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LAIKRAŠTIS ŠIAULIŲ MIESTO IR KRAŠTO ŽMONĖMS

“VAKARAI NESUPRANTA, 
O GAL NENORI SUPRASTI 

PAPRASTOS TIESOS”
INTERVIU SU SERGEJUMI KOVALIOVU

- Buvote žym us M askvos  
universiteto mokslininkas, vienas 
pirmosios nepriklausomos žmogaus 
teisių gynimo organizacijos SSRS 
{kūrėjų, samizdato “Einamųjų {vykių 
kronikos" redaktorius, daug metų 
kalėjote Permės griežto režimo 
lageriuose, buvote Ištremtas | 
Kolymą, vėliau |ėJote { Rusijos 
prezidento tarybų, pirmininkavote 
Rusijos delegacijai JTO, buvote 
Rusijos Federacijos žmogaus teisių 
komisijos pirmininkas Ir pagaliau 
kartu su Grozno gyventojais slėpėtės 
namų rūsiuose nuo Rusijos lėktuvų 
bombardavimų. Gal su tokiu patirties 
bagažu Jums lengviau atsakyti | 
klausimą: kodėl blogis grjžta? Kodėl 
Rusijoje vėl |slgali melas ir šiurkšti 
Jėga? Po karo Čečėnijoje pradžios
iš Rytų vėl padvelkė šaltis?

- Sislis karas v isų  suvokiamas kaip 
totalitarizm o sugrjžim o pavojus. Aš 
su tokiu vertinimu visiškai sutinku, bet 

Jam e pavojuje vis dėlto matau dalelytę 
, /ilties, kad blogiui bus prieštaraujama 
ir prieš jj maištaujama. Kad ir taip kaip 
1991 metų sausio mėnesj, kai po 
ž inom ų jvykių Baltijos šalyse j gatves 
išėjo pusė m ilijono žmonių.

- Bet š| kartą žmonės neišėjo { 
gatves, nors viešosios nuomonės 
tyrimai rodo, kad daugiau kaip 60 
procentų gyventojų tikrai prieš karą. 
Kodėl?

- Žmonės labai pavargo nuo 
nerezultatyvios politikų veiklos. Jie 
mano, kad politikai užsiėmę tik taškų 
rinkimu: vieni savo patriotizmu, kiti - 
protestuodami prieš civilių gyventojų 
žudymą. Jei žm onės pajustų, kad 
kvietimas demonstruoti dėl Čečėnijos 
nėra kovos vėl valdžios dalis, o 
autentiškas protestas prieš melą Ir 
nereikalingą žiaurumą, manau, jie išeitų 
j gatves. Jei vietoj atšiaurumo B. Jelcinui 
šiai Dūmai ir šiai vyriausybei kiltų 
nepritarimas kiekvienai valdžiai, kuri 
leidžia sau begėdiškai meluoti ir lieti
kitų kraują, aal tada demonstracijos 

Ceprieš karą Čečėnijoje primintų 1991 
metų sausio demonstracijas.

Turėjau mažą viltj, kad karas 
Čečėnijoje sukrės rusus, pažadins juos, 
bet, deja, ta ip  neatsitiko.

-  1994 metų ruden| JAV atstovė 
JTO Madeleine Albright pasakė: 
"Rusijos pozicija garantuoja, kad 
U žkaukazėje Ir Kaukaze bus 
saugom os žm ogaus teisės Ir 
dem okratija". Netrukus tankų  
kolonos pajudėjo Grozno link, o 
JAV ir Vakarų šalys skubiai pareiškė, 
kad tai Rusijos vidaus reikalas, 
Tarptautinis valiutos fondas paskyrė 
Rusijai daugiau kafp 6 milijardų 
dolerių kreditą. Atrodo, kad Vakarai 
neklausia savęs, kiek jie kalti dėl 
to, kas Įvyko Čečėnijoje.

- Vakarai nesupranta, o gal nenori 
suprasti paprastos tiesos Neįmanoma

kariauti nedoro karo ir tuo pat metu 
vykdyti demokratines reformas. 
Kariaujant tokj karą kaip Čečėnijoje, 
galima judėti tik j  totalitarizmą, į 
policinę valstybę.

Vakarų politikai užima patogią 
pašalinių stebėtojų padėtį, kurią 
galima apibūdinti schema: B.
Jelcinas blogai elgiasi, bet, nepaisant 
to, jis geresnis už V. Žirinovskj, be 
to, siekia griežtai sudrausminti 
biudžetą Ir mažinti infliaciją. Žinoma, 
nemalonu remti valdžią, kuri praliejo 
šitiek kraujo, bet gali ateiti kita, dar 
blogesnė, ir tam reikia priešintis.

-  Tai Juk sena, atrodytų, 
diskreditavusi save politika 
Vakarų, kurie visada primerkdavo 
akis, nenorėdami matyti, ką 
Išdarinėja Kremlius, bijodami, kad 
gali būti blogiau. L  Brežnevo 
laikais baubas buvo "Kremliaus 
vanagai”, M. Gorbačiovo laikais
-  "Komunistinis betonas", dabar
- V. Žirinovskis Ir "karo partija”. 
Klek dar galima tikėti “gerais" Ir 
“blogais”  KGB agentais.

- Deja, politikam s dažnai tenka 
laviruoti. Blogiausia, kad kurią nors 
a k im irką  jų  ve iksm a i tam p a  
paprasčiausiai kvaili, nes jie ne tik 
nenormalūs, bet ir neduoda norimų 
rezultatų. Vakarai nekantriai laukia 
karo Čečėnijoje pabaigos, kad galėtų 
grjžti prie ankstesnių santykių su 
Rusija ir nereikėtų smerkti šio karo.

Iš to  išplaukia tokia išvada, kad 
iš dabartin ių politikų sunku tikėtis 
principingų m oralinių nuostatų. Tai 
pasaulinio masto nelaimė. Esu tikras, 
kad V. Havelas teisus, sakydamas: 
"Politika gali ir turi būti morali". 
Teisinės, pilietinės visuomenės 
turime siekti ne tik mes: Rusija, 
Lenkija, Rytų Europa, bet ir Vakarai.

-  K a ip  Jūs m anote, ar 
“Solidarność" Judėjimas Lenkijoje 
turėjo {takos totalitarinės sistemos 
žlugimui SSRS?

- Iš tarptautinių jvykių SSRS 
žlugim ui turė jo įtakos 1968 metai 
Čekoslovakijo je, įvykiai Lenkijoje ir 
A fga n is ta n e . M anau, kad 
"p e rs itv a rk y m o  tė v u s " :  M.
G orbačiovą, A. Jakovlevą, gal taip 
pat E. Ševardnadzę tai privertė ieškoti 
kito, o  ne tradicinio sovietinio 
s p re n d im o . Ž inom a, d ide lė s  
reikšmės ta ip pat turėjo atsilikimas 
g in k la v im o s i va ržybose  Ir 
n e išve n g ia m a i a rtė jan tis
ekonom ikos krachas.

M. G orbačiovo tikslas visai 
nebuvo toli siekianti demokratija, jis 
tik karštligiškai ieškojo išeities iš 
padėties. Ir šia prasme 1968 metai 
Čekoslovakijoje, ir 1980-1981 metai 
L e n k ijo je  b u v o  g rėsm inga s  
p e rsp ė jim a s  paga l p r in c ip ą : 
saugokis, nes taip irgi atsitinka. O 
jei tai prasidės tavo namuose? j

Čekoslovakiją ir Lenkiją galima 
pasiųsti tankus iŠ SSRS, o iš kur 
pasiųsti tankus j  SSRS? Prasidėtų 
pilietinis karas arba pasikartotų 
Novočerkasko jvykiai, tik didesniu 
mastu.

- Kodėl šiandien, po kelerių 
vilties metų, Rusija gr|žta | senąjį 
melo, prievartos Ir diktato iš jėgos 
pozicijų kelią? Gal Ji niekada Iš to 
kelio nebuvo pasitraukusi? Buvo 
Tbilisis, Vilnius, Suchumis, Ingušų 
pogromas, Baltųjų rūmų Maskvoje 
apšaudymas Iš tankų...

- Teoriškai buvo (manoma, kad 
šis karas sukels Rusijoje savotišką 
šoką ir staigų posūkį teisinės, 
demokratinės valstybės link. Aš šią 
viltj formulavau atkakliai kartodamas 
vieną ir tą pačią frazę: negalima 
gyventi šalyje, kurioje svarbiausi 
politinės scenos veikėjai meluoja.

-  Grįžęs Iš Grozno | Maskvą 
pasakėte: “Šiandien Groznas, rytoj 
Gardinas, poryt Varšuva. Kodėl 
ne?” Ar lenkai turi bijoti Rusijos?

- Nežinau, ar "turi", bet žinau, 
kad turi pagrindo vėl bijoti Rusijos. 
Tai ne Čečėnijos, bet visos Rusijos 
krizė, o jei visos Rusijos, tai ir viso 
pasaulio. Jau sekiau, kad neįmanoma 
vienu metu vykdyti demokratizavimą 
ir kariauti kaip Čečėnijoje.

Nukelta {2  p.

DARBUOTOJAI 
INVESTUOJA

priklausys miesto savivaldybei.

PINIGUS
GRĄŽINTAS 
LEIDIMAS

Penktadienį vykusiame miesto 
valdybos posėdyjo buvo svarstomas 
uždarosios akcinės bendrovės "Šiaulių

M I E S T O

Jau rašėme, kad šių mertų gegužės 
1 dieną miesto valdyba anuliavo 
uždarajai akcinei bendrovei "Meškos 
trobelė" leidimą prekiauti alkoholiniais 
gėrimais. Penktadienį vykusiame 
posėdyje valdybos nariai dar kartą

knygrišykla" pageidavimas padidinti 
jmonės jstatinj kapitalą 20 procentų. 
Kaip paaiškėjo, bendrovė verčiasi 
sunkia i, v id u tin is  da rb u o to jų  
atlyginimas yra apie 200 litų. Gryni 
pinigai, kuriuos numatoma gauti 
uždaru būdu pardavus 985 akcijas, 
bus skirti nuolat brangstančiai žaliavai 
jsigyti. 6 valdybos nariams pritarus, 
UAB "Šiaulių knygrišykla" pagal naująjj 
akcinių bendrovių {statymą buvo leista 
padidinti privataus kapitalo dalj. Po 
šio valdybos sprendimo 36 procentus

VALDYBOJE
э/arstė UAB "Meškos trobeiė’Tkimą". 
Kadangi m inėtosios bendrovės 
pažeidimas nedidolis ir kitoms panašiai 
nusikaltusioms miesto įmonėms 
leidimai prekiauti alkoholiniais gėrimais 
nebuvo panaikinti, tad nuspręsta UAB 
"Meškos trobelė" grąžinti leidimą 
įmonės savininkė pažadėjo, kad 
daugiau nenusižengs.

I. B.

•gerbiam ieji partizanai, politiniai kaliniai ir tremtiniai! 
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Šiaulių 
skyrius gavo labdaros siuntą - drabužių bei avalynės. 
Kam reikia paramos (kurie dar negavo), prašome 
kreiptis pirmadieniais ir penktadieniais nuo 15 iki 18 
val. j būstinę (Vilniaus 153) arba kasdien tel.: 437185, 
479524. Be to, nuo š. m. birželio 20 d. bus išduodami 
narių bei rėmėjų pažymėjimai. Turėti 2 nuotraukas ir 
reabilitacijos arba archyvinę pažymą (kurie dar 
neužpildė anketų).

LP K T b en d rijo s  Š iau lių  sky riau s  valdyba

И  MUSŲ ŠALYJE
Penktadienj Lietuvos pajūryje 

viešėjo Estiją ir Latviją jau aplankiusi 
JAV gynybos m inistro pavaduotojo 
po litikos reikalais Walterio B. 
Slocombe vadovaujama delegacija.

Prie Būtingės pasienio kontrolės 
punkto W. B. S locom be ir jo vado
vaujamą delegaciją pasitiko Lietuvos 
krašto apsaugos ministerijos sekre
torius pulkininkas J. Gečas, JAV 
ambasadorius Lietuvoje J. Swihartas, 
JAV karo atašė Lietuvoje pulkininkė 
T. Kerą, kiti oficialūs asmenys.

Penktadienio vidurdienj tarptau
tiniame Vilniaus aerouoste po skrydžio 
per Atlantą nusileido "Lietuvos avia
linijų" lėktuvas "Boeing-737-200" 
LYBSD, kurj aviakompanija nupirko 
iš JAV firm os "Empire Capital 
Corporation".

Lazdijų rajono Padumblių kaimo 
sodyboje rasti 33 užsienio piliečiai: 
21 irakietis, 9 afganistaniečiai ir 3 
iraniečiai. Tarp jų - 5 moterys ir 4 
vaikai, j Lietuvą jie pateko nelegaliai, 
j Vilkaviškio rajono policijos komisa
riatą pristatyta 10 Pakistano piliečių. 
Bandžiusius aplinkiniais keliais iš 
Lietuvos pereiti sieną užsieniečius 
naktį sulaikė Lenkijos pasienio 
apsaugos tarnybos darbuotojai.

Penktadienj jmonės "Lietuvos 
valstybinė energetikos sistema" 
generalinis direktorius V. Sirutis ir 
Londone Įsikūrusios bendrovės "Bitor 
Europe L td ." (antros pagal dydj pa
saulyje naftos bendrovės "Petroleum 
De Venesuela" dukterinės bendrovės 
Europoje) prezidentas Manuelis F. 
de Oliveira pasirašė sutartį dėl gamtinio 
bitumo (orimulsiono) tiekimo iki 2012 
metų.

Pagal šj susitarimą šiais metais 
Lietuvos elektrinėje Elektrėnuose bus 
sudeginta 25 tūkst. tonų šio kuro.

Du Rusijos karo lėktuvai AN-12

ketvirtadienį prieš pat vidurnaktį ir 
penktadienio naktį pažeidė Lietuvos 
oro erdvę.

L ie tu vos užs ien io  re ika lų  
ministerijos sekretorius A. Januška 
neatmetė galimybės, jog incidentas 
gali būti susijęs su JAV gynybos 
sekretoriaus Walterio B. Slocom be 
vizitu Lietuvoje ir JAV kreiserio "USS 
Philippine Sea" viešnage Klaipėdos 
uoste.

Minsko aviadispečeriai ketvirtadienj 
23 val. 20 min. jspėjo Lietuvos oro 
navigacijos tarnybas, kad lėktuvai 
išskrido iš Ostrovo j Kaliningradą per 
Lietuvą. Lietuvos dispečeriai per 
Baltanjsijos navigacijos tarnybą jspėjo 
lėktuvų jgulas, kad leidimai jų 
skrydžiams neišduoti Ir todėl jie 
draudžiami.

Pirmojo lėktuvo vadas netrukus 
susisiekė su Vilniaus aerouosto 
dispečeriais ir prisistatė kaip civilio 
lėktuvo vadas. Uždraudus jam  skristi 
per Lietuvą, Įgulos vadas pareiškė, 
kad skraidina "krovinj 200", ty . karstus 
su palaikais, skrydžiui atgal nebeturi 
degalų, todėl skris, kur jam  nurodė jo 
vadovybė, pasiūlė fiksuoti valstybinės 
sienos pažeidimo faktą ir daugiau j 
L ie tuvos d is p e č e r ių  ša u k in iu s  
nebeatsiliepė.

Panašiai pasielgė ir antrasis Rusijos 
lėktuvas, Lietuvos sieną pažeidęs 
penktadienj 00 val. 12 min.
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“VAKARAI NESUPRANTA, O GAL NENORI 
SUPRASTI PAPRASTOS TIESOS”

Atkerta Iš 1 p.
To paprasčiausiai nepavyks 

padaryti. Kiekviename žingsnyje tuo 
įsitikiname. Jei valstybė ne tik neper
sekioja savo karininkų, kurie kankiną 
bet dar juos ir slepia, tai kokios 
demokratinės evoliucijos galima 
tikėtis. Atsitraukimas neišvengiamas, 
juo labiau kad visa valdanti viršūnė 
grįžta j gerai pažįstamą praeitį, kurioje 
jie visi pradėjo savo karjerą.

Dabar jie pagaliau pajunta pagrindą 
po kojomis, atgauna pasitikėjimą 
savimi, vėl jaučiasi esą prityrę žmonės.

Juk kai juos priverčia apsimetinėti, 
kad žaidžia pagal kitas taisykles, jie 
pasimeta.

• Jei leisite, dar kartą grĮšlu prie 
savo pirmojo klausimo. Kodėl 
blogis nugali?

- Žmogus yra s ilpnas ir nereikia už 
tai ant jo pykti. Nei didvyrio didybė, 
nei budelio menkumas žmogui nėra 
natūralios būsenos. Tuo tarpu mūsų 
kruvina, purvina ir atsumianti istorija 
nuolat stato mus prieš tą nežmonišką 
pasirinkimą: arba esi didvyris, arba 
budelis.

Beto, blogis turi dar vieną bruožą: 
negarbingi žmonės lengvai 
susivienija. Kai ieškom a tik 
asmeninės naudos, susijusios su 
karjera ir valdžia, lengva sudarinėti 
laikinas sąjungas, juo labiau kad, 
esant reikalui, bus galima apgauti ir 
apšmeižti. Blogis ir melas visą laiką 
yra kartu. Padoriems žmonės 
sunkiau vienytis, nes požiūrių 
spektras didelis. Padorus žmogus 
pasmerktas vienatvei.

Iš  "G azeta  W yborcza” 
(Lenkija)

Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministras A. Vinkus 1995 
m. birželio 9 d. patvirtino būtinųjų 
vaistų, kurių išlaidos arba jų dalis 
ambulatorinio gydymo metu kompen
suojamos iš Valstybinio socialinio 
draudimo fondo, valstybės biudžeto 
bei savivaldybių biudžetų lėšų, 
bazines kainas.

Sveikatos apsaugos ministerija 
parengė būtinųjų vaistų bazinių kainų 
kainyną.

Būtinųjų vaistų bazinės kainos

MUŠASI TĖVAI, 
MUŠASI VAIKAI

A. B. namuose sumušė sūnus. R. 
M. sumušė vyras А. M., gimęs 1969 
metais. Moteris gydosi traumato
logijos skyriuje. A. V. namuose su
mušė sūnus, gimęs 1971 metais. Į 
medikus tėvas nesikreipė. Trečiadienj 
namuose išgertuvių metu Z. G. 
sumušė dukra, gimusi 1952 metais. 
Po medicininio patikrinimo motina 
gydoma ambulatoriškai.

Mušasi ir negiminės. Trečiadienj 
pilietę A  V. Aukštesniosios technikos 
mokyklos pirmo aukšto koridoriuje 
sumušė Iš matymo paijstamas L. 
V„ gimęs 1958 metais Nukentėjusiajai 
išduotas siuntimas j teismo medi
cininę ekspertizę. V. J. kavinėje "Aida" 
sumušė du nepažįstami vyriškiai.

BANDĖ NUSIŽUDYTI
Praėjusią savaitę 2 p'liečiai bandė 

gyvenimą baigti savižudybe. Išsi
gandusi artėjančių egzaminų vaistais 
bandė nuodytis 16-metė K. T., 
gyvenanti Čiurlionio 16 (medicinos 
mokyklos bendrabutis). Mergina 
nuvežta j ligoninę, jai išplautas 
skrandis. 33 metų A. B., gyvenantis 
Dvaro g., persipjovė venas.

TreCiadienj žudėsi 33 metų S. D., 
gyvenantis Varpo gatvėje. Vyras 
savaitę gėrė, po to bandė pasikarti. 
Nepavykus jis dūrė sau tris kartus 
peiliu j pilvą. Nelaimėlis nuvežtas j 
ligoninę

PAŽINO IŠ 
NUOTRAUKOS 
LAIKRAŠTYJE

Birželio 12 d. Šiauliuose apie 400 
m j kairę nuo naujojo viaduko, apie 
15 m. nuo geležinkelio bėgių sanka
sos, vandens telkinyje, buvo rastas 
lavonas. Netoli tos vietos ant medžio 
šakos kabėjo pririštas |uodas kas
pinėlis. Ekspertai nustatė, kad žmo
gus mirė ne smurtine mirtimi, buvo 
blaivus. Jis palaidotas valstybės lė
šomis. Birže!io21 dieną vyriškį atpa
žino jo žmona. Tai Pranas Suveizdis 
(gimęs 1954 m.) JI Šiaulių apylinkės 
prokuratūros tardytojui pasakė, kad 
vyras birželio 1 dieną išėjo iš namų ir 
negrjžo. Birželio 9 d. jj dar matė 
prekybos centre “ Dainai” . Moteriai 
atpažinti vyrą padėjo žinutė su 
nuotrauka laikraščiuose.

JONINIŲ DIENĄ  
VIENAME BUTE - TRYS

apskaičiuotos tik tų vaistų, kurie yra 
valstybiniame vaistų ir vaistinių me
džiagų registre ir jrašyti j laikinai , 4 
leidžiamų realizuoti Lietuvos Respub* , 
likoje neregistruotų vaistų sąrašus.

Nustatyta vaistų bazinės kainos 
sąlyginė pakuotė: 10 tablečių, 10 
žvakučių, 1 ampulė, buteliukas bei 
fabrikinė pakuotė - tepalų, kremų, 
linimentų, suspensijų, mikstūrų ir kt. 
vaistinių medžiagų - svorio ir tūrio 
vienetais.

IN FO R M UO JA

NUŽUDYTIEJI _)
Joninių dieną 12 valandą iš Rasos 

gatvės 26-ojo namo, 38-ojo buto, 
ugniagesiai išnešė tris apdegusius 
nužudytų žmonių lavonus. Rasos 
gatvės 26-ojo namo 38-asis butas 
priklausė šiauliečiui č .  Jakimavičiui, 
gimusiam 1926 metais. Minėtąjj butą 
nuomojo šiaulietė Z. Mickuvienė, 
gimusi 1945 metais, bei jos sugy
ventinis V. Radčenko, gimęs 1953 
metais. 12.07 val. ugniagesiams pra
nešta, kad minėtame bute kilo gaisras. 
Gaisrininkai buto duris rado užrakintas, 
todėl j vidų kopėčiomis pateko pro 
langą, esantj trečiame aukšte. Bute 
ugniagesiai rado nužudytų buto 
savininko ir nuomininkų lavonus Žudi
kas padegė sofą, ant kurios gulėjo 
nužudytoji Z. Mickuvienė, o virtuvėje 
atsuko dujų čiaupą. Kaimynai ugnia
gesius pakvietė laiku, kol dujos dar 
nepasiekė liepsnos, todėl sprogimo 
išvengta. Po šešių valandų j policiją 
paskambino G. Pučinskas, gimę* 
1968 metais, ir prisipažino padaręs 
nusikaltimą įtariamasis niekur nedirba,
1985 metais teistas už chuliganizmą.

PASIKORĖ
BLAIVYKLOJE

Joninių dieną 9.10 val. Šiaulių f 
miesto vyriausiojo policijos komisa
riato blaivyklos kameroje pasikorė 
šiaulietis A. Milinavičius, gimęs 1936 
metais. Jis buvo atvežtas j blaivyklą 
birželio 23 dieną 18.50 val. Jam 
nustatytas vidutinio girtumo laipsnis.

B irže lio 24-ąją, 20 valandą, 
Draugystės prospekte 21-ojo namo 
duše pasikorė dvidešimtmetis šiaulietis 
K. Pužaitis. 22.30 val. savo namuose 
Medelyno gatvėje rastas J. Veličkos, 
gimusio 1949 metais, lavonas be išorės 
smurto žymių.

1TUOSE
Kr a š t u o s e

RUSIJA KARIAUTI 
KOL KAS NENORI

Penktadienj Grozne buvo tęsiamos 
Rusijos ir Dž. Dudajevo šalininkų dery
bos, šalims ketvirtadienj nesutarus 
dėl svarstytų politinių reikalų. Dery
boms tarpininkauja Europos saugu
mo ir bendradarbiavimo organizacija 
(ESBO). Rusijos ir Čečėnijos derybos 
bus pratęstos ir šiandien.

Rusijos vyriausybės Ir Čečėnijos 
prezidento Dž. Dudajevo delegacijos 
penktadienineribotam laikui pratęsė 
paliaubas Čečėnijos kare, Grozne 
paskelbė derybininkų vadává, Rusijos 
tautybių m in istras Viačeslavas 
Michailovas bei Čečėnijos generalinis 
prokuroras Usmanas Imajevas.

Derybų Grozne dėmesio centre - 
Čečėnijos prezidento Dž. Dudajevo 
ateitis, būsimų laisvųjų rinkimų sąlygos 
bei būsimas Čečėnijos statusas. 
Čečėnai laikosi nuostatos, kad Rusija 
turi pripažinti 1991 metais priimtą jų 
konstituciją, skelbiančią Čečėniją 
nepriklausoma valstybe.

Tuo tarpu Maskva ir toliau laiko 
Čečėniją Rusijos dalimi. Nepaisant 
skirtingų pozicijų, jaučiamas, pasak 
Rusijos delegacijos nario Arkadijaus 
Volskio, šalių suartėjimas.

Čečėnijos atstovai nesutinka su 
Maskvos pozicija, jog Dž. Dudajevas 
- kaip ieškomas nusikaltėlis - negali 
dalyvauti būsimuose rinkimuose.

Pirmadieni prasidėjusiose derybo
se iš pradžių buvo pasiekta nemažos 
pažangos dėl karinių veiksmų slopi
nimo, tačiau politinės problemos 
sunkiau įveikiamos.

Beje, karinis protokolas, dėl kurio 
sutarė abi šalys, {skaitant čečėnų 
pažadus nusiginkuoti, o rusų - išvesti 
dalj kariuomenės, jsigalbs tik priėmus 
b e n d rą  pare išk im ą v isa is  
diskutuojamais klausimais.

Dž. Dudajevo šalininkų delegacijos 
Grozne vysktančiose derybose dėl 
taikaus krizės Čečėnijoje suregu
liavimo vadovas U. Imajevas paraškė, 
kad Čečėnijos vadovybė "davė 
nurodymą pratęsti kovos veiksmų 
moratoriumą iki specialaus potvarkio".

Kai buvo tariamasi dėl įkaitų 
paleidimo, sprendžiant krizę Budio- 
novske, buvo susitarta ir dėl ugnies 
nutraukimo. Tačiau agentūra Interfax 
m inėjo A. Kulikovo žodžius, jog  per 
penktadienio naktj jo  kariai buvo 
apšaudyti 12 kartų, o  rusai savo ruožtu 
taip pat atsakė ugnimi. Nepriklausomi 
informacijos šaltiniai to  nepatvirtino. 
Rusijos ministras pirmininkas V. 
Černomyrdinas sutelkė papildomus 
įgaliojimus Rusijos derybinei delega
cijai. Šeštadienj ji buvo sugrįžusi 
Maskvą konsultacijų. V. Černo
myrdinas pažymėjo, kad krizė Čečė
nijoje bus sprendžiama politiniu būdu.

ESTIJA GAUS 
KOMPENSACIJĄ

Kaip kompensaciją nacių režimo 
Estijoje aukoms Vokietija šiai Baltijos 
valstybei sumokės vienkartinę 2 
milijonų markių sum ą skirtą socialinės

rūpybos įstaigoms, sutarta diploma
tinėse notose, kuriomis ketvirtadienj 
Bonoje pasikeitė Vokietijos užsienio 
reikalų ministerijos valstybės sekre
torius Hansas Friedrichas von Plo- 
etzas ir Estijos ambasadorius Titas 
Matsulevitsas. Vokietijos užsienio 
reikalų ministerijos duomenimis, ši 
kom pensacija pirm iausia turėtų 
patenkinti Estijoje gyvenančių nacių 
aukų poreikius. Estijos vyriausybė
jau yra parengusi keletą projektų. 

Siu>iuo pasikeitimu notomis baigėsi 
derybos del kompensacijų už hitle
rininkų smurtą Estijoje, kurias Estijos, 
vyriausybei 1993 metais pasiūlė 
federalinė Vokietijos vyriausybė.

ATSISTATYDINO 
UŽSIENIO REIKALŲ 

MINISTRAS
Didžiosios Britanijos užsienio 

reikalų ministras Douglas Hurdas 
penktadienj paskelbė, jog po še
šiolikos metų vyriausybėje (iš jų še
šerius metus vadovauta Užsienio rei
kalų ministerijai) atsistatydina iš savo 
pareigų ir atsideda darbui Žemu
tiniuose parlamento rūmuose.

Šis D. Hurdo pareiškimas, nepai
sant gausių spėliojimų britų visuo
menėje, vis dėlto buvo netikėtas. 65 
metų politikas laikomas J. Majoro 
draugu ir rėmėju pirmiausia suartėjimo 
su Europa politikoje. Būtent todėl jo 
atsistatyd inim o aršiai reikalavo 
euroskeptikai Konseivatorių partijoje.

RUSIJA PIRMAUJA
Rusija pirmauja pasaulyje pagal 

abortų skaičių. Oficialiais duomenimis, 
jų per metus šalyje padaroma 3.5 
milijono.

Tūkstančiui rusių nuo 15 iki 49 
metų per metus tenka 98 nėštumo 
dirbtinio nutraukimo atveja. Tai reiškią 
kad iš trijų nėščių moterų tik viena 
gimdo, o dvi atsikrato nepagei
daujamo vaisiaus.

OPOZICIJA 
SURENGĖ MITINGA

Devynios opozicinės partijos prie 
Armėnijos prezidento rezidencijos 
surengė piketą Ir mitingą Jos reikalavo 
peržiūrėti centrinės rinkimų komisijos 
sprendimą nejregistruoti kai kurių 
opozicinių partijų, kuris Joms atima 
galimybę dalyvauti liepos 5 d. 
paskirtuose parlamento rinkimuose, 
taip pat ragino juos atidėti. Protesto 
akcijos organizatoriai planavo, kad 
piketas prie prezidento rūmų tęsis 
tol, kol atsistatydins šalies vadovai. 
Bet piketuotojai pamažu išsiskirstė į 
namus.

Mes būsime kantrūs, bet jeigu 
reikės • elgsimės ryžtingai, pareiškė 
Armėnijos parlamento vadovas 
Babkenas Ararkcianas susitikime su 
diplom atinių m isijų vadovais ir 
tarptautinių organizacijų atstovais. Per 
šj susitikimą daugiausia dėmesio buvo 
skiriama rinkimamas pasiruošti ir 
pastariesiems įvykiams Jerevane.

Bronius KANAPE
Talentinga mūsų tauta, sukūrusi 

šimtus tūkstančių dainų, pasakų, 
padavimų, mįslių, patarlių, priežodžių, 
apipynusi legendomis Lietuvą.. Apie 
žmonių santykius, apie paprastų 
žmonių gerumą, taurumą svetin
gumą, apie jų patirtas nelaimes, 
kančias, skriaudas.

No vienas pašiurpdavome, kai ilgą 
žiemos vakarą senolis imdavo porinti 
apie užkeiktus lobius, degančius 
pinigus, apie šykštųjj dvaro poną 
mainiusį baudžiauninkus į šunis, 
karietas, nuvariusį baudžiauninkus 
nuo žemės.

Nekaltindavome mes seno žmo-

AR ILGAI
BUS

SLEPIAMA
TIESA?

gaus, kuris negáédavo tiksRá pasakyti 
vietos, pavardės, skaičiaus ar pan. 
Juk visa tai jis  būdavo girdėjęs iš kitų 
lūpų, iš kitų pasakotojų, nesimokiusių 
abėcėlės, nemokančių skaityti ar 
rašyti.

Daug kam nesuprantami dalykai 
r šiandien neduoda ramybės. Ir kaip 

žmonės gali būti ramūs? Tik apsidai
rykime... Agrarinė tarnyba negrąžina 
žmogui tėvų prakaitu aplaistytos 
žemės, už parduotą pienelį, užaugintą 
veršelį gauti litai, skirti senatvei, ligai, 
aidotuvėms, dingo ir dingsta ban
kuose, firmose, skambiais ir negir
dėtais vardais pasivadinusiose, užre
gistruotose valdžios įstaigose (ne- 
Dedrjsčiau prisiminti daugeliui skai

tytojų įkyrėjusios istorijos apie "Aurą").
"Surinko pinigus, raštu patvirtino, 

og atsako už indėlių saugumą... O 
jaskui paskelbė, kad gresia bankro- 
as. Ir dingo viskas lyg j balą, - aima

nuoja miesto ir kaimo Žmonės, - juk 
ai vagystė!"

Ir taip padarė ne kaimo kalvis, 
kuris, mugėje pardavęs seną karvutę, 
su pirkėju išgėręs magaryčių, metė 
ryšulėlį su pinigais prie tilto kurkiančiai 
varlei, • kaip jam atrodė, -netikinčiai, 
iad ne visus pinigus jis paliko 
karčemoje.

Mūsų senoliai gyveno tada, kai 
skaičiuodavo mediniais.skaitytuvais, 
tai užrašinėdavo žąsies plunksna, 
kai pinigus galėdavo sugraužti pelės, 
pelenais paleisti ant stogo pakilęs 
raudonas gaidys.

0  šiandien? Bankai, firmos pasi- 
elkę techniką, apsistatę sargybiniais, 
nedegančiomis spintomis, o  viskas 
dingsta lyg pasakoje... Ir teisės spe
cialistai, didelius mokslus baigę, 
nesugeba, gal nenori pasakyti, kur 
ie varguolių pinigai nuplaukė, kas 
uos litus pavertė ne tik ištaigingais 
imuzinais, bet ir pasakų pilaitėmis, 
solidžių firmų akcijų paketais.

Netik nepasako, bet, narpliodami 
storiausių bylų rezginius, klausydami, 
ar neišgirs iš kur nors visagalio skam
bučio, niekaip nesugeba, nemoka 
surasti "nusikaltimo sudėties". Ir 
neapsiverčia jų liežuvis tiesiai ir atvirai 
jasakyti, kad tai vagystė pačiame 
šviesios dienos viduryje.

Negi tūkstančiai apviltų ir nus
kriaustų žmonių taip ir nesužinos, 
kas pasiglemžė jų pinigus?

Ar teisininkai, įvairaus rango 
valdininkai, mūsų, mokesčių mokė- 
ojų, pinigais išlaikomi, ir toliau taip 
meistriškai slėps tiesą, kuri visiems 
akis bado?

PASKUBĖKITE!

*
*
*

"Aušros alėjos" laikraščio prenumeratą 
I I  pusmečiui priima įmonė "Tvarka" 

(informacija telefonu 456784).
Kaina vienam mėnesiui - 3 Lt, 
trims - 9 Lt, šešiems -1 8  Lt.

Mūsų laikraštis prenumeruojamas 
Šiaulių miesto ir rajono paštuose. 

Kaina 1 mėn. - 3,15 Lt, 3 mėn. - 9,45 Lt, 
6 mėn. -18,90 Lt. 

Prenumerata priimama ir “Aušros alėjos” 
redakcijoje (Vilniaus 153).

*
*
*
*
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PATVIRTINTAS VAISTŲ 
KAINYNAS
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JA U N Ų JŲ  KŪRYBA
KAD

NIEKADA 
i  NESIBAIGTŲ..

D o n ata  S T E IG V IL A IT E  
D ainų  vld. m -k la

Basos kojos ju to bundančios 
J žemės alsavimą. "Pavasaris!" - 
J šaukė džiaugsmo kupina širdis. 
J "Taip, jau pavasaris", - jai pritarė 
į  sprogstantys medžių pumpurai, 
i  paukščiai, p irm osios gėlės, 
j švelnus lietus suvilgė mano lūpas, 
J skruostus. Braidžiau po šlapią 
J žolę, rinkau pavasarines gėles. 
J Buvau be galo laiminga. Senas, 
t kresnas žmogelis pamatė mane 
j  ir prisiartinęs paklausė: 
j - Linksma, ar ne? Taip... dabar 
J visur gražu. Ir mano, senio, širdis 
j pavasarj tarsi pabunda, vėl nori 

džiaugtis, mėgautis gyvenimu. 
Kaip būtų nuostabu, kad tas 
pavasaris niekada nesibaigtų!

( Nuėjo. Ilgai žiūrėjau jam 
j  įkandin. Po to  apsidairiau aplink: 
3 tiek grožio ir harmonijos! Jis 
i teisus:" Kad tik niekada pavasaris 
J nesibaigtų i ”

O AR ŽINOME, 
KUO 

ŠIENAUJAME?
Nuo žolės nupjovimo aukščio, 

patraiškymo priklauso šieno išeiga ir 
ruošim o laikas. Kaip pavyzdį galima 
pasakyti, kad pjaunant 10 cm aukštyje, 
palyginus su nupjauta žole 5 cm  
aukštyje, prarandame 10-15 proc. 
biologinio derliaus. Be to, būna 
sunkiau patj šieną ir grėbti, kai yra 
aukšta ražiena.

Lietuvos sąlygomis šienapjūtė 
prasideda birželio pirmąją dekadą ir 
tęsiasi 14-16 dienų. O derinant įvairias 
žolių rūšis - 30-35 dienas. Pagal 
daugiamečius stobėjimus, per šj 
laikotarpį būna tik 6-8 šienauti 
tinkamos dienos, t.y. kas trečią dieną 
lyja. Lauke šienas visiškai išdžiūsta 
per 4-5 dienas.

Pačios Šienapjovės yra gamina
m os savaeigės, prikabinamos ir 
pakabinamos. Ūkininkams naudo
tinos pakabinamos šienapjovės. Jos 
patogios tuo, kad jų pigi eksploatacija, 
prieinama kaina, neužima daug vietos.

Šienapjovėse yra naudotini dviejų 
tipų pjovim o agregatai - tai dalginiai 
- žirkliniai pjovimo ir rotacinio pjovimo

SIAURĖS LIETUVOJE
N U SIKA LTIM AI

LUPINĖJO  
SPALVOTUS  
ATŠVAITUS

JONIŠKIS. Birželio keturioliktąją 
netoli Vilkiaušio miško važiuojant] 
pro  ša lj p o lic ijo s  kom isarą  
in sp e k to rių  J o n ą  R u dn icką  
sudomino šeimynėlė - vyras, žmona 
ir du mažamečiai vaikai. Abudu 
tėveliai buvo "užmynę ant kamščio’’ 
ir "žaidė" vaikiškus žaidimus - Rimus 
Danilevičius lupo nuo kelkraštyje 
stovėjusių signalinių stulpelių 
spalvotus atšvaitus ir dėjo j žmonos 
Vandos rankinę. Tėvui talkino 
dešimtmetis Gintaras. Išsiblaivęs 
tėvelis tegalėjo paaiškinti, kad 
atšvaitai buvo reikalingi vaikams 
pažaisti. AJ "Jon išk io  automobilių 
keliai" padaryta  332,20 litų žala. 
Rimui Danilevičiui (Daunoriškiai) 
iškelta baudžiam oji byla už tyčinj 
turto sugadinimą. Tarp kitko, Rimus 
dar nebuvo baigęs atlikti anksčiau 
paskirtosios bausmės be laisvės 
atėm imo - pritrūko dienos.

VA G IA M I M UZIKOS  
IN STR U M EN TA I

KELMĖ. Bene stambiausia 
pastarųjų dienų vagystė jvyko 
įsilaužus į statybininkų m okyklos 
muzikantų patalpas, Iš jų pagrobta 
elektrinė gitara ir du stiprintuvai 
(žala - 1955 Lt). O Užvenčio 
seniūnijoje, nuo Varmės upelio 
užtvankos, pavogtos 45 gelžbetonio 
plokštės ir ketaus liukas su dangčiu 
(žala -1478 Lt). Išplėšta Tytuvėnų 
vartotojų kooperatyvo Pašiaušės 
parduotuvė, iš kurios paimta įvairių 
prekių (nuostoliai cjąr skaičiuojami).

N ES ID ŽIA U G Ė  
PIG IA I PIRKĘS

P A K R U O JIS . N epas isekė  
Meldinių ūkininkui J. Jurgeliūnui, 
kuris surizikavo pigiai nusipirkti 15 
maišų zuperio. Pasirodo, tas trąšas 
R. Pučkorius buvo nudžiovęs iš 
Rozalimo žem ės ūkio bendrovės.

kurie  b y lo ja , kad akm en išk ių  
produkcija atitinka Vakarų standartus.

Tam prireikė naujos laboratorinės 
įrangos cem ento kokybei nustatyti. 
Pagrindinis laboratorijai keliamas 
reikalavimas - Išlaikyti pastovią (20 
laipsnių) temperatūrą. Nusipirkus 
vakarietiškus įrengimus, laboratorija 
pradėjo veikti, č ia  mėginių kontrolė 
griežta. Laboratorijos įrengimus 
sistemingai tikrina šalių importuotojų 
specialistai, o vietinei rinkai pateikiamo 
cemento kokybę du kartus per metus 
dar tikrina Statybos ir architektūros 
laboratorija ir išduoda kokybės 
pažymėjimą.

Pirmąjį užsienio valstybių serifikatą 
savo produkcijai cementininkai gavo 
1993 m. iš Danijos, pernai - iš Švedijos, 
o rudenį iš Vokietijos. Gerų naujienų 
yra ir šiemet. Šį pavasarį akmeniškių 
cementui sertifikatą išdavė Belgijos 
normalizacijos institutas “ BENOR". 
Akmenėje pagamintas cementas 
pasiekė ir Anglijos statybininkus.

GAM YBOS  
KULTŪRO S APŽIŪRA
AKMENĖ. Nuo seno ne tik 

cemento gamykloje, bet ir kitose 
stambiose rajono įmonėse buvo 
rengiamos darbo kultūros apžiūros. 
Nūnai tokiems renginiams lėšų stinga, 
bet geros tradicijos neatsisakoma. 
"K a lc ito " bendrovė je  vertin im o 
komisija aplankė ne tik Karpėnuose 
esančius gam ybos padalinius, bet ir 
atokesnius Mončių bei Šaltiškių 
karjerus. Geriausiai įvertinti Karpėnų 
ir Ša ltišk ių karjerų kolektyvai. 
"A km enės cem en to " gam ybos 
kultūros apžiūroje buvo vertinami Ir 
pagrindiniai, ir pagalbiniai cechai. 

DOVANA
AKMENĖ. Lietuvos televizijos 

žurnalistai pranešė, kad švedai 
Lietuvos gamtosaugininkam s pad
ovanojo 86 tūkstančių JAV dolerių 
vertės aparatūrą oro užterštumui 
matuoti. Tokio Lietuvoje nebuvo. 
Gamtosaugininkai televizijos Žurn
alistams pasakė, kad pirmuosius 
tyrimus norėtų atlikti Kėdainiuose ir 
Naujojoje Akmenėje.

P R A M O N E KITI jVYKIAI

A K M ENIŠKIŲ  
C EM EN TU I - 

SERTIFIKATĄ
AKMENĖ. Sumažėjus cemento 

paklausa Rytuose, cementinin- 
kams teko ieškoti rinkos Vakaruose. 
Bene pirmieji lietuvišką cementą 
ėmė pirkti suomiai. Vakarų valstybes 
kelia didesnius cemento kokybės 
reikalavimus negu NVS šalys. 
Akmenės cementininkai privalėjo 
gauti Šalių importuotojų sertifikatus,

TURG AUS KAINOS
KELMĖ. K a rvė-1200 Lt 

Ožka - 120 Lt 
Veršelis - 100-120 Lt 
Paršelis - 90-100 Lt 
Triušis - 8 Lt 
Žąsiukas - 9 Lt 
V išč iukas-1,20-1,50 Lt 
Kviečiai (50 kg) -1 9  Lt 
Kvietrugiai (50 kg) -1 6  Lt 
Miežiai (50 kg) -1 8  Lt 
Miežiniai miltai (50 kg) -1 5  Lt 
Rugiai (50 kg) -1 7  Lt

Bulvės (1 kg) -1  Lt 
Pašariniai runkeliai (50 kg) - 9 Lt 
Morkos (1 kg) - 2 Lt 
Apelsinai (1 kg) - 4 Lt 
Bananai (1 kg) - 9,20 Lt 
Citrina - 0,70 Lt 
Obuoliai (1 kg) - 2-3 Lt. 
Pomidorai (1 kg) - 6,50 Lt 
Agurkai (1 kg) - 2,50 Lt 
Kopūstai (1 kg) - 2,50 Lt 
Braškės (1 I) - 5 Lt 
10 kiaušinių -2-2,30 Lt 
Svogūnai (1 kg) - 2,50 Lt 
Fasuotas cukrus (1 kg) - 2,70 Lt 
Sveriamas cukrus (1 kg) - 2,60 Lt 
Cukrus (50 kg) -130 Lt 
Medus (1 kg) - 9 Lt 
Sviestas (1 kg) -1 0  Lt 
Grietinė (1 I) - 5 Lt 
Sūris - 5 Lt

JONIŠKIS. Veršelis -170  Lt 
Paršelis - 70-90 Lt 
Vištos skerdiena -1 8  Lt 
Rūkyti lašiniai (kg) - 7-8 Lt 
Varškė (1 kg) - 3-4 Lt 
Sviestas (0,5 kg) - 6 Lt 
Grietinė (1 I) - 6,50-7 Lt 
Kiauliniai taukai (kg) - 3,50 Lt 
Naminis sūris (vnt.) - 3 Lt 
Medus (kg) - 8 Lt 
Cukrus (kg) - 2,70 Lt 
Vištos kiaušiniai (10 vnt.) - 2 Lt 
Švieži kopūstai (kg) - 3 Lt 
Morkos (kg) - 3 Lt 
Svogūnai (kg) - 2,80 Lt 
česnakai (kg) -1 0  Lt 
Miežiai (cnt) - 16-18 Lt 
Bulvės (kg) -1 ,50  Lt 
Džiovinti obuoliai (1 I) - 1,50 Lt 
Obuoliai (kg) - 2,50-2,80 Lt 
Agurkai (kg) - 3 Lt 
Pomidorai (kg) - 6 Lt 
Mielės (100 g) -1  Lt 
Majonezas (200 g) - 1,75 Lt 
Actas (0,5 I) -1 ,60  Lt.

SVEIKUOLIS
A K M E N Ė . S ekm ad ien io  

pavakarę j Naujosios Akmenės 
automobilių saugojimo aikštelę 
įvažiavo neįprastas keleivis ir 
paprašė per naktį pasaugoti... 
dviratį, jsišnekėjus paaiškėjo, kad 
tai Pasvalio gyventojas Antanas 
Sturė, o dviračiu keliauja iš gimtojo 
miesto j Latvijos Respublikos 
Kuldigos rajoną kur Silicėlės kaime 
karo metais žuvo du jo  broliai. 
Nebūtų nuostabu, kad žmogus 
keliauja dviračiu, bet, sužinojęs, 
kad jam 67-eri, imi gėrėtis senolio 
Ištverme ir sveikata. Iki Naujosios 
Akmenės Antanas atmynė per dvi 
dienas ir, pernakvojęs viešbutyje, 
pirmadienį, pusę šešių ryto, 
pasitiks linęs kelią, išvažiavo 
Latvijos pusėn.

paruošė  
V id a  S IM O N A IT IE N Ė

LIETUVOS 
ŽEMĖS ŪKIO 

TARNYBA 
ŠIAULIŲ  

KONSULTAVIMO 
BIURAS

Vilniaus g-vė 263, 5400 Šiauliai 
Tel. 42-99-66.

Faksas 43-56-54, 43-27-29

aparatai.
Dalginiai p jovim o aparatai yra 

inertiški, dirbant virpa. Bot ne taip 
pavojingi dirbant su jais akmenuotose 
pievose.

Rotacinia i p jov im o aparatai 
pjaudami žolę apdaužo, nesikemša, 
pjauna judėdam i dideliu greičiu. Bet 
dėl didelio d isko sukimosi greičio su 
Jais dirbti akmenuotose pievose yra 
pavojinga.

Dar pam inėtinatokia savybė, kad 
dalginės šienapjovės sunkiau pjauna 
prigulusią žolę, atolus, da in iau  
kemšasi, o rotacinės žolę apdaužo. 
Šienas lengviau džiūsta Ir paruo
šiamas du kartus greičiau negu

pjaunant su dalgine šienapjove.
Iš Lietuvoje gaminamų šienapjovių 

gerai užsirekomendavo Radviliškio 
m ašinų gam yk lo s  d a lg in ės  
šienapjovės Rš-1, 8, Utenos AB 
"U meg a" rotacinės šienapjovės 
"Rasa". Šios Šienapjovės praėjo 
valstybinius bandymus, apie jas gerai 
atsiliepiama.

Savaeigės šienapjovės dažniausiai 
būna aprūpintos žolės traiškytuvais, 
kuriuos sudaro besisukantys būgnai. 
Jos yra gana našios, su keičiamais 
padargais. Galima prie jų primontuoti 
ir šieno grėblius bei vartytuvus.

A lm inas B R U S O K A S  
In ž ln lerlu s-ko n su ltan tas

AR PRADESIME GAMINTI

Esant tokiem s orams, tikriausiai 
ne vienas susimąstome, kuo Žiemą 
šersime savo gyvulius. Šiais metais 
pasigaminti gero šieno mažai kam 
pavyks, todėl ūkininkams reikėtų 
pagalvoti apie s iloso  gam ybą. 
Svarbiausia tai, kad jj gaminti galima 
bet kokiu oru, o ne laukti giedros, kol 
perauga žolė. Tada šienas būna 
prastas ir gyvulių nenoriai ėdamas.

Silosui pasigam/rrtl nebūtinai reikia 
turėti ar statytis tranšėjas. Daugelyje 
šalių - Suomijoje, Anglijoje Ir kitur 
tam naudojama pilietileninė plėvelė. 
Tap siloso galima pasigaminti iš žolės 
ir kitų augalų. Reikia pasirinkti aikštelę 
su nedideliu nuolydžiu siloso skysčiui 
nutekėti. Ją reikia išlyginti. Tie, kas 
lako 5-6 kaives, gali naudoti suomišką 
plėvelę (8 m p ločio ir 25 m ilgio). Su 
tokia plėvele galima pasigaminti apie 
3 0 1 siloso. Pasirinktos vietos viduryje 
iškasamas griovelis ir skersai jo 
šonuose eglutės forma - 3-4 grioveliai 
centro kryptimi. į griovelius įstatomi 
mediniai lašeliai. Tokios tranšėjos 
gale iškasama duobė siloso skysčiui 
su rink ti. T a ip  p a s iru o šu s  yra 
patiesiama plėvelė. Jos pakraštyje

SILOSĄ?
darom a skylė ir iš Izoliacinės 
medžiagos pritaisoma Žarna, kurios 
kitas galas įvedamas j nutekėjimo 
duobę. Ant vienos plėvelės dalies 
dabar pradedama krauti žolės masė. 
Pradžioje tai darom a šakėmis, kad 
nesuplyštų plėvelė. Po to  galima jau 
važiuoti traktoriumi. Prieš tranšėją, 
kur bus važiuojama, reikia 5-10 m 
ruožą padengti Šiaudais, kad 
a p s iva ly tų  tra k to r ia u s  ra ta i ir 
neužsiterštų žalioji masė. Prikrovus 
ir sutankinus (kraunama apie 1,5 m 
aukščio) tranšėja uždengiama laisva 
plėvelės dalimi. Uždengti reikia kuo 
tampriau. Po to susukami tranšėjos 
galai ir apdedami žemėmis. Pati 
tranšėja gali būti užklojama 20-30 
cm storio kraikinėmis durpėmis ar 
presuotų šiaudų ryšuliais.

Ūkininkai, kurie turi pjovimo ir 
smulkinim o techniką, nesunkiai šio 
pašaro gali pasigaminti. Smulkesnę 
informaciją ir literaturo s Jūs galite 
gauti Šiaulių konsultavimo biure.

G itas  R A D IO N O V A S  
K onsu ltan tas  

gyvulin inkyste i

KAIP NUIMTI KMYNŲ DERLIŲ?
Kmynai - anksti subręstanti kultūra 

L ie tu vo je  ju o s  ga lim a nu im ti 
dažn iaus ia i lie p o s  antra jam e 
dešimtadienyje. Pirmiausia subręsta 
patys stam biausi viršutiniai žiedynų 
vaisiai. Kai kurių veislių kmynų sėklos 
greitai pradeda byrėti, todėl kmynus 
nupjauti reikėtų per 2-3 dienas.

Jų derliui nuimti tinka visi grūdinių 
kultūrų kombainai. Senesniųjų, ypač 
pagamintųjų Rusijoje, bedirbant 
atskiros detalės jlinksta, tarpai per 
sujungimus padidėja, per plyšius 
pradeda byrėti sėklos. Todėl patartina 
visus kombaino sujungimus dar kartą 
sandarinti. Apie tai išsamiai parašyta 
J. Liaukonio žinyne "Sėklažolių ir 
sekioju dorojim as".

P apras ta i km yna i nuim am i 
kombainu. P jovim o laikas - tada, kai 
kmynų stiebai jau pageltę, lapai 
sudžiūvę ir beveik visi vaisiai parudavę. 
O nusistovėjus giedram orui, kas 
dažnai būna liepos mėnesj, patartina 
kmynų pasėlį ilgiau padžiovinti lauke. 
Pjauti km ynus tada, kai laukas 
pakankamai parudavęs. Taip nuėmus 
sėklų drėgnumas bus kur kas 
mažesnis, todėl mažiau teks jas 
džiovinti.

Tų veislių kmynų, kurių subren
dusios sėklos labai greitai išbyra, 
derlių rekomenduojama nuimti dvifa- 
ziu būdu, kai paruduoja 30-40 proc. 
vaisių. Kmynai pjaunami j pradalges, 
po 2-3 dienų renkami kombainais 
(geriausia - su juostiniais rinktuvais).

Tačiau nuimti derlių dvifaziu būdu, 
ypač nepalankiom is oro sąlygomis, 
rizikinga, nes sulyti vaisiai pajuoduoja 
ir būna b logos kokybės. Tokiame 
laikcrtarpyje kmynų derlių geriau nuimti 
tiesioginio kombainavimo būdu, kai 
paruduoja 50-60 proc. vaisių. 
Nuėmimo laikas - 2-3 dienos. Taip 
pjaunant kmynus, nukulta masė būna 
drėgnesnė, joje daug stiebų, lapų, 
žiedynų, kitų priemaišų. Šiai masei 
išvalyti ir išdžiovinti sunaudojama 
daug energijos, todėl didėja kmynų 
savikaina.

'Reikia atminti, kad drėgni kmynai 
labai greitai pelija ir jgauna specifinį 
pelėsių kvapą, pajuosta.

Nuėmus nedidelius kmynų plotus, 
jų  sėklas galima išdžiovinti pasipylus 
ant brezento. Tai daryti reikia saulėje, 
dažnai, kas valandą, perkasant. O 
auginant mažus kmynų plotus, galima 
juos nupjauti dalgiu, surišti j nedidelius 
pėdelius ir sukrauti j pastogę. Dar 
patogiau sukrauti nupjautus kmynus 
ant žaginių tame pačiame lauke. Kai 
km ynai išdžiūsta, jie  iškuliam i 
kombainais.

Primenu, kad šiais metais kmynai 
daugiausia bus superkami 7 proc. 
drėgnumo, 99 proc. švarumo bei 
turintys ne mažiau kaip 3,4 proc. 
eterinio aliejaus.

A lfonsas  M A LIN A U S K A S  
Š iau lių  konsultavim o biuro  

ved ė jas

AUS ROS A LĖ I-A



IS IŠEIVIJOS 
SPAUDOS
A n tan in a  G A R M U T Ė

Užsienio lietuviai dar v is  negali 
atsikvošėti, kad jiems nepripažjstama 
Lietuvos pilietybė Ir negrąžinamas 
esantis Tėvynėje turtas. Kitaip sakant, 
oficialiosios valdžios jie laikomi Čia 
svetimais.

Tokiais pat nepageidautinais (tik 
jau antrarūšiais ar net penktarūšiais!) 
v a ld a n tie ji la iko  ir  m us. č ia  
gyvenančius Sibiro tremtinius ir 
partizanus. Iškovota laisve akiplėšiškai 
naudojasi kiti. Grobuonys.

GROBUONYS
Grobuonys, apsistatę klerkais ir 

klapčiukais, vagimis ir mafijoziais ■ 
tais, kurio įuos išrinko, valdo mūsų 
nuosavybę valstybes vardu. Žinoma, 
fe  gudriai nori jtikinti mus ir visą pasaulį 
kad ir pati mūsų valstybė yra vagis. 
O kaip kitaip galima pagalvoti?

Bot valdžia neamžina. Neturėtų 
būti amžinas ir žmonių naivumas.

Grobuonims niekada nogana. Jie 
lankosi pas Jus, užjūriuoso, vizgina 
uodegas ir naudojasi Jūsų vaišin
gumu. Jie kemšasi j užantį dolerius, 
vis kažką Jums žada, o kišenėje laiko... 
špygas. Grjžę džiūgauja: ot, pavyko!

Brangieji! Kada užtrenksite duris 
grobuonims? Kada šaltai atsuksite 
nugaras verkšlenantiems abejin
giesiems, kurie Laimės žiburj jdavė 
jiem s j rankas?

Tiems patiems, kurie apvogė ir 
Jus...

Nes grobuonys yra grobuonys 
Su visa svita.

Iš  "L ie tu v ių  b a ls o ”

R im a n to  P E T R IK O  n u o tr .

Vidudienio skliautan
jaunystė pasikėlė, 

Ji lyg birželio saulė virš
laukų...

Dabar trumpiausią žemėje 
šešėlį

Ir širdingiausią žodį palieku.

Pakolei darbas rankų
nepakirto, 

Anksti keliu, vėlai vėlai guluos 
Ir taip nenoriu, kad naktis 

atskirtų 
Mane nuo šios vidudienio 

tylos,

Kada aukštai skliautan
jaunystė pasikėlė, 

Karšta, rami - lyg saulė virš 
laukų,

Kada trumpiausią žemėje 
šešėlį

Ir širdingiausią žodį
p a lie k u !  

Alfonsas MALDONIS

KAS? KUR? KADA?
Dailės galerija (Vilniaus g 245) 

"A rch e o lo g ų  kūrybos paroda 
••CiM*4rSla" šri'm ae Ir D aria Uogintai.

I rūmai
'Sandrija". Arūnas ir Reda Uogintai. 

"Aušros” muziejus, f
(Aušros ai. 47). "Žvilgsnisll u a  UI. 41 Į .  LVIiyoiuv j f - ' —--- -

Jos, pinti namų apyvokos daiktai). 
IŠ Etnografijos skyriaus fondų. 
Fotografijų paroda "Partizanai", skirta

Gedulo ir vilties dienai,
Venclausklų namai (Vytauto g 

89). "Lietuva Antrojo pasaulinio karo 
metais". Iš muziejaus fondų.

FotogratlĮos muziejus (Vilniaus 
g. 140). Senoji Lietuvos-fotografija.

“Laiptų” galerija (Žemaitės g. 
83). "Laiptams”  - treji.____________

AR JUOKTIS, AR VERKTI?
Kasyramonitoringas?Kaic . . 

sirenkaprie ligonio ir nieko daugiau 
nedaro, tik stebi, kaip Sis eina vis
blopyn. V.A.

Iš visų laAoroctžų pats palkimiausias
- pilvas.

Nuomonės niekada negalima keisti 
Ji visuomet turi būti pastovi ir tvirta - 
tokia kaip viršininko.

Moterys juokiasi dažnau ir trumpiai 
gu vyrai. Bet vyrų juokas labiainegu vyrai, 

užkrečiantis.

Ve rč iau  viena šunvo tė  ant 
visuomeninio kūno negu dvi ant savo 
kaklo.

Turbūt gerai, kad žmonių giminė 
juokiasi garsiai, o  rauda tyliai.

Vaiką ir asilą mokyk per pasturgalj.

Linksmas būdas - tai vienintelis 
daiktas, kurį žmonės gauna už dyką.

Kiekvienos septynios laiko dienos, 
nukeliaudamos j amžinybę, atneša 
šeštadienj - palaimhtą ir prieššventinę

dlB^ v ė  ir garbė tam, kas išgalvojo 
šo$tadonį! Jes mėgstamas labiau negu 
sekmadienis, nes po sekmadienio 
neišvengiamai slenka pirmadienis su 
savo rūpesčiais, darbais, ilga darbo 
dienij eile.

Senas bernas kaip sonas grybas 
- rotai kada būna sveikas.

Šoimyninis gyvenimas yra subtilus 
muzikos instrumentas, be to, styginis. 
Jei nejtemosi, tai ir neskambės.

ponioms ir 
panelėms

NUO
KETUnASDEŠMT

DEVYNERIŲ
IKI

ŠEŠIASDEŠIMT
TREJŲ

Aštuntasis gyvenimo periodas nuo 
49 iki 56 metų yra Skorpiono ženkle. 
Skorpionas - būties problemos, 
išsilaisvinimas nuo materijos, mintys 
apie mirtj, impulsas naujas, jausmas 
senas, pastangos išlaikyti vidinį 
stabilumą.

49-56 metų laikotarpyje pasikeičia 
mūsų vertybių skalė - daug dalykų, 
kuriuos iki šioi laikėme labai svarbiais, 
vertiname visai kitaip. Surandame 
naujų vertybių: žmogus pasidaro 
laisvesnis, labiau susidomi dvasiniais 
reikalais, jam atsiranda daugiau laiko 
ir priežasCių v is  dažniau nusišypsoti. 
Visiškai pakinta požiūris j materialinius 
dalykus.

Gyvenimas suteikia naują galimybę 
dar kartą jsitvirtinti visuomenėje ir 
padaryti karjerą.

Žm ogus gali nuveikti daug darbų. 
J is  e lg ias i protingiau, ramiau 
atlikdamas tuos paCius darbus 
s u n a u d o ja  m ažiau ene rg ijos.

Pasaulyje iškyla daug kaip tik šio 
amžiaus naujų politikų, prezidentų, 
Pažangūs žmonės stengiasi šj 
g yve n im o  p e rio dą  gyven ti 
pilnakraujiškai ir siekia iš gyvenimo 
paimti viską, ką tik jis  gali duoti. Ir 
paima.

S ko rp ionas  gyven a  labai 
intensyviai, keiCiasi informacija su 
visu jj supančiu pasauliu. Jis perauga 
individualaus vystymosi ribas. Ir 
perauga kolektyvinio egzistavimo 
formas. Gora tik tam, kuris sugeba 
išlaikyti vidinį stabilumą ir kartu 
maloniai gali bendrauti su kitais. 
Nemokantys bendrauti, neturintys 
vidinio stabilumo pradeda save griauti, 
naikinti. Nos nobe laikas blaškytis, 
sulaukus koturiasdešimt devynerių.

Devintasis gyvenimo periodas nuo 
56 iki 63 motų - yra šau lio  ženkle. 
Šaulys - antrasis dvasinis gimimas, 
re lig ija  ir  filo so fija , pa ty rim o  
perdavimas jaunajai kartai, kelionių 
dž iaugsm as. A titin kam a i
pasiruošusiam žmogui šis periodas 
atneša antrąjį dvasinį gimimą. Jis turi 
per došimtmočius sukauptą didžiulį 
patyrimą, vertingtą požiūrį j pasaulį ir 
jo  problemas. Žmogus gali išspręsti 
naujus uždavinius, jis apdairus, jauCia 
savo atsakomybę. Šios savybės 
būtinos labai dideliems ir atsakingiems 
uždaviniams spręsti. ATSAKOMYBE 
IR APDAIRUMAS kartu su dvasinių 
galimybių spektru - didžiulis kraitis, 
su kuriuo žmogus gyvena šj periodą. 
Jis atskledžia visą savo dvasi nj turtą, 
parodo savo pilnatvę. Šie metai gali 
būti tokie laimingi! Ir bet kokia kaina 
juos reikia tinkamai išnaudoti. Reikia 
praktiškai pritaikyti visus sugebėjimus, 
ypač sugegėjimą iš anksto numatyti 
pasekmes ir rezultatus, š iu o  laiku 
žmogus gali būti išradingas ir 
kū ryb ingas. Dabar v is iška i 
atsiskledižia žm ogaus dvasin is 
pasaulis.

Devintojoje zodiako fazėje, atitin
kančioje Šaulio ženklą įsisavinamos 
naujos erdvės. Vystymasis vyksta ta 
kryptimi, kuri susiformavo po antrojo 
impulso. Dabar reikia naujų tikslų ir 
naujų santykių.

P a re n g ė  
J u ze fą  Ž U K E V IČ IŪ T Ė

PER PAŽINIMĄ Į ATGIMIMĄ
W dűno ir Ajurvedos klubas, kurio 

tikslas • informuoti apie sveiką 
gyvenimą, dar sykj primena, kad 
sveikata - brangiausias žmogaus 
turtas ir juo rūpintis reikia pačiam.

Dabartinės civilizacijos žmonės 
pradėjo imti iš gyvenimo visa, kas 
materialu ir brangu, nesvarbu, ar 
naudinga, ar nuostolinga. Tapo 
madingas importinis maistas, vaistai, 
medžiagos (netgi partneris), nors jie 
mūsų krašto žmonėms mažiausiai 
reikalingi, o, be to, neaišku, iš ko ir 
kokioje aplinkoje pagaminti ir auginti. 
Mat daugumai svarbu, - kad tik 
reklamuotos ir gražiai jpakuolos. Tą 
" im p o rtiš k u m ą " laba i m ėgsta 
dabartinė jaunimo karta ir jų atžalos. 
Atsirado net importinių veikėjų, kurie 
pradėjo reklamuoti tokius universalius 
vaistus", kaip herbolaif ir api- 

mikroelfit, gydančius nuo visų ligų, 
netgi onkologinių. Pasak Nadieždos 
Semionovos, - tai kosmonautų 
maistas, tik vienas pagamintas JAV, 
o kitas - buvusioje TSRS. Ir abu - 
nepilnai išbandyti. Tie "vaistai" galėtų 
būti vartojami kaip išimtis tiems, 
kuriems gali padėti viltis. Papras
čiausiai žmonės viską pradėjo vertinti 
iš materialiosios pusės Ir per daug 
civilizuotai: jeigu brangus, tai ir geras.

Mano nuomone, žmonės per daug 
atitolo nuo gamtos ir susižavėjo 
c iv ilizu o tu  bei au tom a tizuo tu  
gyvenimu. Tad nenuostabu, kad 
atsirado naujų ligų. Netgi jaunuoliai, 
Kuriems reikia eiti tarnauti j privalomąją 
karinę tarnybą, yra ligoti, ir medikams 
sunku surasti tokių, kurie jai tiktų. O 
žmonės iš gamtos gali imti už dyką 
beveik viską, kas jiems reikalinga, 
nemokėdami pinigų, kurių dabar taip 
(rūksta. Reikia vartoti savo krašte 
užaug in tas daržoves, va istus, 
vaistažoles ir kitokj maistą. Tik reikia 
turėti informacijos ir atsiminti, kas 
kuriam žmogui tinka pagal jo asmens 
konstituciją ir kas netinka, Kai mes 
kekvienas vėl priartėsime prie Gamtos 
ir pajusime jos malonų prieglobstj, 
tapsim e akylesni, sveikesni ir 
laimingesni, pajusime širdies ir 
dvasios palaimą. Tačiau tam reikia, 
kad Jūsų sąmone pradėtų kitaip žiūrėti 
' save ir supančią aplinką - žmones,

vibracijom is žmogaus dvasiai nėra 
naud inga , o neša liūdesio  
prisiminimus. Nejaugi ir čia - intelekto 
dvasinis saulėlydis? O turime tokių 
gražių tautinių spalvų, kurios istoriškai 
išaugo iš tautinės dvasios ir yra 
pačios gražiausios iš Gamtos 
vaivorykštės. | tautinę vėliavą jpintų 
spalvų spinduliavimas turi tam tikrą 
prasmę, o pagal Ajuverdą teikia ir 
gydomųjų savybių. Tik reikia turėti 
in form acijos apie spalvų jtaką 
žmogaus sveikatai ir nuotaikai pagal 
jo  asmens konstituciją.

Valstybinių švenčių metu, kai 
pamatai, kad dauguma tų, kurie per 
keletą Nepriklausomybės motų 
susirentė didelius ir gražius būstus ir
pamiršo prie ištakjingo namo pritvirtinti 
laikiklį vėliavai, tai pagalvoji, koks 
skurdus čia gyvenančių žmonių 
dvasinis pasaulis. Aišku, kad jų 
sąmonėje vyrauja materialinė ir 
dvasinė disharmonija. Tokiais atvejais 
savivaldybė turėtų imtis tam tikrų 
priemonių, ypač dabar, kai turi 
pasisamdžiusi gydytoją, kuris galėtų 
padėti grąžinti kūno ir sielos harmoniją 
tiems asmenims.

P astebim a žm onių , kurie 
apsikrauna brangiais papuošalais ant 
pirštų, ant kaklo ir ausų. Jie net neįtaria, 
jo g  nešio ja  sau nesuderintą

spinduliavimą pagal prigimtinę kūno 
ir sielos konstituciją. Vietoj to, kad 
šie mineralai ramintų ir teiktų teigiamą 
pove ik j asm enybe i, jie ve ik ia  
atvirkščiai. Kai pastebi moterj ar 
merginą, kuri nešioja brangius žiedus 
su akutėmis ant teisingai parinktų 
pirštų ir rankos, pagal Gamtos 
pažinimą, tai tokia asmenybė pati 
spinduliuoja savo šviesumu Ir 
intelektu. Ir pagalvoji, kad ji nešioja 
tai na dėl mados. Nežinojimo galima 
išvengti. Kas ieško, tas randa. O tam 
reikia ne tiek daug. Atsiminkite, kad 
pažinimo kelias kartus, tik jo vaisiai 
gardūs.

Labai didelis skirtumas tarp tų 
žmonių, kurie vakarais iki išnaktų žiūri 
televizorių arba žaidžia azartinius 
žaidimus, o rytą iki 9 ar 10 valandos 
miega arba keliasi 6 ar 7 val. ryto ir 
nevalgę skuba j darbą, ir tų, kurie 
eina miegoti kartu su Saulės laida ir 
keliasi anksti tekant Saulei. Nusikratę 
senų jpročiu ir pradėję gyventi pagal 
Ajurvedos (Gamtos) dėsnius, Jūs* 
pajusite dvasios pakilimą ir kūno 
palaimą, tuo  pačiu atsiskleisite, 
pražysite kaip augalas. Tainatūralus 
gamtos ciklas. T ai kelias, atskleistas 
prieš 5 tūkstančius motų, vodamis j 
kūno ir dvasios harmoniją, .
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gyvūnus, augmeniją. Jūsų likimas ir 
ilgaamžiškumas Jūsų pačių 
mąstyme ir elgesyje.

Š iand ien net apranga su 
dominuojančia juoda spalva, atėjusi 
j mūsų jaunuomenės sampratą, tapo 
mados, o na būtinybės reikalu. Ši 
spa lva  sp in d u liuo janč iom is
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