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A rvydas SAULĖNAS
Antradienį Seime svečiavosi 

Latv ijos S e im o narių grupė, 
vadovau jam a šalies gynybos 
komiteto nario Odisėjo Kostando. 
Svarbiausias delegacijos tikslas buvo 
atkreipti Baltijos valstybių dėmesį j 
įvykius Čečėnijoje ir organizuoti 
bendrą gynybinę sistemą. 1991 metų 
sausio įvykiai Vilniuje bei karas 
Čečėnijoje, O. Kostando nuomone, 
leidžia daryti atitinkamas išvadas. "Jei 
dabar ty lėsim e, neužtardam i 
Čečėnijos, tai negalėsime skųstis, 
kai Rusijos tankai važiuos per Lietuvos 
ar Latvijos žemę” . Latvių manymu, 
tokie įvykiai gali greitai pasikartoti ir 
Baltijos valstybėse. Delegacijos narys 
Joachimas Zigeristas teigė, jog būtina 
koordinuoti visų trijų Baltijos valstybių 
gynybinę veiklą. "Po vieną mus visus 
nugalės, ovisi kartu būsime stiprūs ir 
darnūs", - sakė svečias. Jo supratimu, 
armija turi būti lyg mažas simpatiškas 
ežiukas, kuris puolamas, gali skaudžiai 
įdurti. Svečiai su Lietuvos Seimo 
nariais nagrinėjo moralės stiprinimo 
kariuomenėje klausimus. Aukšta 
čečėnų kovotojų moralė leidžia jau 
beveik du mėnesius priešintis gerai 
ginkluotai Rusijos armijai. Apie tai 
buvo kalbam a su Lietuvos 
kariuomenės kapelionu monsinjoru 
A. Svarinsku. Susitikimo metu buvo 
nutarta kreiptis į valstybių bažnyčias, 
kad jos darytų didesnę įtaką kareivių 
moralei. Latviai buvo labai paveikti 
susitikimo su A. Svarinsku, kuris

Latvijoje jau tapo legenda. "Tai didis 
žmogus, iki šiol neišdavęs savo idealų, 
už kuriuos kentėjo Sibire 25 metus", 
- sakė Joachimas Zigeristas.

Svečiai pabrėžė moralinio aspekto 
svarbą ne tik kariuomenės, bet ir 
v isuom enės sąmonėje.
Postkomunistinių valstybių moralės 
problemos yra labai grėsmingos. 
“ Daugelio žmonių širdys tapo 
akmeninės, sielos pavirto dykumomis, 
protas išdžiūvo, o fantazija buvo 
sunaikinta. Žmogus, nematydamas 
geresnių la ikų perspektyvos, 
sugyvulėjo, pasidarė egoistas. Tokios 
nuotaikos vyrauja abiejose valstybėse. 
Ekonomiką galime pakelti, bet kur 
kas sunkiau bus to  pasiekti dvasios 
dalykuose” , - sakė Latvijos Seimo 
narys, rašytojas ir žurnalistas 
Joachimas Zigeristas. Jo žiniomis, 
Latvijoje pagaminama kur kas daugiau 
karstų nei vežimėlių vaikams. T urėtų 
būti gėda valstybėms, kai motinos 
dėl blogos ekonominės padėties 
priverstos žudyti dar negimusius savo 
vaikus. “ Jei ir toliau taip tęsis, mes 
savo pačių rankomis padarysime tai, 
ko taip norėjo Stalinas", - kalbėjo 
Joachimas Zigeristas.

Kaip paa iškėjo iš svečių 
pasisakymų, korupcija Latvijos 
valdžios viršūnėse taip pat klesti. 90 
proc. žmonių, paklaustų, ką mano 
apie Latvijos valdžią, atsakytų, jog 
ten dirba vien gangsteriai ir banditai. 
Vargai tie patys, kaip ir Lietuvoje: 
senukai neturi ko valgyti, o ministrai

perkasi mašinas, kainuojančias po 
0,5 mln. dolerių. Ponas O. Kostandas 
sakė, kad daugumos politikų galvoje 
yra išlikęs svarbiausias sovietinės 
sąmonės reliktas: didžioji politika - 
svarbiausia, o žmonių interesai - 
paskutinėje vietoje. O štai ponas 
Joachimas Zigeristas papasakojo, 
kaip bandė kovoti su tokiais reiškiniais: 
susinervinęs dėl netvarkos gatvėje 
šalia savo biuro, čiupo šluotą ir pats 
pradėjo daryti tvarką. Nustebusi minia 
ilgai spoksojo į tokį "keistuolį".

Svečių delegacija susilaikė nuo 
aštresnės Lietuvos valdžios kritikos, 
sakydama, jog svečio moralė neleidžia 
elgtis iššaukiančiai. Latvijos Seimo 
nariai sakėsi esą antikomunistai, 
palaikantys nuolatinius ryšius su A. 
Svarinsku, S. Pečeliūnu, A. 
Endriukaičiu ir pagal tai leido 
žurnalistams spręsti, kokiom: 
Lietuvos politinėms jėgoms jie 
simpatizuoja. Atsakydami į klausimus 
dėl integravimosi į Vakarų saugumo 
struktūras kelių ir būdų, svečiai 
pažymėjo, jog  Vakarų moralė 
orientuojasi į stipresnįjį. Jei ateityje 
iškils panašaus į Molotovo-Ribentropo 
pakto pasirašymo klausimas, Vakarai 
net nesuabejoję parduos visą Pabaltijį. 
"Nebūkim durniai. Užtenka tikėtis 
NATO ir kitokių organizacijų paramos. 
Prisiminkim, kaip Vakarai mus išdavė 
1940 m. Jei pas mus prasidės tas 
pats, kas dedasi dabar Čečėnijoje, 
turime būti pasiruošę gintis savo 
jėgomis". - sakė Odisėjus Kostandas

MUSŲ
SALYJE

BRANGVMETIS. Per 12 mėnesių 
Lietuvoje labiausiai pabrango bulvės 
- 283 proc. Antrojoje vietoje - viešbučių 
paslaugos - 174 proc., trečiojoje - 
išlaidos šaltam vandeniui -160 proc. 
ir t.t. Mokestis už butą padidėjo 71 
proc., keleivių transportas - 84 proc. 
Antradienio spaudos konferencijoje 
premjeras A. Šleževičius apgailestavo, 
kad jo Vyriausybės mokesčių politikos 
nesupranta spauda ir ją dažnai 
kritikuoja. LDDP lyderis pažadėjo, jog 
jokių nuolaidų nebus. Žodžiu, 
stabilizacija yra stabilizacija, tačiau 
ne atlyginimų, o kainų ir mokesčių 
didėjimo srityje. Ką galima pasakyti 
apie V yriausybės ekonom inę 
nuovoką, jeigu jos vadovaujamos 
Šalies piliečiai nė bulvių su šaltu 
vandeniu “ nebeįkerta"?

SVEČIAI. Lietuvoje viešėjo 
Rumunijos Parlamento Senato 
prezidentas Olivu Chermanas. Jis 
išreiškė viltį, jog susitikimai Vilniuje 
paskatins Lietuvos ir Rumunijos 
suartėjimo procesus. Su dviejų dienų 
vizitu mūsų šalį aplankė Švedijos 
užsienio reikalų ministrė Lena Hjelm- 
Wallen. Pasirašytas susitarimas dėl 
pagalbos muitu srityje.

APGAVYSTĖ. Pirmadienį jvyko 
Seimo frakcijų vadovų susitikimas 
su šalies Prezidentu. Tėvynės 
Sąjungos frakcijos seniūnas Andrius 
Kubilius mano, kad A. Brazauskas 
apgavo Seimo narius, nes nevykdė 
pasižadėjimo derinti su jais visas 
karinio tranzito sutarties detales.

Pasirodo, piramidė ne tik tautą 
“ mausto", bet ir kolegas politikus? 
Minėtojo susitikimo dalyvius gerokai 
pribloškė UR ministro Povilo Gylio 
džiūgavimai, esą Rusija pripažįsta 
tai, kad Lietuva reguliuoja per jos 
teritoriją vykstantį tranzitą. Ministras 
mano, kad tokia karinio tranzito sutartis 
išsaugojo šalies suverenitetą. įdomu, 
ar ne NVS sudėtyje?

UŽTARĖJAI. Sekmadienį baigėsi 
terminas, iki kurio nusikaltęs Lietuvos 
valstybei sausio 13-osios žudynių 
aktyvistas Valerijus Ivanovas ir Со 
turėjo išvykti iš šalies. Tačiau atsirado 
užtarėjų. VR ministras Romasis 
Vaitekūnas mano, kad "negalima 
priimti sprendimo deportuoti žmogų 
vien rem iantis la ikraščių 
publikacijomis". Tarsi V. Ivanovas 
nė nebūtų teistas už antivalstybinę 
veiklą? Energingąjį Valerką kukliai 
užtarė LDDP frakc ijos  Seime 
vicepirmininkas J. Karosas, Seimo 
pirmininkas Č. Juršėnas. įvykiu 
pagaliau susidomėjo Seimo žmogaus 
ir piliečio teisių bei tautybių reikalų 
komiteto pirmininkas M. Stakvilevičius.

Keista. Tačiau suirutė kilo tik 
pasibaigus V. Ivanovo buvimo 
Lietuvoje terminui ir Rusijos Dūmai 
kreipimusi į Lietuvos Seimą užtarus 
V. Ivanovą bei jo bendražygius. Seimo 
užsienio reikalų komiteto pirmininkas 
K. Bobelis tokį Rusijos Dūmos elgesį 
vadina kišimusi į Lietuvos vidaus 
reikalus. Kodėl atsirado jedinstvininkų 
užtarėjų Lietuvos Seime ir 
Vyriausybėje? Ar jau paklūstama 
Dūmos direktyvoms?

ATEIZMAS. LDDP taryba priėmė 
pareiškimą “ Dėl valstybės santykio 
su bažnyčia". "...Palaikydama katalikų 
bažnyčios pastangas stiprinti žmo
gaus dorovę, blaivią galvoseną, ugdyti 
dvasingumą, LDDP laikosi religijos ir 
politikos, Bažnyčios ir valstybės 
atskyrimo principo", - rašoma pareiš
kime. Ar pastebime TSKP-LKP religi
nės politikos tęstinumą? Dokumente, 
kurį arkivyskupas A. Bačkis vadina 
"akibrokštu Bažnyčiai” , įrodinėjama, 
kad Bažnyčios kišimasis į politiką 
yra anachronizmas tiek moderniosios 
krikščionybės, tiek šiuolaikinės 
detalizacijos požiūriu. Pagaliau 
užtekėjo šviesi ateizmo saulutė? O 
gal visa tai - tik maskaradas norint 
nebesugrąžirrti Bažityčiai sovietmečiu 
nacionalizuotojo jos turto?

I. V

GERBIAMIEJI SKAITYTOJAI
Dar ne vėlu užsiprenumeruoti mūsų laikraštį vasario ir kovo mėnesiams 

bei antrajam ketvirčiui! Prenumeratos vienam mėnesiui kaina: Šiaulių 
mieste įmonėje “Tvarka’’, Radviliškio mieste įmonėje "Girma” - 3,0 Lt, 
pensininkams ir invalidams - 2,4 Lt; Šiaulių miesto ir rajono, Akmenės, 
Joniškio, Pakruojo, Kelmes, Radviliškio rajonų paštuose - 3,17 Lt, 
pensininkams ir invalidams - 2,5 Lt.

ATIDAVĖ KARVĘ, 
SUSIGRĄŽINO 

UODEGĄ
B E N D R O V IŲ  N A R IA I

APVAGIAMI IR NUSKURDINAM I 
S A V O  V A D O V Ų  V ID U R Y  
BALTOS D IE N O S . JU O S NUO  
VAGIŲ IR SK UR DINTO JŲ ŽADA 
G IN TI VA LSTIEČ IŲ  PARTIJA. 
PARTIJOS NARIŲ ABSO LIUČIĄ  
D A U G U M Ą  S U D A R Y S
BEND RO VIŲ VADOVAI.

Pagal Žemės ūkio bendrovių 
įstatymą kiekvienas bendrovės narys, 
išeinantis iš bendrovės, gali pasiimti 
savo turto dalį natūra arba pinigais. 
Na, o norėdamas sužinoti, kaip sekasi 
susigrąžinti savo turtą iš žemės ūkio

arba turto dalis, o mažėjant turtui, 
m ažėja pajaus dalis. Tačiau 
perskaičiavus turto vertę dabartinių 
pinigų išraiška, žmonių pajus buvo 
sumažintas 100 kartų. Dauguma 
bendrovių, parduodamos vieną ar 
kitą bendrovės turto dalį, stengėsi 
parduoti rinkos kainomis. Na, o 
grąžinant bendrovės nariui turtą, to 
visiškai nepaisoma. Sakysime, 
bendrovių kūrimosi metu karvė 
kainavo 5 tūkst. talonų. įvedus litą, 
jos balansinė vertė liko 50 Lt. Jeigu 
bendrovės narys, tuo  metu 
bendrovėje turėdamas 10 tūkst. 
talonų vertės pajų, būtų galėjęs

bendrovių išeinantiems jų nariams, 
paprašiau pakomentuoti Lietuvos 
ūkininkų sąjungos Šiaulių rajono 
pirmininką K. Vaišvilą.

"Vykstant žemės ūkio privatizacijai 
ir kolūkiams skaidantis j bendroves, 
kolūkių turtas buvo padalintas 
bendrovėms. Visas kolūkių turtas buvo 
išdalin tas žem dirb iam s pajaus 
pavidalu. Pajus - tai ne pinigai, o turtas, 
išreikštas piniginiu vienetu. Žmogus, 
įnešęs pajų j bendrovę, įnešė ne 
pinigus, o savo turto dalį, todėl vienokiu 
ar kitokiu būdu didėjant bendrovės 
turtui, didėja bendrovės nario pajus

Rim anto PETRIKO  nuotr.

išeidamas iš jos pasiimti 2 karves - 
tai dabar - tik šimtą litų. Ir dabar 
bendrovė, parduodama bendrovės 
nariui karvę, jos kainą nustato mėsos 
kombinato kainomis. Žodžiu, 500 
kg svorio karvė bendrovės nariui 
bus parduota už 800 Lt. Bendrovės 
narys, pasiimdamas iš bendrovės 
vieną karvę, dar turi primokėti 750 
Lt. Ir taip yra su visu bendrovių 
nariams grąžinamu turtu.

Nukelta (2  p.

KALENDORIUS
Teka 8.20. Leidžiasi 16 44 
Dienos ilgumas 8,24

Delčia nuo sausio 24 d. 
Teka 3.47. Leidžiasi 12.14

ŠIANDIEN - 26-  J I  METŲ DIENA

S A U L Ė  
M Ė N U L I S
VARDADIENIS: Titas, Justas, Rimantas, Eigilė

RYTOJ - 27-ji METŲ DIENA 
i  I I  *  j i  Teka8.19. Leidžiasi 16.46 

O  A  U  U  i i i  Dienos ilgumas 8.27

MENULIS “f  °, 1sâ l° ***■Teka 4.55. Leidžiasi 13.08

VARDADIENIS: Angelė, Natalis, Jogundas, Ilona



ATIDAVĖ KARVĘ, 
SUSIGRĄŽINO UODEGĄ

Atkelta  Iš 1 p.
Bendroves turtas priklauso visiems 

jos nariams. Kodėl bendrovių vadovai 
su bendrovių turtu elgiasi taip lygtas 
turtas prikausytų bendrovės vadovui, 
o jos nariams grąžinama tik šimtoji 
turto dalis. Deją yra bendrovių vadovų, 
kurie žmones dar labiau skriaudžia, 
varu išvarydami iš bendrovių ir jiems 
išmokėdami tik 40-50% perskaičiuoto 
pajaus vertės. Norėtųsi paklausti 
bendrovių vadovų, kas jiems suteikė 
teisę apiplėšti bendrovių narius, ir 
sužinoti, kam liks tas didžiulis iš žmonių

turtas".
Žemės ūkio ministrui V. Einoriui 

lankantis Šiaulių rajone, su juo kartu 
atvyko ir valstiečių partijos pirmininko 
pavaduotojas K. Purvinskas. Po 
ministro susitikimo su žemdirbiais 
salėje liko K. Purvinskas ir tie, kuriems 
artimos valstiečių partijos idėjos. Tarp 
jų absoliuti dauguma - bendrovių 
vadovai. Valstiečių partija, jeigu 
laimėtų vietinės valdžios rinkimus, 
kaip niekas kitas pasiryžusi ginti 
vargstančiuosius ir skurstančiuosius. 
jdomu, nuo ко?.. рш ^

POLICIJA INFORMUOJA
A tsisakė va iruoto jas , o 

nukentėjo  au tom obilis
Sekmadienj apie 21 val. Vilniaus- 

Kudirkos g. sankryžoje keturi 
dvidešimtmečiai jaunuoliai sustabdė 
privatų taksi "Audi-200". Vairuotojas 
atsisakė vežti klientus, nes šie buvo 
girti. Savo nepasitenkinimą jaunuoliai 
išliejo ant automobilio. Spardė jj, 
išdaužė galinių durelių lango stiklą. 
Automobilio vairuotojas nuostolius 
įvertino tūkstančiu litų.

P avogtas svečio  iš 
V okietijos B M W

Vokietijos piliečiui, “ Delit Kor" 
firmos generaliniam direktoriui Hansui 
Peteriui padaryta nuostolių už 45 tūkst. 
litų . V ok ie tis  neberado savo 
automobilio BMW, kurj buvo palikęs 
"M akso" laisvalaikio centro kieme. 
Savo automobilio VAZ 2108, palikto 
Tilžės g. 46-ojo namo kieme, pasigedo 
ir Panevėžio rajono Staniūnų kaimo 
gyventojas A. B. Iš šiauliečio V. K. 
sausio 21-osios rytą buvo pavogtas 
prie centrinės turgavietės stovėjęs 
automobilis "Audi-100” . Sausio 23 
d. apie 15 val. privačiame garaže 
užsidegė automobilis BMW-528. 
Gaisro priežastis - statinė iškrova, 
atsiradusi pilant kurą j plastmasinj 
. ,dą. G aisro metu nukentė jo 
automobilio savininkas A. G., kuriam 
nustatytas II-III la ipsnio rankų 
nudegimas.

U žpuolim as laip tinėje
Antradienj, 21 val., Aido 25-ojo 

namo laiptinėje buvo užpulta grįžtanti

namo pilietė L. D. Du jaunuoliai atėmė 
iš jos rankinę, kurioje buvo dokumentai 
ir pinigai. Nukentėjusioji nuostolius 
įvertino 1650 Lt. Sausio 24 d. stambi 
vagystė buvo jvykdyta pietiniame 
m iesto  rajone. Iš v ieno V. 
Grinkevičiaus gatvėje esančio buto 
vagys pagrobė 6500 JAV dolerių ir 
daug vertingų daiktų. Iš viso padaryta 
nuostolių už 61750 L± Laužimo žymių 
nėra, j butą patekta pritaikant raktą.

Ieškomas dingęs 
berniukas

Šiaulių vyriausiasis policijos 
komisariatas ieško dingusio be žinios 
nepilnamečio Nerijaus Burkausko, 
gimusio 1981 metais, gyvenančio 
Šiauliuose, Šilų g. 22. Jis šių metų 
sausio 16 d. su draugu Vaciu 
Ambrazevičiumi dviračiais išvažiavo 
iš namų ir iki šiol negrjžo. Dingusiojo 
žymės: ūgis - apie 145 cm, smulkaus 
kūno sudėjimo, iš pažiūros 12 metų, 
akys mėlynos, plaukai Šviesiai rusvi, 
kirpti ežiuku, ant dešinės rankos 
ketvirtojo piršto nelygiai suaugęs 
nagas. Berniukas vilkėjo juodos 
spalvos striuke su geltonom is 
juostomis, languotais raudonos ir 
rudos spalvos marškiniais, mūvėjo 
mėlynomis sportinėmis kelnėmis, 
avėjo sportiniais rudos spalvos 
bateliais.

Iš namų ieškomasis pabėga jau 
ne pirmą kartą. Kriminalinės policijos 
paieškos grupės duomenimis, jis 
turėtų būti kažkur Šiauliuose.

paruošė  
Iren a  B IJE IK IE N Ė

PARTIZANŲ ŠŪVIAMS
A u k s ė  AVIETYTĖ
Pabaiga. Pradžia Nr. 9.
Partizanai rašytojai daugiausia rašė 

apybraižas, pasakojančias apie miško 
brolių kovas, gyvenimą. Šias istorijas 
paprastai užrašydavo partizanai, patys 
dalyvavę žyg iuose bei 
susirėmimuose. Mes sužinojome, 
kokie buvo būriai, jų veikimo teritorija, 
svarb iaus ios kautynės, juose 
dalyvavusius ir žuvusius kovotojus. 
Rašytojas Berželis (partizanas Vacys 
Rudnickas-Birštonas iš Juodeikių 
kaimo Žagarės valsčiuje; žuvo 1952 
m. rugsėjo mėn.) pasakojo apie 1946 
m. vykusias kautynes netoli Milvydžių 
k. Jų metu žuvo rinktinės vadas M. 
Klausčius-Klausevičius-Tautvydas.

Redakcijos darbuotojai Rinvydas 
ir Linguonėlis buvo pagrindiniai 
apybraižų autoriai. K. Liuberskis- 
Rinvydas papasakojo apie "Ąžuolo"

AIDINT...
būrio susirėmimus, kovos draugų 
nuotaikas, santykus su rėmėjais. 
Rinvydas tik nuo 1950 m. priklausė 
šiam būriui, o ankstesniuosius jvykius 
užrašė iš kitų miško brolių lūpų. 
Rašytojas Linguonėlis, "Vinkšnos” 
būrio partizanas, aprašė savojo būrio 
kovas.

1952-1953 m., pasitraukus iš kovos 
lauko partizanams rašytojams, mano 
minėtiems V. Rudnickui-Berželiui, A. 
Trinkai-šalčiui, Jazminui ir Motiejui, j 
plunksnos brolių būrj vis labiau 
jtrauk iam i ta lk in inka i. Taip 
bendraautorius, LLKS ryšinikus bei 
rėmėjus ir kitus, rašiusius j laikraštėlius, 
vadino partizanai. Talkininkai platino 
laikraštėlius, rūpinosi popieriumi, 
rašymo priemonėmis, taisė rašinėlius.

Pirmieji talkininkai, 
pradėję rašyti j 
laikraštėlius, buvo 

•• ■ j  ■ . Ramunė ir Vaižgantas. 
Ramunė - mokytoja 
Vincė Džiugytė, kūrusi 
daugiausia eiles. 
Patys partizanai 
s u r a s d a v o  
b e n d ra m in č iu s ,  
ateidavo j namus ir 
p r i k a l b  i n d a v o  
b e n d r a d a r b i a u t i  
spaudoje.

“ Negaliu pagalvoti 
apie Jus,

Kai už lango naktis 
taip juoda.

Vėjas šėlsta 
rudenio šiurpus,

Man š ird is  
neramumo pilna", - 
rašė Ramunė. 
Autorius Vaižgantas - 
dar nenustatyta 
asmenybė, rašiusi 
l a i k r a š č i u o s e  
vedamuosius ir kitus 
rašinius. Jis vienas iš

Lietuvos problemų.
Žuvėdra, kaip ir kiekvienas kitas 

talkininkas, jautė pareigą prisidėti prie 
gimtosios žemės išvadavimo. Ji kūrė 
eiles. Žuvėdra dabar gyvena Joniškio 
rajone.

Ta lk in inkas A išg is  - Kosto 
Liubersko draugas, mokytojas J. AlsysV 
iš Skaistgirio.

"Dešimt metų, kai dainą dainuojam-

p irm ųjų  a tkre ipė 
NUOTRAUKOJE: Antanas Verblckas-Bijūnas. dėmesį j tarptautinius 

Literatūrin is slapyvardis Berželis. “ Ąžuolo”  būrio  jvykius, neatsiedamas 
vadas.(Nuotr. orig.saugomas "Aušros" muziejuje.) mažytės okupuotos

Atiduoki Tėvynei, ką privalai!" - 
skambėjo jo  eilės.

Bendradarbiavo spaudoje ir 
mokiniai. M okyto jos talkininkės 
Ramunės mokinys Žalgiris rašė j 
laikraštėlius.

Vaidilutė "būdama paprasta kaimo 
mergaitė, tuo metu kolchozo vergė", 
rašė “ j taip mielą, spalvotą... tenai po 
Tėvynės Šiaurę skrajojantj laikraštėlį 
"Partizanų šūviams aidint”  (citatos 
iš Juozapav ič iaus  tėvon ijos  
visuomeninės dalies leidžiamo 
laikraščio pro tokdo"-A  M.) š i moteris ) 
išsaugojo nemažai laikraštėlių ir 
padovanojo per 40 fotografijų "Aušros 
muziejui". Ačiū jai!

Neišaiškinti liko partizanas ršytojas 
Motiejus, talkininkai Vaižgantas, 
Vyturėlis, Rugiagėlė, Medūza, 
Nemunas. Tiesa, galėjo vienas irtas „  
pats žmogus pasirašinėti keliomis p  
slapyvardėmis. Atsiliepkite!

Praeitais metais gruodžio 3 d. 
Joniškyje jvyko konferencija, skirta 
ginkluoto pasipriešinimo Lietuvoje 50- 
mečiui. Jos metu atsiliepė talkininkė 
Našlaitė. Tai Julija Urbonaitė-Rudienė 
iš Danilių kaimo.

Šie laikraštėliai buvo ne tik 
ideologinės kovos priemonė. Jie 
jamžino šiaurės Lietuvos partizanų 
žygius ir yra ypač svarbūs kaip 
istoriniai šaltiniai.

Laisvės kovotojų ir talkininkų 
kūryba labai įvairi, plaukianti iš širdies 
su didžiule meile Tėvynei ir šaukianti 
j kovą. Tas sopulys spontaniškai 
ištryško tragišku Lietuvai metu. Su 
kančia, sielvartu, meile, kaltinimu ir 
ryžtu.

PASTEBE.TIMAI
Visą naktį šėlo pūga. Tai bent 

žiemužė atėjo, džiaugėmės, žiūrėdami 
pro langą! O rytą nuo stogų jau 
varvėjo... ir zylės taip linksmai švilpauja 
apie pavasarj, nors dar tik sausis, 
pats žiemos vidurys. Bet naktimis 
pašąlą ir gatvėse labai slidu. Ne visur 
smėliu pabarstyta. Todėl nelaimė čia 
pat...

Šalia "Švedės”  gatvėje suklupo

GERUMAS
pagyvenusi moteris. Dvi praeivės tuoj 
pat šoko padėti. NustebinoŠiluminių 
tinklų avarinės tarnybos mašinos 
(valst. Nr. ASU 973) vairuotojas, tuo 
metu važiavęs pro šalį: pamatęs 
parkritusią močiutę jis pasisiūlė 
parvežti ją namo. Šiai atsisakius, 
vairuotojas, parinkdamas gerus, 
atsargius žodžius, pakvietė moterj

dar kartą ir paklausė, ar nereikia kuo 
padėti.

Ėjau gatve, šypsojausi, o mintyse 
p leveno kažkada perskaityto 
eilėraščio žodžiai:
Mes t ik  vienu turting i š io j žem ėj - 
Gerumu, Išdalintu kitiems.

A. S.

KAIP BUS MOKAMOS PAŠALPOS (2)
P e tro n ė lė  M O R K Ū N A IT Ė

PARAMA AUGINANTIEMS 
VAIKUS

Nuo 1995 metų pradž ios 
nebemokamos pašalpos vienišoms 
motinoms, kompensacijos dėl 
lopšelių ir darželių nelankymo, 
laikinosios pašalpos, kai tėvas 
nemoka alimentų bei pašalpos 
kūdikiams*iki vienerių metų maitinti.

Vienkartinė pašalpa, gimus 
valkui, nuo š. m. sausio 1 d, yra 
6MGL (minimalus gyvenimo lygis) 
dydžio suma. Ši pašalpa anksčiau 
buvo mokama darbovietėse, dabar- 
socialinės rūpybos skyriuje. Šiai 
pašalpai gauti reikalingi tokie 
dokumentai: prašymas, Lietuvos 
Respublikos piliečio pasas, CMS 
išduota vaiko gimimo pažyma. Per 
šešis mėnesius nuo vaiko gimimo 
tėvai privalo kreiptis šios pašalpos, 
šeimos pašalpa - 0,75 MGL per 
mėnesj už kiekvieną vaiką - tėvams 
skiriama iki vaikui sueis treji metai. 
Šią pašalpą gauna visos motinos, 
turinčios vaikų, vyresnių nei vieneri

metai. Norintys gauti šią pašalpą 
pateikia prašymą, LR piliečio pasą, 
vaiko gimimo liudijimą Jeigu moteris 
socialiai neapdrausta, reikalingas 
pažymėjimas iš socialinio draudimo 
skyriaus. Anksčiau vaiko priežiūros 
pašalpa buvo skiriama, kol vaikui 
sueis treji metai, dabar - tik iki vienerių. 
Moterys, išėjusios dekretinių atostogų, 
m o tin ys tė s  paša lpas  gaus 
darbovietėse, kol vaikui sueis metai. 
Ši pašalpa šiemet yra 60 proc. 
kompensuojamojo atlyginimo. Antrus 
gyvenimo metus einančiam vaikui 
auginiti skiriama minėta Šeimos 
pašalpa, kurią moka socialinės 
rūpybos skyrius. Jeigu motina 
pradeda dirbti, kol vaikui dar nesukako 
vieneri metai, ji nebetenka motinystės 
pašalpos, tačiau šeimos pašalpa 
jai mokama, kai j rūpybos skyrių 
pristatoma pažyma, jog ji nebegauna 
darbovietėje motinystės pašalpos.

P ad idė jo  paša lpa L ie tuvos 
tikrosios krašto apsaugos tarnybos 
karių vaikams - nuo 1 MGL ik i 1,5 
MGL. Taip pat pad idėjo pašalpos

našlaičiams Ir likusiems be tėvų 
g lobos vaikam s įsikurti. Našlaičių 
jsikūrimo pašaipa buvo 12 MGL, o 
dabar yra 18 MGL. Šiai pašalpai gauti 
reikia pateikti tokius dokumentus: 
prašymą, išsamų vaiko gyvenimo 
aprašymą, asmens dokumentą 
(gimimo liudijimą arba pasą), pažymą 
iš mokymo įstaigos (apie jos baigimą 
arba nebaig im ą), pažym ą iš 
gyvenamosios vietos, kur vaikas 
mokėsi, globos ir rūpybos skyriaus.

Naująame Pašalpų įstatyme nu
matyta nėštumo pašalpa besimo
kančioms moterims. Ji mokama 
mokymosi įstaigose kaip ir našlaičių 
stipendijos. Padidėjo vaiko globos ir 
rūpybos pašalpa nuo 1 MGL iki 1,5 
MGL. Ji mokama švietimo skyriuose.

Socialinė pašalpa skaičiuojama 
nuo 75 Lt būtinųjų pajamų vienam 
šeimos nariui. Tarkime, jūsų atlygi
nimas yra 85 Lt, o šeimoje try s asme
nys, tai, būtinąsias pajamas padaugi
nę iš 3. iš sumos atėmę algą - 85 Lt, 
o likusius pinigus padauginę iš koefi
ciento 0,9, gausite jums skirtiną 
socialinę pašalpą

ĮTUOSE
Ł RAŠTUOSE

ČEČĖNIJA. Prezidentas Dž.
Dudajevas per interviu Maskvos radijui
'“СрИл11 nareli l/o L/aH toKora Пглтпо'Echo" pareiškė, kad tebėra Grozne. 

Jdaj Щ  
. pajėgos iš lėto peri 

kontro lę Grozne. Č ečėnijos

Dž. Dudajevas neigė teiginius, kad 
Rusijos pajėgos iš lėto pęrimančios

prezidentas sakė, kad per kovas Rusija 
neteko mažiausiai 12 tūkst. karių. Jis
aip pat sakė, kad čečėnai ne pi 
lelaisvėje esančių Rusijos kanų,

nepaleis

vykti j Čečėniją.
Rusijos prezidentas B. Jelcinas iš 

pare igų a tle ido  p riva tiza c ijo s  
programai vadovavusj m inistro 
pirmininko pavaduotoją V. Polivanovą 
už pareiškimą, kad vėl reikėtų 
suvalstybinti degalų ir aliuminio 
pramones. V. Polivanovui pasiūlytos 
žemesnės pareigos vyriausybėie.

Ukrainos prezidentas L. Kucrc
nebus vykdomos paliaubos. Dž. 
Dudajevas pažymėjo, kad kova nebus 
nutraukta, kol Rusijos pajėgos 
nepasitrauks iš Čečėnijos ir nebus 
sudarytas paliaubų susitarimas. 
Vakarų korepondentai pranešė, kad 
antradienj Rusijos artilerija toliau 
apšaudė čečėnų pozicijas Grozne ir 
jo apylinkėse; Rusijos pajėgos

atvyko i Maskvą aptarti abišalius 
ryšius. Pasak Rusijos pr

uždariusios kelią, kuriuo Čečėnijos 
1 л --------------ifrą.kovotojai pasiekdavo Grozno centr , 
Pirmadienio naktį buvo susprogdintas 
25 km nuo Grozno esantis tiltas. 

RUSIJA. Gynybos ministras P.
Gračiovas spaudos konferencijoje 
Maskvoje pareiškė, kad jo  pajėgos 
atliko užduotį nuginkluoti nelegalias 
čečėnų formuotes. Pasak P. Gračiovo, 
jo kariai sunaikino svarbiausias 
čečėnų bazes ir nė vienoje respublikos 
vietovėje čečėnai jau nesugeba rimtai 
pasipriešinti. Vis labiau kritikuojamas 
gynybos m in istras teigė, jo g  
prezidentas B. Jelcinas remia jj.

Antradienj iš Budapešto j Maskvą 
atvyko ESBO atstovų delegacija, kun 
su Rusijos pareigūnais aptars padėtį 
Čečėnijoje. Vėliau delegacija ketina

prezidento 
p'atarėjo, Ukraino's prez idento  
susitikimas su B. Jelcinu yra visiškai 
neoficialaus pobūdžio.

Rusijos kom un istų  partijos  
pirmininkas G. Ziuganovas antraaienį 
Maskvoje pareiškė žurnalistams, kad 
kels savo kandidatūrą j prezidentus 
per 1966 m eta is num atom us 
prezidento rinkimus. G. Ziuganovas 
sakė, kad Rusijos komunistai turėtų 
sudaryti patriotų sąjungą j kurią galėtų 
įeiti žemės ūkio bei kitos kairiųjų ir 
centro pažiūrų partijos.

B O S N IJA . Iš Sarajevo prane
šama, kad antradienj čia Rusijos, 
Vokietijos, Prancūzijos, JAV ir 
Didžiosios Britanijos pasiuntiniai per
susitikimą su Bosnijos vyriausybės 
pareigūnais tarėsi dėl prieiJ  priemonių tvirtai 
taikai pasiekti. Minėtų šalių atstovai 
susitinka ir su Bosnijos serbų 
vadovais.

IZRAELIS. Saugumo pajėgos 
sulaikė apie pusšimtj asmenų, kurie 
įtariami ryšiais su radikaliom is 
musulmonų grupėmis.
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SIAURĖS LIETUVOJEm
EKONOMIKA

Linkaičių  
karinio dalinio  

privatizacija
RADVILIŠKIS. Šių metų vasario 

mėnesj buvusio Linkaičių kaimo da
linio (Radviliškio raj.) objektai bus 
siūlomi privatizavimo aukcione, 
tačiau už čekius ir litus privatizuojami 
pastatai nevilioja investitorių. Lap
kričio 26 d. pirmasis aukcionas ne
įvyko, nes neatsirado nė vieno 
pirkėjo.

Sandėlius ir saugyklų pastatus 
Radviliškio privatizacijos tarnyba 
jvertino 120000 Lt, klubo patalpas - 
10000 Lt. Objektai parduodami už 
investicinius čekius.

G ryna is p in iga is  te re ikė jo  
sumokėti 0,65 proc. objekto kainos.

Gruodžio 17 d. vyko paskutinis 
aukcionas, kuriame pristatyti dar 
aštuoni Linkaičių objektai. Vienas iŠ 
jų - buvęs branduolinių galvučių 
montavimo angaras. Pradinė jo par
davimo kaina - 60000 Lt. tač iau 
parduotas tik lentų sandėlis už 15000 
litų.

Vis mažiau
AKMENĖ. Valstybė iš rajono 

gyventojų nuperka vis mažiau žemės 
ūkio produkcijos. Per metus grūdų 
supirkta 56,4 proc. mažiau, bulvių -
8,4 proc. mažiau, 33 proc. mažiau 
daržovių, šiek tiek daugiau supirkta 
linų - 2,2 proc.

ūkio metų rezultatai. Pirmieji šią savaitę 
metinę apyskaitą pateikė didžiausios 
bendrovės "Šatrija" specialistai. Ši 
bendrovė dar valdo apie 1200 hektarų 
žemės, joje dirba 108 žmonės.

Nors pernai žemdirbiai čia labai 
daug stengėsi ir triūsė, tačiau metus 
baigė nuostolingai. Ne tik išleido iš 
1993 metu likusj 100 tūkstančių litų 
pelną, bet ir antra tiek dar jsiskolino. 
Didžiausius nuostolius bendrovė 
patyrė dėl elektros, naftos produktų 
irtrąšų pabrangimo. O laukų ir fermų 
produkciją, nesant rinkos, privalėjo 
realizuoti labai pigiai.

Apyskaitas Rajono žemės ūkio 
skyriui turės pristatyti 30 žemės ūkio 
bendrovių. O likusios jau likviduotos 
arba likviduojamos.

I Vokietiją - 
stažuotis

KELMĖ. Nuo 1992-ųjų metų Seimo 
nario A. Račo iniciatyva j Vokietijos 
Bagleno Vuitenbergo žemę stažuotis 
pas vietos fermerius važiuoja jaunieji 
ūkininkai. Iš karto ten važiavo tik 
Kelmės rajono jaunimas, dabar ir 
Telšių, Šilalės, Šiaulių, tačiau jie j šią 
šalj visada palydimi iš Kelmės. Nese
niai j Vokietiją siažubtis vėl išvyko 36 
jaunų žmonių grupė. Praktikantus 
palydėjo Seimo narys A. Račas. 
Tokios stažuotės naudingos žmogui: 
susipažjsta su kito krašto žemės ūkiu, 
užsidirba pinigų, gali nusipirkti 
automobilį.

KULTURA

ŽEMĖS ŪKIS

M etai baigėsi 
nuostolingai

TELŠIAI. Rajono žemės ūkio 
^bendrovėse susumuojami praėjusių

Pam inklas 
profesoriam s 
Biržiškom s

VIEKŠNIAI. Paminklas profeso
riams Biržiškoms ir jų tėvams bus 
atidengtas Šių metų birželio 30 dieną 
Ta proga ketinama surengti ir mokslinę

konferenciją apie žym iausius 
mokslo ir visuomenės veikėjus iš 
Viekšnių. Tai nuspręsta pirmadienį 
Vilniaus universitete įvykusiame 
valstybinės Biržiškų komisijos 
posėdyje, kuriam  vadovavo 
komisijos pirmininkas, Vilniaus 
universiteto rektorius R. Povilionis. 
Išklausytos skulptoriaus C. Pečiuko 
ir a rch itekto  K. B ūbnaič io 
informacijos apie paminklo kūrimo 
ir p ro fesorių  še im os nam o 
restauravimo projekto rengimo eigą. 
Komisijos narys A. Ružė informavo 
apie profesorių atminimo jamžinimo 
problemas. Kol kas memorialinė 
lenta yra tik Viekšniuose, prie Biržiškų 
namo. Memorialinės lentos taip pat 
bus įrengtos prie pastatų Kaune, 
kur dirbo Vaclovas Biržiška ir kur jis 
su broliu Mykolu gyveno.

Rašytoja ir 
dailininkė iš 

Joniškio
JONIŠKIS. Joniškyje gyvena ir 

kuria Jolita Skabiauskaitė. Prigimties 
savita pasaulėjauta apdovanota 
kraštietė rašytoja yra išleidusi novelių 
bei eilėraščių rinkinius "Tik šviesūs 
paukščiai naktyje" įf "Tyla, šviesa 
ir ilgesys” , romaną "Žolių kartumas", 
apsakymų knygą "Liūnsargių mo
teris". Netrukus pasirodys ir kitas 
romanas "Mėnesienos skalikas". 
Režisierius Algimantas Puipa jos 
kūrinių motyvais sukūrė meninj filmą 
"Žuvies diena". Dabar jis brolių 
rašytojų Petro ir Povilo Dirgėlų bei 
Jolitos Skablauskaitės novelių 
motyvais vėl kuria jdomų meninj 
filmą intriguojančiu pavadinimu 
"Šokių mokytoją arba labai keistas 
atsitikimas". Vilniuje "Lietuvos aido" 
galerijoje veikė autorės busimųjų 
knygų iliustracijų paroda. Jolita 
Skabiauskaitė  - d ip lom uota  
dailininkė. Paruošė

Vida S IM O N A IT IE N Ė

TURGAUS KAINOS
Prekių

pavadinimas
Mato Kaina (litais)
vnt. Šiauliai Pakruojisl Radviliškisl Joniškis Mažeikiai Kelmė

Bulvės 1 kg 1,3-1,8 1,2-1,5 1-1,3 1,4-1,8 1-1,4 0,9-1,5
Morkos " 1,5-1,8 - 1-1,2 - 1,5-2
Kopūstai 0,7-0,8 - 0,4 - 1 0,4-0,5
Svogūnai 2.2 - 2,2 - 2,5-3 2-3
Burokėliai 0,5-0,7 - 0.6 - - -

Obuoliai “ 1,5-2,1 2 2 2-2,5 2,3-2,5 2-3
Medus 10 8 9-10 8 8-9 8
Kiaušiniai 10 vnt.2,4-2,6 - 2,2-2,8 3 2,5-2,7 3
Grietinė 1 kg 6 - 5-5,5 5 - 5
Varškė 3 3 - - 3,5-4
Sviestas 8-10 8 10 - - 9
Jautiena 7 - - - 6-7 -
Kiauliena 7,5-8 - 8 - 6,5-8
Karbonadas "  
Rūkyti

17-18 16-17 - - *

lašiniai
Naminė

8-11 8 8-11 8-12 9-11 8-10

dešra " 12-14 9 - - 12-15 -
Cukrus 2,2-2,3 2,3 2,2 - - 2,15-2
Miežiai 50 kg 15-16 14-15 15 14 15 15
Kviečiai 18 - 16 15 17 17
Rugiai - 17-18 - - 14-15
Paršeliai 1 vnt. 80-90 75-85 60 75 90-110 70-90
Česnakai 1 kg 7 6 - . . .

Lietuvos žemės ūkio konsultavim o tarnybos 
Šiaulių biuras

viena kryptim i Ir gam inam os  
n e k e ič ia n t  k o n s tru k c ijo s  
d e š im tm e č ia is .  D a b a r  
v a k a r ie t iš k a  te c h n ik a  
g a m in a m a  r e m ia n tis
elektrotechnikos, elektronikos, 
optikos, chemijos, mechanikos, 
aku stikos, dizaino ir t.t. mokslų  
laim ėjim ų pasiekim ais.

R ytų š a ly s e  pag am in tas

reikalavim ų patikrinim as.
V a k a rų  š a l ių  f irm o s ,  

gerindam os gaminamų mašinų  
kokybę, įsitik ino, kad kokybės  
p ro b le m o s  s u s iju s io s  su  
mašinų naudojimo technologija, 
kūrim o techno log ija Ir kokybės  
valdym u. Jos suprato, kad be  
g e ra i  o rg a n iz u o to s  Ir 
sistem ingos veiklos kokybės

ŠIAULIŲ  
BIURAS 

VILNIAUS 263  
5400 ŠIAULIAI 

Telef. 42-99 -66  
43-27-29  

Fax. 43-56-54

REDAKCIJOS ŽODIS
Lietuva nuo seno - žemės ūkio kraštas. Nežiūrint dabartinių sunkumų, 

juo liks ir ateityje. Apie pusė milijono Lietuvos žmonių yražemės savininkai 
arba jos paveldėtojai. 136 tūkstančiai žemės savininkų žemę jau susigrąžino 
ir pradeda ją dirbti. Tačiau pradedantiesiems trūksta ne tik technikos, 
pastatų, kreditų ir normalių žemės ūkio produkcijos kainų, atitinkančių 
gamybos kaštus, bet ir elementariausių žemdirbystės, gyvulininkystės, 
verslo žinių. Ne tik daugelį metų dirbęs žemės ūkyje eilinis žemdirbys, bet 
kartais ir kurios nors siauros žemės ūkio srities specialistas, per daugelį 
metų komanduojamas iš viršaus ir praradęs asmeninę iniciatyvą, stokoja 
elementariausių žinių apie žemės ūkio techniką, sėjomainą, veislininkystę 
ir pagaliau rinkos ekonomikos dėsnius. Todėl nuo šios dienos Lietuvos 
žemes ūkio konsultavimo tarnybos Šiaulių biuro specialistai "Aušros 
alėjos" skaitytojus, susijusius su žemės ūkiu, nuolat konsultuos įvairiais 
žemės ūkio klausimais, mokys gyventi rinkos sąlygomis.

PRIES ĮSIGYDAMAS - PASVERK...
M ašinų kokybę m okslas  

vertina tik remdamasis tokiomis 
savybėmis, kad bet kada galima 
būtų patikrinti galutinį rezultatą. 
Jis negali mašinos vertinti gerai, 
patenkinam ai ar blogai.

B e n d ro s io m s  m a š in o s  
kokybės savybėm s priskiriama 
p a s k irtie s  fu n kc in ia i p ara 
metrai, patikim um as, serviso  
patogum as, darbo saugum as, 
išvaizda, garantija, m oderni 
techno log ija  Ir aplinkosauga.

Lietuvoje gam inam a įvairi 
te c h n ik a  su  s k ir tin g o m is  
kainom is, išore, matmenimis, 
pritaikyta skirtingom s darbo  
sąlygom s. Inform acijos apie ją  
d a u g , o k u rią  ū k in in k u i 
pasirinkti?

A n k s te s n ia is  la ik a is  
pasirinkimas buvo labai mažas. 
M ašinos tobulinosi kokia nors

mašinas pasirinkti lengviau. Jos 
jau m ums įprastos, - nors Ir 
nėra patvarios ir patikim os, bet 
pigios. O  vakarietiška technika  
mums mažai žinom a, bet ji yra  
patvari, m ažai genda, gerai 
atlieka savo  darbą. Tačiau  
brangi. Pagal reklam ą apie  
m ašinas sunku spręsti, nes 
dažn iaus ia i jo je  parodom os tik 
te ig iam osios mašinų savybės, 
nutylin tjų  trūkumus. Ūkininkus 
glum in a m ašinų  e tik e tė s e  
su ra š y ta  in fo rm ac ija  ap ie  
k o k y b ę  ir įv a ir iu s  
apdovanojim us. R im čiausias  
yra sertifikatas. Tai pagrindinis  
d o k u m e n ta s ,  s u te ik ia n t is  
g a r a n t i ją ,  k a d  m a š in a  
pagam inta, laikantis privalomų  
reikalavimų ir išbandyta, atliktas 
standarto techninių, saugos, 
a p lin k o s a u g o s  ir k itų

problem ų Išspręsti negalim a. 
K okybė s iekiam a bendru visų  
darbu , pastangom is tenkinti ir 
viršyti vartotojų poreikius bei 
atsakom ybę.

Tod ėl ūkininkui gam intojai 
garan tuo ja  bendradarbiavim ą  
visą m ašinos eksploatacijos  
laiką, atsarginių detalių  ir 
ko m p lek tu o jan č ių  gam in ių  
tiekim ą.

Lietuvos ūkininkai turėtų  
prieš  įsigydam i techn iką gerai 
pasverti, ar jam reikalinga daug  
triū so  reikalaujanti Rytų šalių  
t e c h n ik a ,  a r p a t ik im a  
vakarietiškoji, kuri reikalautų  
daug mažesnių darbo sąnaudų.

A. BR U S O K A S  
LŽŪ K T Šiaulių raj. biuro  
konsultantas-inžin ierius

ŽEMĘ GERINKIME IR PINIGINĘ STORINKIME TRUMPASTIEBIAIS ŽIRNIAIS
Hab. agrarinių mokslų daktaras 

Alfonsas MALINAUSKAS.
Daug kas galvoja, kad baltymų 

problemą pašaruose galima išspręsti 
prisipirkus amerikietiškųjų sojų. Tačiau, 
kaip rodo Vakarų šalių fermerių patirtis, 
baltymingų pašarų galima prisiauginti 
patiems. Nemažą įdirbį jau padarė ir 
Lietuvos pažangesnieji ūkininkai bei 
žemės ūkio bendrovės, spręsdami 
prob lem ą ir gerindam i žemę, 
augindami trumpastiebius žirnius. Juk 
žirniai labai geras priešsėlis grūdinėms 
ku ltū rom s, ta i nepakeič iam as 
sėjomainos augalas. Trumpastiebiai 
žirniai - žemaūgiai, turi mažai lapų, 
bet daug ūsų. Tokj pasėlį pajudinus, 
susipynę ūsais žirniai siūbuoja net už 
3-5 metrų. Naujųjų veislių žirnių ankštys 
išsidėsčiusios gana aukštai, todėl 
nesunku nuimti kombainu. Tokie žirniai 
normaliomis sąlygomis iki derliaus 
nuėmimo neišgula. Užsienyje ir pas 
mus jie plačiai auginami vieni. Dabar

R espub liko je  aug inam os šios 
užsienietiškos trumpastiebių žirnių 
veislės: danišjoji "Odin", olandiškoji 
"Renata" ir ‘‘Solara", ukrainietiškoji 
“ A ksa isk ij usa ty j” . G eriausia i 
Dotnuvoje derėjo "Odin" ir "Renata" 
veislės žirniai. Šie žirniai - gelsvai 
balti, užauga daug žemesni nei 
anksčiau pas mus auginti žirniai. 
"Renatos”  veislės žirniai gana 
stambūs. 1000 grūdų sveria iki 325 
g. o, pvz., ra jonuo tie ji 
Neosypajušcijesia" - tik 266 g. 

“ Solara" veislės žirniai taip pat labai 
stambūs, žalsvais grūdais. Jie iš 
pradžių auga lėčiau negu kiti ir galima 
ilgiau (kol neturi ūsų) juos akėti nuo 
piktžolių. Ukrainietiški žirniai “Aksaiskij 
usatyj”  iki šio l veislės tyrim o 
punktuose buvo auginami mišiniuose 
su miežiais. Jie duodavo didžiausią 
derlių, lyginant su kitomis žirnių 
ve is lėm is, kaip pvz., 
'N e o syp a ju šč ije s ia " ir kitos.

"Aksaiskij usatyj" veislės žirnių grūdai 
- tamsiai gelsvi, bet smulkūs. Pasėti 
labai išvaizdūs, nes aukštis - iki vieno 
m, bet esant drėgnam orui po 
žydėjimo išgula.

1994 metais Dotnuvos apylinkėje 
viena ūkininkė prikūlė "Renatos" -
2,4 t/ha, "Solaros" - 2,3 t/hą "Aksaiskij 
usatyj" - 2,2 t/ha išvalytų žirnių grūdų. 
O Joniškio raj. Bariūnų z. ū. bendrovė 
prikūlė vidutiniškai po 3 t/ha žirnių. 
Norint išsaugoti gerą žirnių derlių, 
reikia parinkti sukultūrintas, pavasarį 
anksčiau pradžiūstančias dirvas. 
Netinka sukritusios ir nualintos, ypač 
už le is tos usnim is, varpučiu, 
balandomis žemės.

Nuo varpučio apsaugo fiuziladas, 
tačiau tai gana brangus herbicidas. 
Reikia atminti, kad žirniams nereikia 
azotinių trąšų. Įtręštose dirvose galima 
apsieiti be fosforo ir kalio trąšų, o 
prastesnėse užtenka 2 cnt/ha 
superiosfato ,r vieno cnt/ha kalio

chlorido. Žirniai sėjami anksti. Sėjimo 
gylis - 5-8 cm, sėklos norma - 20-35 
kg, priklausomai nuo žirnių grūdų 
stambumo, nes vienam ha reikia apie 
vieną milijoną daigų.

Žirniai kuliami mažais būgno 
apsisukimais, nes kitaip suskaldoma 
daug grūdų. Taigi grynų žirnių pasėliai 
labai pagerina javų sėjomainą, kurioje 
kasmet auginami tik varpiniai javai.

Reikalingas herbicidų kiekis kovai su piktžolėmis žirnių pasėlyje

Preparatas P r e p a r a t o  Vartojimo 
t̂ Qze laikas
kg arba l/ha

Jautrios
piktžolės

Simazinas 80% š. m.

Prometrinas 50% š. m. 
2M-4 ch (MCPA)
75% v. t.
Bazagranas 
48% v. t.

Bazagranas
48%+2M-4ch
75% v. t.

0,6-0,75 Prieš sėją arba 
po sėjos

2,0-3,0 
0,7-0,8

trumpaamžės
dviskiltės

3,0-4,0

Sudygusius 
3-6 lapelių fazėje

Bekvapės ramunės, 
aklės, rūgčiai, žliūgės 
ir kitos trumpaamžės 
dviskiltės

ALISROS ALEJA



NUSISYPSOK,
ŽMOGAU

Teisme:
- Jūs septynis kartus per savaitę 

Įsilaužėte!
- Ką daryti, pone teisėjau, dirbu be 

poilsio dienų.
* * *

Telefono skambutis. Ragelį pakelia 
trijų dukterų tėvas ir girdi:

-Tai tu, mano varlyte?
- Ne, tai varlyno šeimininkas.
* * *
- Ką geriausiai atmeni iš praėjusių 

švenčių? - klausia draugas Albertą.
- Kelią iki kavinės...

"Blaivininko” oro prognozė
Rytą galvoje debesuota. Vėjas 

pučia parduotuvės kryptimi Vidurdienj

- krituliai baltakės pavidalu. Ciklonas 
slankioja aplink parduotuvę. Vakare 
audra pasislenka namų kryptimi, bet 
jstringa pusiaukelėje prie pirmojo 
krūmo. Kitą parą laukiam a 
besikeičiančio debesuotumo.

* * *

Vyras - tai amžinas daugpatystės 
atstovas, kuris stengiasi gauti iš 
gyvenimo daugiau, negu šis gali duoti.

*  * *
Vyras ne kartą yra jrodęs, kad jis 

sąmoninga būtybė ir daugeliu atvejų 
prilygsta moteriai. Jis, be abejo, 
užsitarnavo lygiateisiškumo. Gaila, 
kad daugelis vyrų negali prie to 
priprasti. Bet, laikui bėgant mes turbūt 
juos perauklėsime.

Vyrų pasaulyje yra mažiau negu 
moterų. Dabar mes dar, be to, 
netekome ir Sniego žmogaus. Todėl 
mes privalome su vyrais elgtis 
rūpestingai ir neleisti, kad jie išmirtų 

(žiūr. pamokantį 
atvejj su Prže- 
valskio arkliu). 
Bet, ko gero,

Į tikriausiai tai jau 
i atsitiko, nes 
I savaime išnyko 
1 paprotys švęsti 

  -Ų I Moters dieną.

Lėktuvas - 
pati greičiausia 
transporto prie
monė: per porą 
valandų jūs 
galite prarasti 
tai, ką uždirbote 

Sekenfisi per visą mėnesį,

parinko Juzefą  ŽU KEVIČ IŪ TĖ

įmaišykite pusę stiklinės maltos 
H  kreidos arba klintmilčių. Žemes gausiai 

patiekite skystų mineralinių trąšų 
, kambarinėms gėlėms tirpalu. Praėjus 

2-3 dienoms, galite sodinti braškes. 
Kambaryje geriau dera "Festivalnaja", 
"Zaria" veislių braškės, tačiau jei jų 
neturite, auginkite tokias, kokias 
auginate savo darže. Svarbu, kad 
daigai būtų stiprūs (geriausiai tinka 
antramečiai), sveiki, turėtų daug 
šaknų.

Daigus iškaskite ir laikykite taip, 
kad jie nesušaltų ir nesudžiūtų. 
Geriausia apkaskite durpėmis arba 
sudėkite j atvirus polietileninius maišus 
ir laikykite vėsiame (apie 0 laipsn. C) 
drėgname rūsyje. Daugumos veislių 
braškėms reikia dviejų mėnesių tokios 
ramybės. Tačiau jeigu neiškasite daigų 
rudenj, galite tai padaryti prieš 
sodindami, nes dažnai Lietuvoje dirva 
dar ilgai būna neįšalusi.

Ruošdamiesi sodinti, nuo šaknų 
nuplaukite žemes, nukarpykite sausus 
ir dėmėtus lapus. Kai šaknys labai 
ilgos ir sodinant užsilenkia, jas taip 
pat patrumpinkite. Jei sodinsite j

BRAŠKĖS 
AUGA... ŽIEMĄ
Ar norite ankstyvą pavasarį 

paragauti savo užaugintų braškių? Ir 
užaugintų ne šiltnamyje, o kambaryje 
ant palangės. Juk gėlės ar ankstyvųjų didesnę dėžę, tai augalus išdėstykite
daržovių daigai auga Taigi puikiausiai 
gali augti ir braškės. Pietinės pusės 
langų šviesos ir kam bario 
temperatūros joms visiškai pakaks. 
Tik neužmirškite lapkričio pradžioje, 
kai dar būna neužšalusi žemė, išsikasti 
braškių daigų ir paruošti žemių mišinj.

Iš anksto susiraskite įvairių 
maždaug 15-20 cm gylio dėžių ar 
kitokių indų (vazonų) su skylėmis 
dugne vandens pertekliui nutekėti. J 
juos su kaupu prikraukite geros 
kompostinės žemės arba mišinio iš 
3 dalių kraikinių durpių ir 1 dalies 
perpuvusio mėšlo. Svarbu, kad 
dirvožemis būtų purus ir nesukristų. 
Ruošdami mišinj, j kibirą durpių

TAIKINYS

Ketvirtadienis, sausio 26 d.
TELE-3
17.00 val.
"Ketvirtoji valdžia"
Žurnalistika ir politika. Politika ir 

korupcija... Aktuali ir mums tema. 
Tačiau šioje istorijoje ji greičiau 
atspirties taškas detektyviniam 
nuotykių filmui, kuriame skirta vietos 
ir meilei. Pagrindinius herojus, 
demaskuojančius valdžios intrigas, 
vaidina žinomi aktoriai Philippe Noiret 
ir Nicole Garcia.

("Le  quatrieme p o u vo ir” . 
Prancūzija. 1980)

Penktadienis, sausio 27 d.
Baltijos TV
23.30 val.
"Blogo žmogaus upė"
Antras po Johno Wayne kaubojus, 

ko gero, Lee Van Cleefas. Su juo ir 
sus itiks im e Eugenio M artino 
komiškame vesterne. Jo partneriai • 
taip pat verti dėmesio - Jamesas 
Masonas ir Gina Lollobrigida.

("Bad Man River". Italija-lspanija. 
1972)

TELE-3
21.30 val.
"Kruvina saulė”
Prieškarinėje Japon ijo je

amerikiečių žurnalistas karinių 
sluoksnių veikloje įžvelgia kylančią 
grėsmę; aišku, jj stengiasi nutildyti... 
Režisieriaus Franko Lloydo filme 
susitiksite su Jamesu Cagriey ir Sylvia 
Sidney.

("Blood on the Sun". JAV. 1945)

TAI ĮDOMU

BUK ATIDUS!
Norvegų rašytojas Henrikas 

Ibsenas (1828-1906) jaunystėje 
studijavo farmakologiją ir dirbo 
vaistininko padėjėju.

Kartą j vaistinę atėjo valstietis ir 
padavė du receptus: vieni vaistai 
žmonai, kiti - karvei.

H. Ibsenas paruošė abi mikstūras 
ir atidavė valstiečiui, įspėdamas:

- Būk atidus! Šie vaistai - žmonai, 
o šie - karvei. Nesumaišyk stiklainių, 
kad karvės neištiktų nelaimė!

IŠSPRENDĖ VISAS 
PROBLEMAS

Dramaturgas ir satyrikas Bernardas 
Šo (1856-1950), sulaukęs 
devyniasdešimties metų, savo 
dienoraštyje jrašė tokius žodžius: 
“Faktiškai esu išsprendęs visas mūsų 
dienų problemas, bet jas ir toliau 
laikys neišspręstomis, tarsi aš niekad 
nebūčiau gyvenęs".

TELEVIZIJOS

Ketvirtadienis, sausio 26 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.30 Viso 

geriausio. 17.05 Japonijos NHK 
serialas "Japonija: dvasia ir forma". 
17.50 TV filmas. Ž. B. Veberleno 
"Pastoralės". 18.00 Žinios. 18.10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios.
19.05 Vyriausybė nutarė... 19.20 
Katalikų TV studija 19.50 ‘'22". Sporto 
programa futbolo mėgėjams. 20.15 
Boogię woogie trio. 20.30 Panorama.
21.05 Šiaulių dramos teatro spektaklis. 
Maironis. "V isa žmoniją meile 
apglėbsiu". 22.00 Konrado kavinė. 
22.45 Galerija. 23.00 Vakaro žinios.
23.15 F. "Vaiduoklių teatras". 6 s. 

L itPolilnter TV
7.00 Ryto ratas. 9.05 F. “ Laukinė 

rožė". 14.52 Naujienos. 15.00 
Multitrolija. 15.20 Mėlynoji paukštė. 
15.52 Naujienos. 16.00 Tim intim. 
16.20 F. ' Elen ir vaikinai". 16.47 
Pasaulis šiandien. 16.55 ...Iki 16-os ir 
vyresniems. 1725 Ledo ritulys. CASK- 
"Chimikas". 20.00 Laikas. 20.35 
Animacinis f. 21 05 Dviračio šou. 21.35 
F. "Anglės, pas mus". 22.52 
Naujienos. 23.00 Filmo tęsinys. 23.52 
Spaudos ekspresas.

TELĘ-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 TV serialas "Santa Barbara".
9.30 Viskas juokui. 10.00 EUROPA 
ŠOU. 10.30 Vaidybinis filmas 
"C orregidor". 11.45 Anglų k. 
pamokėlė. 11.50 Vaidybinis filmas 
"Tarzano kerštas". 13.00 Muzika.
14.30 Teletekstas. 14.55 Anglu kalbos 
pamokėlė. 15.00 Kelionių žurnalas. 
16.00 Laukiniai pietūs. 16.30 Didieji 
automobiliai. 17.00 Vaidybinisfilmas 
“ Ketvirtoji valdžia". 18.30 Animacinis 
fjlmas. 18.55 Anglų k. pamokėlė. 19.00 
Žinios (VESTI). 19.20 Anonsai, muzika
19.30 TV serialas "Santa Barbara".
20.30 Animacinis filmas. £0.55 Anglų 
kalbos pamokėlė. 21.00 Žinios. 21.15 
Karo žygis Europoje. 2 d. Vaidybinis 
filmas "Konvojus". 23.00 Žinios. 23.15 
Muzika. 00.15 Pabaiga.

Penktadienis, sausio 27 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.30 Šeimos 

albumas. 8.55 F. ‘Lėlių slėnis". 5-6s.
17.05 F. "Gudijos lietuviai". 18.00 
Žinios. 18.10 Programa vaikams.
18.35 Žinios. 18.50 Muzikos atmintis.
19.35 Reportažai iš regiono. 19.55 
Stilius. 20.30 Panorama 21.05 F. "Lėlių 
slėnis". 5-6 s. 21.50 Laisvės alėja.
22.15 TV žaidimas "Sėkmės keliai". 
23.10 Vakaro žinios. 23.25 F. 
"Vadinkite mane dėde".

L itPolilnter TV
7.00 Ryto ratas. 14.52 Naujienos.

PROGRAMA
15.00 F. “ Caras Poganinas ir Ivanka". 
16.35 Rokas. 16.52 Pasaulis šiandien.
17.00 Žmogus ir įstatymas. 17.35 TV 
žaidimas Taip, ne". 18,30 LKL 
čempionatas.1 Šiauliai" - "Žalgiris".
20.10 Kibir tele vibir. 20.35 Laikas.
21.10 "Beverli Hils, 90210". 15. 22.00 
02 kronika. 22.20 F. "Didžiosios 
vertybės dėl vaiko".

TELĘ-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 Meninis filmas "Santa Barbara".
9.30 Gineso šou. 10.00 Muzika. 10.30 
Vaidybinis filmas "Konvojus” . 11.40 
Anglų kalbos pamokėlė. 11.45 
Vaidybinis filmas Ketvirtoji valdžia". 
13.20 Muzika 14.30 Teletekstas. 14.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 15.00 
Kelionių žurnalas. 16.30 Vokiečių 
kalbos pamokėlė. 16.45 Langas j 
gamtą. 17.00 Vaidybinis filmas 
"Neįtikėtini italų nuotykiai Rusijoje” .
18.30 Animacinis filmas. 18.55Ąnglų 
kalbos pamokėlė. 19.00 Žinios 
(VESTI), 19.20 Anonsai, muzika. 19.30 
TV serialas "Santa Barbara". 20.30 
Animacinis filmas. 20.55 Anglų kalbos 
pamokėlė, 21.00 Žinios. 21.15 Muzika.
21.30 Vaidybinis filmas "Kruvina 
saulė” . 23.00 Žinios. 23.15 Muzika.
24.00 Pabaiga.

BALTIJOS TV IR ŠIAULIŲ VT

Ketvirtadienis, sausio 26 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

"Taip sukasi pasaulis". 8.30 "Nakties 
ribas". 9.00 CNN valanda. 9.55 Kelionė 
j gamtą. 19.00 "Pirk, parduok, 
informuok". Žinios. 19.30 Spaudos 
apžvalga. 19.35 Teatronas. 20.00 
NBA' žvilgsnis iš arčiau. 20.30 "Nakties 
riba". 21.00 Baltijos naujienos. 21.05 
"Taip sukasi pasaulis". 22.00 "Pirk, 
parduok, informuok”. Žinios. 22.30-
24.00 Rodo "ARGOS". 

Penktadienis, sausio 27 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

"Taip sukasi pasaulis ”. 8.30 "Nakties 
riba". 9.00 CNN pristato: "Metų 
apžva lga". 9.45 TV novelė 
"Žymiausias metų žmogus” . 19.00 
“ Pirk, parduok, informuok". Žinios. 
19 30 Spaudos apžvalga. 19.35 Kino 
pasaulyje. 20.00 NBA: nykštukai 
milžinai! 20.30 "Nakties riba". 21.00 
Baltijos naujienos. 21.05 "Taip sukasi 
pasaulis". 22.00 Kartojama "Pirk, 
parduok, informuok". Žinios. 22.30 
"Laiminga ranka". 23 30 F. 
žmogaus upė”

arba viena eile (kas 10 cm), arba 
keliomis eilėmis šachmatine tvarka 
kas 20 cm.

Braškes sodinkite sausio mėensį 
jr įnešk ite j kambarį. Pastatykite ant 
palangės ir nesibaiminkite, kad joms 
gali būti per šalta, nes iki žydėjimo 
reikalinga žemesnė temperatūra. 
Laistykite gausiai 2 kartus per savaitę. 
Vandenį pilkite ant žemės. Po savaitės 
pradės smarkiai augti braškių lapai, 
o  praėjus 4-5 savaitėms pasirodys 
žiedai. Jiems išsiskleidus, švelniu 
šepetėliu ar vatos gniužulėliu kelis 
kartus per savaitę prisilieskite prie 
žiedų. Taip jie geriau apsidulkins ir 
užaugins gražesnes uogas. Joms 

augant, žiedkotis links žemyn, todėl 
jį reikia paremti.

Netruks prabėgti apie pusantro 
mėnesio, ir jūs valgysite šviežias, ant 
palangės išaugintas braškes.

PAKALNUČIŲ 
ŽIEDAI PER 

ŠALČIUS
Už langų baltuoja sniegas, o 

kambaryje - pavasaris: kvepia balti 
pakalnučių žiedai. Nuostabu!

Jei norite  žiemą džiaugtis 
žydinčiomis pakalnutėmis, pradėkite

tam ruoštis vėlų rudenį. Kai pakalnučių 
lapai nurunda, atsargiai su sodo 
šakėmis išsi kąskite šakniastiebių. Ant 
jų pamatysite daug nevienodo dydžio 
pumpurų. Vienmečiai ar dvimečiai 
pum purai būna ilg i, siauri, 
nusmailėjusiomis viršūnėmis. Iš jų 
išauga tik lapai. O žiedai formuojasi 
iš trimečių storų (apie 7,5-8 mm 
skersmens), bukomis viršūnėmis 
pumpurų. Tokius pumpurus išpjaukite 
kartu su šakniastiebiu ir šaknimis, o 
likusias augalo dalis su 
smailiaviršūniais pumpurais vėl 
pasodinkite į žemę. Pražydinti 
tinkamus augalus pumpurais j viršų 
sudėkite į dėžutes, išklotas kiminais, 
ir užpilkite drėgnu smėliu arba 
pjuvenomis, kad nesudžiūtų. Dėžutes 
galite laikyti lauke arba rūsyje. 
Pakalnutės geriau žydi, kai sodmenys 
truputį pašąla (iki-5 laipsn. C). Šąlant 
stipriau, dėžutes reikia uždengti. Jei 
sodmenų nedaug, suvyniokite juos į 
drėgnas samanas, sudėkite j 
polietileno maišelius ir apie 3 savaites 
laikykite šaldytuve (-2 laipsn. C 
temperatūroje). Paskui per 1 -2 paras 
atšildykite. Jei norite žydinčiomis 
pakalnutėmis papuošti Kalėdų ar 
Naujųjų metų stalą, tai atšildytus 
sodmenis pamerkite į šiltą (30-32 
laipsn. C) vandenį 12-15 valandų. 
Šiltas vanduo skatina lapų augimą. 
Šaltame vandenyje gali išaugti tik 
žiedai be lapų. Tačiau jei nusprendėte, 
kad pakalnutės turi žyoėti vėliau 
(vasario arba kovo mėn.), vandenyje 
nemirkykite.

Paruoštų sodmenų (ir mirkytų, ir 
nemirkytų) šaknis patrumpinkite iki 
8-10 cm ir sodinkite j vazonėlius. 
Substratas: smėlis, durpės, pjuvenos 
arba smėlio ir durpių mišinys. 
Vazonėlių paviršių pridenkite kiminais. 
Laikykite šiltoje patalpoje ir nuolat 
laistykite šiltu (30-35 laipsn. C) 
vandeniu. Kad išaugtų ilgesni 
žiedynstiebiai, pirmąsias 10-12 dienų 

vazonėlius pastatykite tamsioje vietoje 
arba uždenkite pop ierium i. 
Pasirodžius daigams, kiminus 
nuimkite, keletą kartų per dieną 
apipurkšk ite  š iltu vandeniu. 
Pakalnutės pražysta per 21 -24 dienas.

Kai prasiskleidžia pusė žiedų, o 
viršūnėje esantys pumpurai pabąla, 
pakalnutes nupjaukite su visais lapais 
ir net dalimi šaknų. Taip nuskintos 
jos ilgiau žydės ir skleis malonų 
aromatą.

(iš ‘‘Laim os” ) 
ponia JADVYGA

POLITINIŲ KALINIŲ IR 
TREMTINIŲ DĖMESIUI!

Š. m. sausio 29 dieną (sekmadienį), 12 valandą, Kultūros rūmuose 
(Aušros alėja31) jvyks LPKTS Šiaulių skyriaus ataskaitinis susirinkimas.

Darbotvarkėje:
1.1994 metų skyriaus veiklos ataskaita.
2. Revizijos komisijos ataskaita.
3. Tarybos rinkimai.
4.1995 m. skyriaus veiklos aptarimas.
5. Styriaus įstatų priėmimas.
Kviečiami miesto valdybos atstovai, tarybos ir savivaldybės vadovai, 

socialinio draudimo (pensijų), socialinės rūpybos, darbo biržos, butų 
skirstymo, komunalinio ūkio bei kultūros skyrių darbuotojai, partijų ir 
judėjimų atstovai.

Dalyvaus LPKTS prezidentas Balys GAJAUSKAS.
Dainuos “ Tremtinio" choras.
Bus renkami pinigai paminklams okupacinio režimo aukoms įamžinti 

Ginkūnų ir Laisvamanių kapinėse statyti.
Kviečiame aktyviai dalyvauti.

Lietuvos politinių kaliniu ir tremtinių sąjungos 
Šiaulių skyriaus taryba

AUSROS ALEJA
Vyr. redaktorius 

Algimantas Sėjūnas 
Tel. 42-45-55

L a ik ra š t is  p la t in a m a s  A k m e n ė je ,  
J o n iš k y je ,  K e lm ė je , P a k ru o jy je ,  
Radviliškyje, Šiaulių m ieste ir rajone. 
Išeina antradieniais, ketvirtadieniais Ir 

šeštad ieniais.
Leidžia UAB "Aušros alėja".
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