
aidai ir saugumui turi 50 metų 
enumo ir iki šiol neišspręsta 

arptautinė problema - buvusiai 
SRS pavestas adm in is truo ti 
kupuotas Karaliaučiaus kraštas, 
ik laisva ir savarankiška šio krašto 
aida pasitarnautų Lietuvos ir 
uropos saugumui. Tuo tarpu 
.usija čia stiprina savo karines 
ajėgas, siekdama išsaugoti savo 
arinės jėgos ve iksn į Europos 
'iauje.

Nors okupacinė kariuomenė 
asitraukė iš Lietuvos, tačiau 
ietuva tebelieka pavojingai - tarsi 
usijos replėse - įsprausta tarp 
viejų labiausiai sukarintų Europoje 
Titorijų - Karaliaučiaus krašto ir 
aitarusijos. Be to, Rusija trukdo 
ietuvai realiai užsitikrinti saugumą 
'akarų E u rop os gynyb os  
truktūrose ir, pasak oficia lių  
Maskvos pare išk im ų, s iek ia  
agrindinio s trategin io tiks lo  - 
saugoti Rusijos “ karinį buvimą" 
altijos valstybėse.
Visiškai aišku, kad tokiom is 

plinkybėmis pats Rusijos karinio 
anzito per Lietuvą įteisinimas iŠ 
smės nulemtų Lietuvos likimą, nes 
da Lietuvos teritorija ir jos oro 
rdvė su jung tų  B a lta ru s iją  ir 
araliaučiaus kraštą į v ientisą 
usijos karinę sistemą, o Lietuva

taptų jos sudėtine dalimi.
Rusija ir kitokiais būdais stengiasi 

pa jung ti L ie tuvą: ji nesila iko 
pasirašytų sutarčių ir sudaro 
išskirtinai nepalankias sąlygas 
prekybai, stengiasi steigti Lietuvos 
teritorijoje savo ekonomines bazes. 
Per asm eniškai suinteresuotus 
tarpininkus arba tiesiogiai Rusija jau 
perima strategiškai svarbių Lietuvos 
ekonomikai - ypač susijusių su 
energetika - įmonių ir transporto 
įreng in ių  nuosavybę. Rusijos 
v a ls tyb inės  m onopo lijos
"G azprom " ir "LU Koil" įgyja žymią 
Lietuvos valstybės nuosavybės dalį 
"Lietuvos dujų", "Azoto" ir “ Naftos" 
įmonėse. Rusijos valdžia atvirai 
teigia, kad Lietuvos naftos terminalo 
s ta tyba  p rieštarau ja  Rusijos 
interesams. Todėl šios statybos 
vilkinimu nereikia stebėtis. Lietuvos 
ekonomikos saistymas su Rusija 
stabdo būtinus ir neatidėliotinus 
p ram onės pertvarkym us,
pasmerkdamas šalj atsilikimui ir 
keldam as pavo jų  Lietuvos 
saugumui.

Ne tik nuo valdžios, bet ir nuo 
L ietuvos piliečių priklauso, ar 
Lietuva sustiprins savo saugumą, 
atsispirdama Rusijai ir ryžtingai 
įs ijungdam a į Vakarų Europos 
saugumo ir ekonomikos struktūras, 
ar Rusija vėl pajungs Lietuvą sau.

Matydami iškilusį pavojų Lietuvai, 
mes, pasirašiusieji šj atsišaukimą, 
kreipiamės į visus Lietuvos piliečius, 
ragindami nelikti abejingais Lietuvos 
saugumui ir pačios valstybės 
likimui.

Mes rem iam e Lietuvos 
apsisprendimą ir visas konkrečias 
bei ryžtingas pastangas jungtis į 
Europos Sąjungą ir Vakarų Europos 
Sąjungą, tapti NATO nare.

Mes griežtai raginame Lietuvos 
Vyriausybę jokiu būdu neįteisinti

Rusijos karinio tranzito per Lietuvos 
teritoriją bei neleisti tam tikslui 
naudoti Lietuvos oro erdvės.

Kadangi valstybės sienos su 
NVS gynyba yra neatskiriama dalis 
krašto apsaugos sistem os, 
aprėpiančios visą valstybės sienos 
ir teritorijos gynybą sausumoje, oro 
erdvėje ir jūroje, todėl Seimo 
daugumos priimtą įstatymą, kuriuo 
faktiškai atsisakoma valstybės 
s ienos su NVS gynybos ir 
naik inam os s ienos apsaugos 
karinės pajėgos, mes vertiname 
kaip sąmoningą krašto apsaugos 
sistemos griovimą.

Męs raginame Lietuvos valdžią 
neleisti Rusijai - įsigyjant akcijas ar 
kitu būdu - perimti Lietuvos įmonių 
nuosavybę, nesudaryti sąlygų 
Rusijai ekonominėm s bazėms 
steigti. Mes tvirtai pasisakome už 
stiprinančias saugumą priemones - 
sudaryti reikalingas sąlygas Vakarų 
kapitalui ir rimtoms Vakarų firmoms 
įsikurti Lietuvoje.

Mes raginam e V yriausybę 
pradėti tikrą kovą su ardomųjų ir kitų 
Rusijos struktūrų veikla Lietuvoje, 
apsaugoti nuo jų  poveikio Lietuvos 
valstybės institucijas.

Mes raginam e Lietuvos 
Prezidentą ir Vyriausybę tarptautiniu 
mastu siekti Karaliaučiaus krašto 
v is iško  dem ilita rizav im o ir 
savarankiškos jo  raidos.

Prim indam i L ietuvos
pare igūnam s jų  iš tik im ybės 
priesaiką Lietuvos Respublikai ir jos 
reikšmę, mes norime juos įspėti, kad 
nepadarytų lemtingų klaidų ir, 
prisidėdami prie Rusijos karinio 
tranzito įteisinimo bei kitų Lietuvai 
p ražūtingų ar jo s  saugum ą 
silpn inančių  sprendim ų,
neužsitrauktų sunkios asmeninės 
atsakomybės".

Norinčius pasirašyti šį atsišaukimą iniciatoriai prašo užpildyti pateikiamą atkarpą arba 
arašyti tolygų tekstą, pasirašyti ir išsiųsti šiuo adresu: Vytautui Kubiliui, Jakšto g. 9,204 
•. 2600 Vilnius, Lietuva. Pasirašiusiųjų pavardes ketinama skelbti masinės informacijos 
nemonėse.

ATKARPA:

[tiiuias. laipsnis a r  profesija, vardas, pavarde)

(Adresas)
Pasirašau p o  atsišaukimu dėl Lietuvos saugumo

Parašą p o atsišaukimu 
siunčiu šiuo adresu: 
Vytautui Kubiliui, 
Jakšto g. 9, 204 k.,
2600 Vilnius, Lietuva.

-(parašas)

S TE B U K LIN G A S  IŠGIJIM AS
Ire n a  V A SIN A U SK A ITĖ

1. AŠTUONIS MĖNESIUS KANKINO SKAUSMAI
Užsukęs į "Aušros alėjos" redakciją 

firmos “ Šiaulių dujos" darbuotojas 
Benediktas Krištaponis pakvietė į 
svečius.

- Ateikite nors ir rytoj, viską 
papasakosiu, nes "nebeatsiginu" 
telefono skambučių...

Kitą rytą jau sėdėjau p. Benedikto 
d a rbo  kabinete ir k lausiausi 
nuostabios jo išgijimo istorijos.

- Aštuonis mėnesius kankino 
baisūs skausmai, vos slinkau, 
sus irie tęs  kaip klaustukas. 
Konsultavausi su puikiais Šiaulių 
medikais V. Martusevičiumi bei mane 
gyoančiu poliklinikos nervų kabineto 
vedėju A. Lukošaičiu. Abu nematė 
jokios kitos išeities tik operaciją, nes 
vadinamoji stuburo išvarža kitaip 
nepašalinama. Ji tol spaudžia nervą, 
kol užspaudžia Tuomet finalas liūdnas

arba ba ig i gyven im ą 
nevaikščiodamas, arba dar kokia

baisesnė neganda užpuola, - 
pasakojo p. Benediktas.

Tris paskutiniuosius mėnesius 
prieš operaciją B. Krištaponis visai 
nevaikščiojo, gulėjo lovoje.

- Buvau tuo metu “ bandomuoju 
triušiu", su kuriuo eksperimentavo 
žmona ir sūnus medikai, visas 
įmanomas priemones pritaikė draugai 
gydytojai. Niekas negelbėjo. Supratau, 
kad geriau jau nebebus, skausmas 
manęs nepaliks, todėl psichologiškai 
ruošiausi operacijai. Tai buvo sunkus 
laikotarpis mano gyvenime, kai 
pasijunti niekam nereikalingas ir ligos 
įvarytas j kampą, - prisipažino p. 
Benediktas.

Po ilgų apmąstymų ligonis ryžosi. 
Pakilo iš lovos, grįžo į darbą, nors 
vaikščiojo neišsitiesdamas, panašus 
į pirmokėlio suriestą klaustuką išvyko
i Rygą-

(Nukelta (2  p.)

DIRBTINAI STUMIAMI IS
GYVENIMO

P e tra s  K U D R IC K IS

Vos tik grįžus LDDP į valdžią, 
didžiausią naštą pajuto pensininkai 
ir visi vyresniosios kartos žmonės. 
Pensininkų pragyvenimo lygis ėmė 
smukti keliskart sparčiau, nei 
jaunesnės kartos žmonių. Jei 
prisimenate, valdant G. Vagnoriaus 
vyriausybei, pensijos buvo keliamos 
tolygiai augant kainoms. Tai tik vienas 
iš daugelio požymių, rodančių 
naujosios klasės, susikūrusios 
neteisėtai įgyto turto pagrindu, 
neapykantą vyresniajai kartai. Turbūt 
niekas ta ip  nenukentė jo  dėl 
vyriausybės pernelyg mažų subsidijų 
sveikatos apsaugai, kaip vyresni 
žmonės. Tikimybė susirgti, sukakus 
trisdešimt ir daugiau metų, keleriopai 
didesnė, nei, sakysime, jaunesniojo 
amžiaus žmonėms. O iš kur senam 
žmogui paimti pinigų gydymuisi, jei 
už kom unalin ius patarnavimus 
pensijos vos bepakanka Visą amželį 
dėtos san taupos senatvės 
negandoms - nurašytos.

Spektakliu paversta ir valstybinio 
turto privatizacija. O juk ne vienas 
vyresniosios kartos žmogus tikėjosi 
iš savo jsigytų akcijų nors senatvėje

sulaukti kažkokių dividendų arba 
pagaliau bėdai ištikus akcijas už 
grynus pinigus parduoti.

Senąją kartą LDDP valdžia tarsi 
tuos anų laikų Amerikos indėnus 
dirbtiniu būdu stumia iš gyvenimo.

Neapykanta vyresnės kartos 
žmonėms buvo skiepijama nuo 
sovietinės valdžios susikūrimo iki jos 
egzistavimo pabaigos. Tai buvo 
daroma per religijos, tautiškų tradicijų 
niekinimą - dirbtinai buvo traukomi 
kartų perim am um o ryšiai. | 
krikščioniškosios moralės normas, 
ku riom is  re iškiam a pagarba 
vyresniam žmogui, buvo žiūrima kaip 
j buržuazinių laikų atgyveną. Todėl 
jokia paslaptis, kad vis daugiau iki 
gyvos galvos dirbančių kaimo 
pensininkų yra priversti ne tik save 
išlaikyti, be* dar išlaikyti ir prasigėrusius 
savo vaikus bei jų atžalas.

LDDP va ldž ios  neapykanta  
vyresniajai kartai turi ir tam tikrų 
motyvų, nes vyresnioji karta, kad ir 
trapus, bet dar gyvas tiltas, jungiantis 
tarpukario Lietuvą su dabartimi.

(Nukelta j 2 p.)



Naivumas to Sąjūdžio, - šventai 
manė atsuks žmones veidais j  priekj, 
žvilgsniu j ateitį. Ėmė ir atsitiko, kad 
daugeliui galva - pirmyn, akys - atgal. 
Taigi sužiuro Lietuva pakaušiu. J praeitj. 
O kaip ir kokia galva - tokia ir kalba: 
“ geriau rusas - jj apgausi” . Atseit, 
prišoks gudrutis, apgaus ruselj, kaip 
mergą su septintu vaiku, ir kikens j 
saują: kombikorma plaukia, vagys 
zuja, kiaulės plečiasi, lašiniai spirga.

Ne vien lašinių daug buvo. O kiek 
švenčių! Kiek degtinės, vyno! Pilstuką 
lašino ant kiekvieno kampo. Prisipili 
tiek, kad žvairuoji ne tik pats, bet ir 
penkios kartos j priekj.

O kokie  vyrai buvo, ir kiek jų daug! 
Uniformuoti, su kepure metro ūgio. 
Svajonė! Įlipi, būdavo, autobusan, o 
kareiviškų galifė sparnai tik glosto 
blauzdas, plaka kelius. Vakarykščios 
"S to ličnos" ir česnako mišinys 
svaigina lyg jazminai. Visi tokie gražūs, 
iš centro aukštų butų. Kasmet jų 
daugiau, butų - mažiau. Pakeli akis - 
lėktuvai. Vienas po kito, dažnai kartu. 
V a ikuč ių  dž iaugsm u i dega la is  
pakrapina, krentančiuose lašuose 
laumės juostą įaudžia. Senesniems 
kokj piktą gumbą j kaklą ar dusulj j 
plaučius jmeta. Mieste visi lengvai 
kvėpuoja, miške prie išmetimo 
vamzdžio puola - smarvės trūksta. 
Kaip sveika prie rusų. Ir mūsų...

U žaugs va ika i. N em okam ai 
aprengs juos uniformomis. Ne juokas

- sovietinėmis. Tada j Vietnamą, Kubą, 
Afganistaną ar kokj Kitokį Mirtistaną. 
Suvaitos daina ta senolė: “ bogatyriai 
išsipirko, siratėlius visus rinko” . Ar 
beprisimena kas palydas ir nežinios 
virpulį? Irtą Vilniaus pastatą raudoną

gulėjo. Taip pat viena. Maža kaip 
plaštakė. Amžiams uždariusi Širdį, 
kurioje nešėsi su savimi valkų, bailiai 
tūnančių už šventoriaus, ligas ir 
sapnus, skriaudas ir juokus. Ji 
nebepravirks ir niekam nepriekaištaus,

PRIE RUSŲ
IR MŪSŲ...

kaip skerdykla Ton rašė, mainė, pirko 
ir pardavė. Bet atidavė nemokamai. 
Didžiausią pasaulyje grožį - vyro 
jaunystę  ir jėgą. A tidavė be 
pasirink im o: Č e rnobylis  ar
Afganistanas, mirtis tuoj pat ar ligai 
panorėjus. Gera buvo prie ruso ir 
mūsų... Tik sakykit, ko žvaigždės 
graudžiai raudojo? Vakarinės. Ko 
krūpčiojo išsigandusios naktys? 
Motinų bejėgystės naktys. Kaip 
lengvai apgauti rusą ir mūsų...

O jeigu kartais neapgaunam, tai 
stovim. Už Šventoriaus. Bažnyčion 
nevalia, supyks partorgas. Sūnus 
savas, būna kad ir nesavas, pagulės 
vienas vienužis. Karste. Tas pats, 
nemokama uniforma aprengtas, iš 
raudonos skerdyklos išlydėtas. 
Švelnus kaip ilgesys, gražus kaip 
daina. Gulės jis, kaip neseniai motulė

nes, matyt, taip turi būti, kad negali 
vaikų baimės nusinešti su savimi. 
Prisiminkim, kaip gera buvo bijoti. 
Prie rusų ir mūsų...

Kokia draugystė buvo! Ir tarp tautų, 
ir tarp žmonių! Artėja šviesi gyvenimo 
minutė, o šalia - tiek draugų. Žinoma, 
ne tų nelaimėlių inteligentėlių, 
dvasiukais vadinamų. Kokie jie 
draugai. Jie nuo žodžio "dvėsti". Ieškai 
tų tikrųjų, galingųjų, šluotas laikančių, 
kapojančių. Netyčia randi. Trijų 
kvailučių tavo mokinių motinos galioje 
tavė bėdos. Didžioji jos galia - bazės 
šluota. Norės - įm ojuos ja kokius 
dermantino pusbačius, nenorės - 
papūsk jai, kur nori - batų nematysi. 
Ir lankstos prieš jos šluotą daktarai, 
kontorų piktuolės, muzikantai ir jų 
linksmos panelės. Aroa nusibodo 
kanopų žlėgtainis ant kasdieninio

stalo, griebi butelį ir vyksti. šįkart pas 
kaladės šeimininkę. Nuo t butelių 
visos tarybų valdžioje nugyventos 
jos dienos buvo linksmos ir raudonos. 
Jei nepamiršo, patenki j šaltą patalpą 
kur šnipai kiaulių, o akys - ne. Juda. 
Tai baltakiuoja tokie patys, kaip irtu. 
Kas su vienu buteliu, o kitas ir dviem 
rankose, Styro, nosys raudonos, 
plaukai šerkšnoti. Puolam draugauti. 
Kaip linksma buvo prie rusų ir mūsų...

Vogėm vidury dienos: dešras 
grūdom tarp kojų, siūlais pilvus šildėm, 
skilandžiais liemenėlius kimšdavom. 
Randi kūne skylę, šiek tiek telpa ir 
grūsk - kada nors prireiks.

O kas dabar? Pilka ir nyku. Ta 
nepriklausomybė nei šis, nei tas. 
Dabar sugrįžo mūsų, bet trūksta rusų. 
Ne problema. Išsipagirios tas be 
duonos, meilės, bet su šautuvu, 
timptels tinkliuką, šie - į laikraščius ir 
kaimus, ūžia pakaušių Uetuva: "mylim 
mūsų, bet norim rusų". O jie - 
"požaluista". Toliau - viskas aišku - 
akis j kaktą, galvas šalin, liežuvius 
trumpyn, gurguolės pirmyn! Mykolui 
M artynovič iu i - ura, A lg irdu i 
Kazimirovičiui - spasibo! Sėdmenys 
raugi lašiniais, danguj - laumės 
juostos, vaikai - prie išmetimo 
vamzdžių, girtuoklės - prie kaladžių, 
šluotos • j bazes.

Virgin ija LA DIETIEN Ė  
H o norarą sKlrlu 
“ A ušros a lė ja i”

DIRBTINAI 
STUMIAMI 

IŠ GYVENIMO

Atkelia iš 1 p.
Vyresniosios kartos žmonės yra 

vieninteliai gyvi liudininkai, menantys visų 
laikų Lietuvių tautos genocidą ir trukdantys 
naujajai klasei perrašyti istoriją savo 
naudai. O istorija klastojama netgi mūsų, 
gimusių po kūjo ir pjautuvo ženklu, 
akivaizdoje. Ar bereikia d idesn io  
pasityčiojimo iš žmonių, kai atkakliai 
kalama, jog kaimą sugriovė G. Vagnorius 
ir V. Landsbergis. Ar reikia didesnės 
klastotės ir melo, kai atimto iš žmonių 
turto grąžinimas vadinamas griovimu, o 
ištisų kaimų fizinis sunaikinimas - pažanga.

Savo akimis mačiau, kaip viena 
moterėlė prie taupomosios kasos langelio 
išgirdusi, jog už jos tėvų statytą vienkiemį, 
už kurio sunaikinimą valstybė jau sumokėjo 
kompensaciją ir kurią pasidėjo juodai 
dienai, o tos kom pensacijos tik  
keliasdešimt litų belikę, nugriuvo tiesiog 
prie kasos langelio.

Neseniai pensininkė S. Frejuvienė iš 
Lieporių kaimo tik dėl vieno hektaro tėvų 
žemės susigrąžinimo, ant kurios ji gyvena, 
apėjo visas valdžios instancijas, bylinėjosi 
visų teismų pakopose ir nieko...

Neapykanta senam žmogui nugalėjo. 
Būdama stipri dvasia, moteriškė šiaip 
taip susitaikė su likimu ir triūsdama savo 
kelių arų sodelyje (už kurio jau kaimyno 
karvės) šiaip taip pragyvena. Na. o kitas 
silpnesnių nervų žmogus iš Biržų rajono, 
Paravėjos kaimo Leonas Jakubėnas 
neišlaikė valdžios patyčių ir sudeginęs 
savo sodybą nusišovė.

PASAULYJE
Čečėnija pagrasino, kad ginklų 

pagalba sustabdys Rusijos karinių 
sraigtasparnių skraidymus virš savo 
teritorijos.

*  *  *

R usijos 14-osios arm ijos 
Padniestryje vadas generolas Lebedis 
pavadino nusikaltimu šios armijos 
valdybos išformavimą. Generolas 
Lebedis pareiškė, jei bus įvykdytas 
šis nurodymas, jis atsistatydins.

* * *

Pagal VFR kanclerio padėjėjo

nacionalinio saugumo klausimais 
Š m itbauerio  te ig im us, nėra 
įrodymų, kad teroristai bando pirkti 
branduolines medžiagas, išvežtas 
iš buvusios Sovietų Sąjungos

kontrabandiniu keliu.
Jungtinių tautų pajėgų vadas 

Bosnijoje kariaujančių šalių susitarimą 
nutraukti snaiperių šaudymus,

pavad ino  svarb iu  ž ingsn iu  
normalizuojant padėtj.

Šimtai Bosnijos pabėgėlių, esančių 
Švedijoje, pradėjo bado akciją dėl 
Švedijos vyriausybės sprendimo juos 
deportuoti j Kroatiją.

Graikijos premjeras Papandreu 
pareiškė, kad jo respublika imsis 
ryžtingų veiksmų, jei Albanija teis 
penkis etninius graikus, kuriuos ji 
kaltina išdavyste ir šnipinėjimu. Jis 
tai pavadino agresija prieš graikų 
mažumą Albanijoje.

LIETUVOJE
Lietuvos Ministras pirmininkas A. 

Š leževičius penktadienj priėmė

Norvegijos Karalystės laikinąjį reikalų 
patikėtinj Arnę B. Honningstadą jo 
paties prašymu.

Kalbėtasi apie Skandinavijos ir 
Baltijos valstybių politini bei ekonominj 
bendradarbiavimą.

* *  *
Praeitą savaitę Lietuvoje apsilankęs 

Švedijos muitinės departamento 
vadovas Uųfas Larsonas susitiko su 
mūsų muitininkais, lankėsi Medininkų 
ir Kauno muitinių postuose.

R ugp jūč io  10 d. -Lietuvos 

Respublikos ambasadoje Maskvoje 
Lietuvos R espub likos
ambasadorius R. Kozyrovičius Ir 
Čado am basadorius Rusijos 
Federacijoje Al-Habbo Mahamatas

Salshas pasirašė protokolą dėl 
diplomatinių santykių užmezgimo tarp 
Lietuvos Respublikos ir Čado 
Respublikos.

Kas darosi,arba {spūdžiai besilankant 
savo tėvynėje

Nuvertinimas pinigų 100 kartų labai 
nuskriaudė  visus, bet ypač 
neturtinguosius ir senelius. Praktiškai 
iŠ jų buvo atimtos visos gyvenimo 
santaupos. Pavyzdžiui, viena moterėlė 
turėjo 7000 rublių santaupų ir laikė 
savo laidotuvėms (Už 7000 rublių 
buvo galima net automobilį įsigyti). 
Po pakeitimo j litus dabar ji turi 70 litų, 
o paprastas karstas kainuoja 110 
litų. Giminės nedrįsta jai sakyti, kad 
neturinti pinigų net karstui...

P rieš įvedant litus va ldž ia

supirkinėjo iš ūkininkų gyvulius ir javus, 
užtikrindama, kad įvedant litus jie 
nenukentės ią  (mat va ls tybė  
ūkininkams atsilygina tiktai po kelių 
mėnesių ar net po metų!). Tačiau visi 
tuo metu pardavusieji gavo nuvertintus 
litus...

Ūkininkams išvisoyra sunku, nes 
tas valdžios atsilyginimas ūkininkams 
tik po kelių mėnesių palieka juos be 
pinigų, kuriais galėtų įsigyti seklų arba 
gyvu liam s pašaro sekan tiem s 
metams. Kai gauna pinigus, jau būna

per vėlu sėjimui ar sodinimui. 
Produktai iš užsienio kartais yra 
pigesni negu vietiniai. Matyt, kiti kraštai 
Lietuvos valstybės nesugebėjimu 
tvarkytis pasinaudoja ir parduoda savo 
atliekamas prekes už bet kokią kainą 
kad tik nereikėtų tų prekių nemokamai 
išmesti. Uetuvos valdžia turėtų tokias 
prekes ta ip  apm u itin ti, kad 
gyventojam s apsim okėtų pirkti 
vietinius gaminius.

"Tėviškės žiburiai",
1994 m. liepos 12 d.

f  GYVENIMO

•  •
JUODULIAI

Šių metų kovo 23 d. AB "Šiaulių 
tauras" ir UAB "Kanora" sudarė 
p irk im o-pardavim o sutartis. Iš 
televizorių gamintojų "Kanora" gavo 
500 televizorių "Šllelis-32" ir 1300 
"Š ile lis -37", už kuriuos būtina

sum okėti 1286000 litų, tačiau 
“ Kanora" dar neatsiskaitė. Netekę 
kantrybės televizorių gamintojai 
rugpjūčio 12-ąją kreipėsi j policiją.

Praėjusį penktadienj metalinių 
garažų kooperatyve (Gegužių g.) kilo 
gaisras. Apdegė 39-ojo garažo, 
priklausančio Onai Dovidaitienei, 
medinė sienų ir lubų apdaila. Gaisro 
priežastys ir nuostoliai tikslinami.

Vagišiai iš butų, sandėliukų vagia 
kas tik po ranka papuola: papuošalus, 
m agne to fonus... I lgap irš tis  
pasisukinėjo net šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje. Dingo rankinė, kurioje 
buvo Lietuvos Respublikos piliečio 
pasas, kiti dokumentai, buto raktai.

Praėjusj savaitgalj išlaužtos 
"Šiaulių11 viešbučio 1408 kambario 
durys. Pavogta sieninė lempa, 3 
rankšluosčiai. Baldų išvilkti vagišiai 
negalėjo, todėl sugadino.

Šeštadienj dvidešimt ketverių metų 
Rolandas Baliutavičius žirklėmis 
perdūrė trejais metais jaunesnj savo 
brolj Un3' Sužeistasis su durtomis 
pilvo ir dešinio peties žaizdomis 
paguldytas | ligoninę, iš kurios pabėga

Iš parduotuvės "Talša" dingo 100 
JAV dolerių.

Šių metų rugpjūtj Per Kelis kartus 
apie dvidešimt metų turintys jaunuoliai 
Viktoras Basenka, Arūnas Niekis ir

Darius M ikšys iš mažametės 
mergaitės Ievos Andrijauskaitės 
išviliojo 848 litus. Iš kur Ieva paimdavo 
p in igus? P rašydavo tėvų ar 
pasiimdavo slapčia iš jų piniginių?

Sekmadienj kolektyvinio sodo 
"Lelija" tvenkinyje rastas paskendusio 
Vasilijaus Bulykino, gyvenusio 
Šiauliuose, Dvaro g. 49-5, lavonas. 
Jvykj tiria miesto prokuratūra,

Nieko nestebina miesto gatvėmis 
greitai dumiantys ir susiduriantys 
automobiliai. Sekmadlerij Aušros 
a lė jos-B asanavič iaus gatv ių  
sankryžoje Vytautas Kurušlnas 
vairavo savąjį "Audi-80" Ir, degant 
raudonai šviesoforo šviesai, įvažiavo

Ar STH3UKLNGAS 
IŠGIJIMAS

(Atkelta Iš 1 p.)
2. Lemtingas 
pašnekesys

Latvijos sostinėje gydytojas p. 
K rem er 40 m inučių  darė 
kom p iu te rinę  tom ografinę 
Benedikto Krištaponio stuburo 
nuotrauką. Joje pateiktas kiekvieno 
slankstelio skersinis pjūvis. Net 
nespecialistas, j šią nuotrauką 
pažvelgęs, gali pasakyti, kurioje 
stuburo dalyje tūno p. Benedikto 
kanč ia  ir skausm as. Už 
kom p iu te rin ę  - tomografinę 
nuotrauką reikėjo sumokėti 25 JAV 
dolerius.

Belaukdamas prie p. Kremer 
- abineto durų, kol bus išryškinta 
nuotrauka (ota itruko6val, irbuvo 
pati ilgiausia procedūra šioje 
pasve ik im o is to rijo je !), 
Benediktas išsišnekėjo su vienu 
latviu. Šis, išgirdęs apie jo  nelaimę, 
papasakojo, kad latviškame 
laikraštyje, skirtame žemdirbiams 
skaitė apie stebuklus darantį 
gydytoją Jurj Purinš, kuris atlieka 
unikalias operacijas su ne mažiau 
unikalia lazerine aparatūra, kurios 
šiuo metu dar nėra nei Estijoje, riej 
Lietuvoje.

Gavęs nuotrauką ir jsiminęs visą' 
prie p. Kremer kabineto gautą 
informaciją (telefonu numerj) d. 
Benediktas grjžo j Šiaulius. Čia jis 
konsultavosi su gydytojais A. 
Lukošaičiu, žinomu neurochirurgu 
V. Martusevičiuml. Abu specia
listai, pažvelgę j kompiuteriną- 
tomografinę nuotrauką, - matė 
vienintelj finalą - operaciją.

Ponas B. Krištaponis ryžosi 
sus itik ti su Juri Purinš 
Pasiskambino ir susitarė dėl 
konsultadjos. Konsultacija kainavo 
35 JAV dolerilus.

Juri Purinš apžiūrėjęs p. 
B ened ik tą  ir jo  atsineštąją 
nuotrauką, pasakė, kad viskas 
aišku, ir paklausė:

Ar dabar operuosime, nes c 
jau nebegalima?

Sužinojęs, kad tokia operacija 
ne Latvijos piliečiams kainuoja aoo 
JAV do le lų , p. Benediktas 
prisipažino, kad nėra pasiruošęs 
nei finansiškai, nei morališkai.

Dar v ie nos  skausmingos 
kelionės iš Latvijos j Šiau Mus metu 
p. Benediktas nutarė operuotis 
Darbovietėje jis parašė pareiškimą 
ir paprašė pašaipos. Daug jrodinėti 
nereikėjo, nes p. Benedikto kdegos 
ir š ia nd ie n  ats im ena, koks 
t r i lin k a s "  va ikšč io jo  ją 

bendradarbis. Firmos "Šiaulių 
dujos" direktorius p. Bruzgulis 
padėjo savo darbuotojui ir skyrė 
pašalpą, kurios pakako užsimok* 
už operaciją, konsultacijas bei 
lovadienius Latvijos ligoninėje.

Pasiskambinęs ir pranešęs apie 
savo apsisprendimą p. Benediktas 
išvyko pas J. Purinš operuotis.

- Jums bus lengva prisiminti 
savo naujojo užgimimo dieną, 
pasakė J. P urinš. - JOS 
operuojamas gegužės 4 dieną, o 
tai Latvijos nepriklausomybės 
diena.

Ekstra operacija truko '• - I  
minutes. Po bendros narkozės| 
atsigavusiam p. Benediktui Iii 
ropštis nuo operacinio stalo!

Nepatikėjusi pasitikslinau, ar]is| 
pats nuo to  stalo nulipo.

- Ne, - šypsosi buvęs Ii. 
įsiridenau j ratelius, nuvežė man J  
j  palatą ir... po  kurio laiko u ž s u k t  
gydytojas "jsakė” kelts ir vaikScidii 
Antrą dieną po operacijos laisvai 
vaikštinėjau, ėjau i valgyk ą« 
Nepatikėsite, bet iš karto pajutauj 
kad skausmas tik pooperacM sjf 
aštuonis mėnesius mane kankinu 
aštrus maudulys dingo! r

(Tęsinys kitame num erym

j sankryžą, todėl s us idū rė  

autom obiliu  "V A Z", valruoj3, | 
Romualdo Bagočlaus. Avarijos n
sužeistas "Audl-80" keleivis K?3 |

Kurušinas.
Paruoši Birutė I

AU S ROS ALĖJA
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Atsibuskime 
ir supraskime

Jau seniai atėjo laikas rimtai 
užsiimti teisėsauga, kad žm ogus 
ja us tų s i s a u g u s  ne tik  savo  
nam uose. N o rs  d a b a r ir č ia  
nesaugu. To pasiekti bus galima tik 
tada, kai prezidentūros, Seimo, ir 
vy ria u syb ė s  a p sa u g a  bus  
panaikinta, o  čia dirbantys valdžios 
vyrai dirbs taip, kad rinkėjai juos ant 
rankų nešios. Kitaip galvojančių 
tada va ld ž io je  ir su šau tuvu  
neišlaikysi. O pervedus apsaugos 
išlaikymo lėšas policijai, ši nustotų 
dejuoti, kad trūks ta  p in igų ir 
policininkų.

Visiems valdžios vyrams reikia 
mokėti tik v idutin ius respublikos 
gyvento jų a tlyg in im us, o ju o s  
pradėti kelti tik tada ir tik  tiek, kiek kils 
vidutinis gyventojų atlygis. Atimti 
visus nupirktus už darbo žm onių 
lėšas a u to m o b iliu s , kad 
tautos vada i" suprastų, kad 

yra ir ko ks  tu r i bū ti 
visuomeninis transportas. Už 
tuos a u k c io n e  p a rd u o tu s  
a u to m o b iliu s  ne v iena i 
respub likos ligon ine i būtų 
galim a nup irk ti aparatūrą, 

f patalynę, vaistų bei apmokėti 
visas susidariusias skolas.
Liktų lėšų ne vienam autobusų 
parkui autobusams pirkti. Na, o 
I posėdžius vėluojančius ar visai 
neinančius ponus atleisti pagal visai 
Lietuvai g a lio ja n č iu s  d a rb o  
statymus. Tuos pačius jstatymus 
būtina taikyti v isose valstybinėse 
įmonėse, tam e tarpe ir Seime, 
prezidentūroje ir m inisterijose, nes 
pagal Konstituciją v isi žm onės 
lygūs.

Na, o  užsienio politika turėtų būti 
tokia, kad visas pasaulis suprastų, 
jog Lietuva yra Lietuva, o  ne priedas 
prie Rusijos, Baltarusijos, Vokietijos, 
Lenkijos ar v ie n o s  Ju n g tin ė s  
Amerikos valstijos. Ir nustokime 
bijoti “ ekonominių blokadų", nes 
kuo sunkiau, tuo  greičiau atrandama 
išeitis. O sunkumus Lietuva jautė per 
visą savo gyvavimą. Nebijo Lietuvos 
žmonės sunkumų ir aukų. Žinoma, 
čia nekalbama apie tuos, kurie išlėkę 
už jos ribų tik rėkauti ir žadėti 
temoka, o patys žiūri kaip iš tos 
vargų nukamuotos Lietuvos kuo 
skanesnį kąsnj atsikandus.

Nereikia lakstyti atkišta ranka po 
pasaulį, nes gau ta  vad inam o ji 
labdara v is tiek atsiranda turguose ir 
kom ercinėse parduotuvėse, o 
niekam nebetinkami daiktai, dar 
žemesnėse pakopose "prafiltruoti", 
pasiekia remtinus žmones. Jau atėjo 
laikas žiūrėti j ateitį abiem akimis. Ir 
tik ateitimi pagrįsti Lietuvos politiką.

E ko nom iką  pa lik im e
ekonom istam s ir  v e rty b ių  
gamintojams, kurie visada nurodys

Kaip mane 
palaidos?

| Algirdas N O R K E V IČ IU S

Pasiklausęs Tautos pažangos 
Partijos narių pas isakym ų per 
Reviziją rugpjūčio 2 d. ir per radiją 
ru9Pjūčio 3 d. susidariau nuomonę, 
kad tai tikri LDDP pagalbininkai.

I įdomu, kaip jie kalbėtų, je igu jų 
, turimas lėšas a tim tu m am  ir 
I at|yginimą sumažintum ėm  iki 100- 
I MO litų per mėnesį. Dabar jų 

kišenėse y ra  paka n ka m a i 
Narnančių, todėl jiem s nusispjauti j 

I referendumą. Je i aš k lys tu , 
Paaiškinkit man, kur m ano klaida. AŠ 
turėjau 10.000 rub., o dabar ačiū 

| 100 Lt. Man 77 metai. Kaip mane
0s Už 100 Lt? Reikia žiemai 

®n9lių, o jų kaina 260-323 Lt už toną.
I gerbiamieji agitatoria i prieš 

|-i9rendumą, pasakykite, kaip man 
I ^'Syti jų j< tų pačių 100 litų, nes iš 
| °er>sijos tik vos prasimaitinu.

teisingas vystym osi gaires. Tada ir 
vadinamoji rinka savaime atras 
kelią. Užtenka kvailais nurodymais 
griauti gamyklas, jmones, žemės 
ūkio padalinius. Tegul jie vystosi be 
jok ių  nurodymų iš viršaus, be jokių 
suvaržymų, o tik protingo įstatymo 
rėmuose. Palikite visa tai pačių 
d irb a n č ių jų  va lia i. Sakau, 
dirbančiųjų, nes v isi kiti yra tik jų gero
skirstytojai. Dirbantieji ir nuspręs, 
kam visa patikėti - valstybei ar 
konkrečiam savininkui. Atsibuskime 
ir supraskime, kad Lietuva ne 
bem okslių  ir begalvių kraštas, 
kuriam reikalingi "tvirti vadovai” , 
paskirti iš "viršaus” .

Tegul patys Lietuvos žmonės 
nusprendžia, kokioje santvarkoje 
jiem s ir jų vaikams gyventi. Tegu pati 
tauta sprendžia, kas įuos turi

atstovauti, o ne vadovauti ir 
nurodinėti, kaip laimingam iš bado 
numirti.

Eiliniam žmogui nereikalingos 
partijos ir jų tarpusavio rietenos, o 
reikalingi atstovai, kurie spręstų 
kasdien didėjančias problemas. 
Tegu l ta i b ūn a  ir v irė ja , Ir 
polic in inkas, ir pensininkas, Ir 
mokslo ar kultūros vyras, ir gera 
savo šeimos mama. Tegul Seime 
būna tie žmonės, kurie vyriausybei 
nurodys, ko reikia Lietuvai ir eiliniam 
žmogui, o  ne padės sukčiams, 
mafijoziams, nomenklatūrininkams 
Ir visokiems kitokiems kyšininkams 
bei rėksniams.

E ilin is  d arb o  žm ogus  
P a v a rd ė  red ak c ija i ž inom a

&SAVAITĖS ŠIUPINYS

ŠIAULIŲ RAJ.
R ugpjūčio 19-22 dienom is 
Gruzdžiuose - šv. Roko atlaidai. 
P am aldos bažn yč io je  kas 
valandą.
* * *

Vien per liepos mėnesį 23 kartus 
žm onės ra jone šaukėsi 
gaisrin inkų pagalbos. Teko 
važiuoti net į kitus rajonus. Liepos 
30-ąją kuršėniškiai lokalizavo 
gaisrą Telšių rajono Tryškių 
geležinkelio stotyje

Kužiuose degė žolė, krūmai, 
m iškas. Reikėjo apsaugoti 
medelių daigyną, gamtinių dujų 
paskirstymo stotį. Nuo pietų iki 
vėlyvo vakaro paskutinieji ugnies 
blyksniai buvo užslopinti.

KELME
Iš Padubysio ŽŪB Zakeliškės 
ferm os pavogti du elektros 
varikliai.
* *  *
Gaisrininkai keletą dienų gesino 
Nirpliuose degantį durpyną, iš 
kurio ugnis persimetė į rugių 
lauką. V a rge n iškės  kaim e 
įsiliepsnojusį javų lauką pavyko 
užgesinti. Degė durpynas, žolė 
Kentriuose ir prie Kelmės 3-osios 
vidurinės mokyklos.

JONIŠKIS
Rugpjūčio 5-ąją Lazdyniškių ŽŪB 
galvijų fermoje pasigesta keturių 
mėnesių telyčaitės. Tą pačią 
dieną policijai pranešta, kad 
liepos 31-ą ją  iš  P lik išk ių  
mechaninių dirbtuvių stovėjusio 
autokrano dingo akumuliatorius.

Prasidėjus rugpjūčiui, gaisrų 
nem ažėja. D auge lis  jų  - 
aplaidumo padariniai.
* *  *
Nemeikšių kaimo pamiškėje degė 
žolė. Priežastis - neatsargūs 
uogautojai.

Ja u č iū n u o se  deg ė  pieva. 
Nuniokota 6 ha žolės - nuostolis 
bendrovei nemažas. Priežastis - 
numesta nuorūka.
* *  *
Bariūnuose užsidegė mašina, 
priklausanti žemės ūkio bendro
vei ir stovėjusi vairuotojo R. Ž. 
kieme. Užsidegusi mašina ėmė 
riedėti netoliese stovėjusios 
daržinės bei link gyvenamojo 
namo. Ugniagesiai atvyko laiku. 
Gaisro priežastis - trumpas laidų 
sujungimas.

RADVILIŠKIS
Per naktį iš Radviliškio miesto 
kapinių vagys išvilko keturis ar 
penkis juodo šlifuoto akmens 
paminklus bei bortelius. Rajono 
miškuose vyrauja pats didžiau
sias - penktos klasės - miškų 
gaisringumas, todėl šiuo metu 
negalima rajone organizuoti 
švenčių, renginių miškuose, o 
patariama kviestis j pagalbą 
policiją, krašto apsaugą, kad 
patruliuotų pavojingose gaisrams 
kilti vietose.

PAKRUOJIS
Rajono savivaldybėje apsilankė
atvežę labdarą organizacijai
"SOS vaikai”  ir kai kurioms kitoms
įstaigoms Švedijos Mariestado
komunos atstovai Lare Nolberger
ir Vincent Kvarnrud.
*  * *
Iš Sidaugų ferm os dingo arklys. 
Ferma buvo saugoma sargo.

Iš akcinės bendrovės "Meresta” 
garažo dingo tepalai, poliroliai, 
šampūnai. įsilaužėliai knebinėjosi 
ir prie patalpoje stovėjusios 
automašinos"Renauft-19". Gal 
ir ji būtų išstumta per garaže 
padarytą skylę, bet vagys, matyt, 
išsigando.

Sulaikytų girtų vairuotojų vis 
daugė ja . Perna i n eb la iv ių  
vairuotojų sulaikyta 130, o šiemet
- beveik du šimtai.

TELŠIAI
E lektrom echanikos gam ykla 
bankrutuoja, trūksta apyvartos 
lėšų, nėra pinigų atlyginimams, 
slegia didelės skolos bankams. 
Rugsėjo 6 dieną žadama kviesti 
kreditorių susirinkimą.

AB "M in ija" Telšių filialą įsigijo 
UAB "Samanėlė". Jau 30 moterų 
pasiėmė įspėjimus dėl atleidimo 
iš darbo, dar apie 40 lūkuriuoja. 
Sunku betikėti, kad 120 įmonės 
žm onių turės darbo.

P, Venskaitis iš banko pasiėmė 
16000 litų paskolą o dabar skola 
išaugo iki 35000 litų. Žmogus 
gal būtų pardavęs derlių ir 
užsimokėjęs skolas, bet niekas 
bulvių, morkų, miežių nepirko. 
Atvykę antstoliai aprašė techniką 
sodybą. "Kaip bebūtų, trobą 
pasiims tik per mano lavoną” - 
pasakė ,V. Venskaitis.

AKMENE
Naujosios Akmenės turguje 
praėjusį sekmadienį buvo ankšta 
oėl norinčių parduoti bei ieškančių 
pirkti. O turgus gan turtingas: 
šviežių agurkų kilogramas - po 
70-75 centus, ir kiek nori, 
pom idora i p o 2,5-2,7 lito, vyšnių 
litras - 3 Lt, gan neblogų bulvių 
kilogramas -1,5 Lt, kiek prastesnių
- po 1,3 Lt. Mėsos netrūksta: 
veršiena po 5-5,5 Lt, švieži lašiniai 
po 5-5,5 Lt, rūkyta šoninė - 9 Lt. 
Penktadienį, apie 1 val. 30 min., 
kelio Kuršėnai - Mažeikiai ruože 
ties Fermos kaimu neblaivus 
mopedo vairuotojas A. Dumčius, 
g yve n a n tis  M aže ik iuose, 
išvažiavo j kairę kelio pusę ir 
lenkdamas susidūrė su "M AZ" 
tipo automašina, vairuojama . 
Estijos respublikos piliečio. 
Susidūrim o metu žuvo mopedo 
keleivė J. Kuznecova, gimusi 
1960 m., gyvenanti Mažeikiuose.

SAVAITES ŠIUPINYS

a u š r o s  a l ė j a



C U K IN IJ O S  BU LVIŲ  
A P K E P A S

1 kg nuskustų bulvių, 0,5 kg 
cukinijos, 2  skiltelės Česnako, 2 
šaukšteliai supjaustytų žalių arba 
sutrin tų  raudonėlių , 100 g 
tarkuoto fermentinio sūrio, 200 g 
balto sūrio, 2 kiaušiniai, 200 g 
nerūgščios grietinės, Šaukštas 
sviesto, druskos, pipirų pagal 
skon|, riebalų skardai Ištepti, 
džiūvėsėlių Jai išbarstyti.

Nuskustas ir nuplautas bulves 
supjaustyti griežinėliais ir pavirinti 2 
m in. pasūdytam e vandenyje. 
Nusunkus (jei dar reikia) pasūdyti ir 
pabarstyti maltais pipirais.

Nuvalytas cukinijas nuplauti ir 
supjaustyti griežinėliais. Sukapotą 
česnaką sumaišyti su sūriu.

Gerai riebalais išteptoje bei 
džiūvėsėliais išbarstytoje skardoje 
dėti sluoksnj bulvių, ant jų  - cukinijų, 
sūrio ir česnakų mišinį. Skardos 
kraštus iškloti cukinijos riekelėmis. 
Paskutinis sluoksnis skardoje turėtų 
būti bulvių griežinėlių. Ant jų pilti 
gerai Išplaktą kiaušinių ir grietinės 
mišinj, apiberti tarkuotu sūriu bei 
aplieti tirpintu sviestu.

Kepti vidutinio karštumo (+200 
laipsnių C) įkaitintoje orkaitėje 40-50 
min. Jei turime džiovinto mairūno, 
juo apibarstome prieš baigiant kepti, 
jei mairūnas šviežias, apibarstome

iškeptą.
M A R IN U O T A  C U K IN IJA

Cukinija gerai nuplaunama po 
te kanč io  vandens srove ir 
sup jaus tom a  4-5 cm  p loč io  
griežinėliais. Cukinijų gabalėliai 3-5 
minutes blanširuojami pasūdytame 
ir parūgštintame vandenyje ir kuo 
talpiau sudedam i j iš anksto 
paruoš tus  s tik la in ius  (iki pat 
kaklelio). Drauge j stikla inius 
sudedam i ir prieskoniai: lauro 
lapeliai, juodieji ir kvepiantieji pipirai, 
kurių 1 litro stiklainiui dedami 3-5 
vnt., krapai, 1-2 gvazdikėliai, 
gabalėlis cinam om o žievelės. 
Galima dėti mairūno, estragono, 
baziliko, krienų, petražolių, saliero 
lapų, morkų, česnako skiltelę.

P aruošta c u k in ija  užpilam a 
marinatu. Cukinija marinuojama, 
užplikant saldžiarūgščiu ar rūgščiu 
marinatu. Rūgštus marinatas skiriasi 
tuo, kad j jj nededama cukraus.

Saldžiarūgštis marinatas 1 litrui

marinato paruošti 
imama: vandens - 
0,5 litro, 9 proc. 
acto - 0,25 litro,
(vietoj acto 1 litrui 
vandens galima 
dėti 15-20 g 
citrinos rūgšties),
30-40 g druskos,
70 g cukraus.

M a r i n a t a s  
v e r d a m a s  
e m a l i  u o t a m e  
puode. J verdantį 
v a n d e n į  
suberiama druska, 
cukrus ir
m aišom a, kol 
ištirpsta. Po to 
pilamas actas ar 
c itrinos rūgštis, 
tač iau  nebe- 
virinama. Ant paruoštos cukinijos 
pilamas 60-70 laipsnių temperatūros 
marinatas, todė! prieš pasterizuojant 
vandens temperatūra pasterizavimo 
inde turi būti maždaug tokia pati. 
Cukin ija  pasterizuojam a 80-85 
laipsnių temperatūroje, 1 litro talpos 
indeliai kaitinami 20 min., 2 litrų - 30 
min., 3 litrų - 40 min.

TELEVIZIJOS

Antradienis, rugpjūčio 16 d. 
LIETUVOS TV
19.00 Žinios. 19.20; 22.35 TV 

anonsas. 19.25 Vaikams. 19.55 F. 
"Burbono gatvė". 20.20 Laida lenkų 
ka lba . 21.00 Panoram a. 21.35 
Referendum ui a rtė jan t. 22.40 
Magiškasis R. Bredberio teatras. 
"H imno sprinteriai", "Antkapis". 23.35 
Vakaro žinios.

TELE-3
8.45 Dok. f. 9.25;

17.15; 19.20; 21.30;
23.30 A ng lų  k. 
pamokėlės. 9.30 F,
"Revanšas". 10.20 F.
"T rys  V iktoro
Černyšovo dienos".
12.00 CNN naujienos. 17.20 F. "Lulu - 
gėlių angelas". 17.40 F. "Revanšas".
18.30 Šiaulių TV programa. 19.00 
Naujausios žinios. 19.25 F. "Medžiai 
auga ir ant akmens". 2 s. 20.40 Žinios. 
20.45 CNN naujienos. 21.35 Dok. f.
22.00 F. "Iš  krim inalinio  skyriaus 
viršininko gyvenimo” . 23.35 Dok. f.

UtPoiiinter

anonsas. 19.15 Vaikams. 19.40 Dok. 
serialas "Japonija: dvasia ir forma". 
20.25 F. "š u n s  nam as". 21.00 
Panorama. 21.55 Pyragų nebus be 
noragų. 22.35 Pasaulio koncertų salėse. 
23.30 Vakaro žinios.

TELE-3
8.45 F. "Santa Barbara". 9.35; 17.10; 

21.30; 23.30 Anglų k. pamokėlės. 9.40 F.

PROGRAMA

Tęsiama “Aušros alėjos” 
prenumerata rugsėjo 

mėnesiui.

M ūsų  la ikraštį g a lim a  užs ip re num eru o ti 
Š iau lių  m ies to  ir ra jono , Kelm ės, Jon išk io , 

R advilišk io , P a kruo jo  ir A km enė s paš tuose . 
K a ina  v ie n a m  m ėnes iu i -  2,7  Lt 

(su p ris ta tym u).

Š ia u lių  m ies te  m ū sų  la ik raš tj ga lim a  
u žs ip re n u m e ru o ti re d a kc ijo je  (V iln iaus g. 153) 
a rba  p a s k a m b in u s  te le fo n a is  29813  ir 22590. 

K a ina  v ie n a m  m ėnes iu i - 2 ,5 Lt 
(su p ris ta tym u).

Leidėjai

"Revanšas". 10.30 F, "Iš kriminalinio 
skyriaus viršininko gyvenimo” . 12.00 
CNN naujienos. 17.15 F. "Lulu - gėlių 
angelas". 17.40 F. “ Revanšas". 18.30 
Ju rbarko  TV program a. 19.00 
Naujausios žinios. 19.25 Su visomis 
sm u lkm enom is. 19.35 F. “ Santa 
Barbara". 20.25 Žinios. 20.30 TELE-3 
informuoja. 20.40 CNN naujienos. 22.00

F. "G rįž tam asis  
ryšys". 23.40 Dok. f. 

LitPoiiinter 
7.00 Ryto ratas.

9.00 F. “ Laukinė 
rožė". 15.00; 17.00;
20.00 Naujienos. 
15.50 Baliuje pas 
Pelenę. 16.05 F. 
' ' S k r a i d a n t i s  
namas". 1 6 . 4 0  
Eteryje “ Mir". 17.25 
Pasaulis šiandien.
18.00 Piko valanda. 
18.25 F. "Laukinė 
rožė". 18.50 Kino 
panoram a. 19.40 
Labanakt, vaikučiai. 
20.45 Monologas.
21.00 F. 
“ P a s a k o j i m a s  
m e ile i" . 22.20 
Futbolas “Austrija-

7.00 Ryto ratas. 9.00 F. "Laukinė 
rožė". 9.25 Keturi ratai. 9.45 Laida 
"Viskas". 15.00; 17.00; 20.00; 22.55 

Naujienos. 17.25 Dokumentai ir likimai. 
17.40 Klausimo reikšmė. 18.00 Piko 
valanda. 18.25 F. "Laukinė rožė". 18.50 
Tema. 19.40 Labanakt, vaikučiai. 20.45 
Iš pirmų rankų. 21.00 F. “ Šunys". 23.05 
TV šou "50X50".

Trečiadienis, rugpjūčio 17 d.
LIETUVOS TV
19.00 Ž in io s .19.10; 21.50 TV

GAMINKIME BIOHUMUSĄ
l  
I
i  Pagrindinė mūsų laukų trąša - 
I  mėšlas, kaip žinia, ne be trūkumų;
■ jis teršia aplinką, turi nemalonų 
I  kvapą, sudėtingi jo  laikymas ir 
|  įvedimas j dirvą. Be to, mažėjant
■ ūkiuose gyvulių, ne visur jo užtenka 
J Dėl to mūsų ūkininkus ir sodininkus 
I  turėtų sudominti neseniai Lietuvoje 
|  pradėta gaminti nauja organinė trąša 
|  - biohumusas, kuri neturi minėtųjų
■ mėšlo trūkumų.
* Ši trąša savo laiku jvykdė tikrą 
I  "revoliuciją" daugelio šalių žemės 
|  ūkyje. Biohumuso dėka JAV pavyko
■ sumažinti pasėlių plotą 70 milijonų 
j  hektarų Ir užauginti tiek pat - 300
■ milijonų tonų - grūdų. Indijai ir 
I  Suomijai ši trąša padėjo apsirūpinti 
|  savo gam ybos grūdais, pienu ir
■ mėsa. Japonija vien 1985 metais J biohum uso gamybai vystyti išleido 
I  apie milijardą dolerių. Vokietijos 
|  fermeriai, vietoj mėšlo naudojantys 
j  biohumusą, gauna solidžią dotaciją 
J Kas ta i per trąša, daranti
■ "stebuklus"?
I  Biohumusas - JAV išvesto sliek ų 
|  hibrido, vadinam o Kalifornijos

I raudonuoju, veiklos produktas. Šie 
sliekai minta bet kokia organika: 

I  mėšlu, piktžolėmis, popieriumi, 
|  maisto bei m edžio atliekomis ir
■ kitkuo. Visa tai perdirbama j 
,  derlingąją dirvožemio dalį - humusą 
■ tu r in t j d a u g  m ikroe le m en tų , 
I  b io log iška i aktyv ių  m edžiagų, 
|  naudingos mikrofloros, kurios čia 
|  apie šim tą kartų daugiau, negu

mėšle. Biohumuse 10-12 kartų 
daugiau augalų įsisavinamo kalio, 7 
kartus - fosforo, 2 kartus kalcio ir 
magnio. Ši humusinė trąša 6-8 kartus 
efektyvesnė u i mėšlą vienam hektarui 
jos užtenka 1 -3 tonų. Dėl to padidėja 
trąšų ištekliai, nes iš vienos tonos 
mėšlo pagaminama 0,5-0,6 tonos 
b iohum uso . S u taupom a ir 
transportuojant, ir sandėliuojant.

Naudojant biohumusą, žemės ūkio 
kultūrų derlingumas padidėja 15%- 
30%, augalai subręsta dviem-trimis 
savaitėmis greičiau, būna atsparesni 
ligoms ir kenkėjams. Biohumusas 
leidžia apsieiti be mineralinių trąšų ir 
išauginti biologiškai švarią (be nitratų 
ir nitratų pertekliaus) produkciją. Ši 
trąša neturi nemalonaus kvapo, biri, 
jos granules sunkiai išplauna vanduo. 
Biohumusą galima laikyti 2-3 metus.

Gamybos "varomoji “ jėga" - 
kaliforniškieji sliekai - apie šimtą kartų 
sparčiau dauginasi už mūsiškius, yra 
"visaėdžiai" ir sėslūs. Mūsų sąlygose 
per sezoną jų padaugėja 6-10 kartų. 
Sliekai per parą sunaudoja tiek maisto, 
kiek patys sveria. Kad gamyba vyktų 
sparčiai, reikia tinkamo maisto, 
optimalios drėgmės (70-80%) ir 
šilumos (19-25 laipsnių pagal Celsijų), 
šildom oje patalpoje produkcijos 
išeiga padidėja 2-3 kartus.

Sliekai gyvybingi iki nulio laipsnių 
pagal Celsijų, todėl žiemą juos reikia 
apšiltinti. Šie sliekai, - o jų, panaudojus 
toną mėšlo, gauname apie 100 kg -

yra labai vertingas baltyminis i  
pašaras. Net mažas jo  priedas |  
gyvulių ir paukščių racione gerokai ■ 
padidina produktyvumą.

į Lietuvą kalifornietiškų sliekų |  
atsivežta 1991-1992 metais. Per ■ 
praėjusį laikotarpį sukurtos kelios J 
nedidelio pajėgumo aikštelės - I  
poligonai, kuriose biohumusas |  
gaminamas iš mėšlo bei kitos |

Rusija".
Ketvirtadienis, rugpjūčio 18 d.
LIETUVOS TV
19.00 Žinios. 19,20; 23.05 TV 

anonsas. 19.25 Vaikams. 19.45 
Krikščionio žodis. 19.55 Juokdariai. 
20.20 Katalikų TV studija. 21.00 
Panorama. 21.35 F. "1918-i0ji". 23.15 
Vakaro žinios. 23.30 F. "Anapus 
tikrovės". "Pavėluoti pietus".

TELE-3
8.40 F. "Santa Barbara". 9.30; 17.10;

19.20; 21.30; 23.30 Anglų k. pamokėlės. 
9.40 F. "R eva n šas". 10.30 F. 
"Grįžtamasis ryšys". 12.00 CNN 
naujienos.17.15 F. "Lu lu  - gėlių 
angelas". 17.40 F. "Revanšas". 18.30 
Telšių TV programa. 19.00 Naujausios 
Žinios. 19.25 Su visomis smulkmenomis. 
19.35 F. "Santa Barbara". 20.25 Žinios. 
21.00 Madų žurnalas. 21.35 Dok. f. 22.00 
F. "Jūs nė nesapnavote",23.35 Dok. f.

LitPoiiinter
7.00 Ryto ratas. 9.00 F. "Laukinė 

rožė". 15.00; 17,00; 20.00; 23.20 
Naujienos. 16.05 "...Iki šešiolikos ir 
vyresniems". 16.40 Planeta. 17.25 
Dokumentai ir likimai. 18.00 Piko 
valanda. 18.25 F. "Laukinė rožė". 18.50 
Susitikimas jums. 19.40 Labanakt 
vaikučiai. 20.40 Maskva. Kremlius. 21.00

organikos. Trąšos realizuojamos 
miestų sodininkams. Suprantama, J 
toks gamybos mastas neatitinka I  
šios pažangios technologijos |  
reikšmės ir panaudojimo galimybių. ■ 
Tuo tarpu biohumuso gamybą .  
nesunku organizuoti bet kokiame " 
ūkyje, sodybiniame sklype, sode |  
ar darže, jdėtos lėšos atsiperka |  
pirmaisiais metais.

Vilniaus rajono Gulbinų žemės J 
ūkio bendrovė pradėjo pardavinėti I  
sliekus sostinės sodininkams ir |  
ap link in ia m s ūkin inkam s, i  
Pradedantys trąšų gam intojai .  
apm okom i techno log ijos . ■ 
B endrovė s iū lo s i pas ida lin ti I  
sukaupta kaliforniškųjų sliekų |  
kultivavimo ir biohumuso gamybos ■ 
patirtimi ir su kitų Lietuvos rajonų J  
ūkininkais bei sodininkais, parduoti I  
sliekų. Sliekų atvežti nesunku. |  
Besidominčius prašome skambinti |  
j Vilnių tel.: 73-21-00 (nuo 15 val.) ir .  
58-72-46.

Vytau tas ČEPA S I  
E konom ikos m okslų |  

daktaras |

"Loto "M ilijonas". 21.35 F. "Išgirsk 
mano dainą". 23.30 F. "Meilės auka" 

SAT1
Antradienis, rugpjūčio 16 d.
16.06 F. "B onanza". 17.00 F. 

"Žvaigždžių kelias". 18.00 Viktorina 
"R izikuoki". 18.30 Regioninė programa.
19.00 "Lošk va bankl" 20.00 Žinios.
20.19 Sporto naujienos. 20.30 "Laimės

ratas". 21.15 F. “ Kainų 
gydyto jas” . 22.15 F, 
"Sąmokslininkai". 23.15 
"Nesutinku!".

T r e č i a d i e n i s ,  
rugpjūčio 17 d.

16.05 F. "Bonanza", 
17.00 ‘ ‘Žva igždžių

kelias". 18.00 Viktorina "Rizikuok!" 
18.30 Regioninė programa. 19.00 "Lošk 
va bankl" 20.00 Žinios. 20.19 Sporto 
naujienos. 20.30 "Laimės ratas". 21.15 
F. "Aš gyvenu su savo tėvu". 23.05 F 
"Hanteris".

Ketvirtadienis, rugpjūčio 18 d. 
16.05 F. "B onanza” . 17.00 F 

"Žvaigždžių kelias” . 18.00 Viktorina 
"R izikuoki" 18.30 Regioninė programa.
19.00 "Lošk va bankl”  20.00 Žinios
20.19 Sporto naujienos. 20.30 "Laimės 
ratas". 21.15 F. * “ Volfo policijos 
nuovada". 22.15 F. "N a ivuo lio  
šauksmas".

BALTIJOS TV
Trečiadienis, rugpjūčio 17 d.
17.30 Rytin is ekspresas, 8.05 

"Nakties riba". 18.55 "Taip sukas: 
pasaulis". 9.30 CNN valanda. 18.45 
Žinios. 18.50 "Taip sukasi pasaulis". 
19.45 Pasaulio naujienos. 20.00 "Taip 
sukasi pasaulis". 20.55 Pasaulio 
sportas. 21.00 "Nakties riba". 21.30 
Baltijos naujienos. 2 1 4 5  Pasaulio 
naujienos. 22.00 LKL apžvalga. 22.20 
CNN naujienos.

ŠVT IR BALTIJOS TV 
Antradienis, rugpjūčio 16 d.
20.00; 23.05 "P irk , parduok, 

informuok". Žinios. 20.30 Spaudos 
apžvalga. 20.35 Referendumui artėjant 
20.55 Kelių policija informuoja. 21.05 
Sodžius. 21.25 F. "Džekas - žaibas' 

Trečiadienis, rugpjūčio 17 d.
7.30 Baltijos TV. Rytinis ekspresą-

8.00 "Nakties riba". 8.30 "Taip sukasi 
pasaulis". 9.25 CNN valanda. 18.50 
"Taip sukasi pasaulis". 19.45 Pasaulio 
naujienos. 20.00; 23,00 "Pirk, parduok 
informuok". Žinios. 20.30 Spaudos 
apžvalga. 20.25 Referendumui artėjau;
21.00 "Nakties riba". 21.30 Battojos 
naujienos. 21.45 Pasaulio naujienos
22.00 CNN valanda.

Ketvirtadienis, rugpjūčio 18 d. 
20.00; 22.30 “ P irk, parduok,

informuok". Žinios, 20.30 Spaudos 
apžva lga . 20.35  Referendumui 
artėjant.20 55 "ARGOS TV": programa 
vaikams, žaidim as "Pelėdžiukas", 
nuostabiausių kojų konkursas. 

KBELINĖS TV PROGRAMA 
Antradienis, rugpjūčio 16 d.
19.00 "Kalėdinis Moped šou". 20.30 

F. "Vieniša baltoji moteris". 22,15 F. 
"Vaiduoklis operoje".

Trečiadieni», rugpjūčio 17 d.
19.00 F. “ Slaptas priešas". 20.30 F 

'Pasala". 22.10 F. "Naktis su vampyru’
Ketvirtadienis, rugpjfio 18 d.
19.00 F. "Kairo rubinas". 20.30 F. 

"Lazerin is  sp rogim as". 21.55 F. 
"Naikintojo projektas".

AUSROS ALĖJA
Už vyr. redaktorių 
Juozas Kildišas
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