
' f  a U Š R O c

л  A L Ė J A  °
T R E T IE J I  L E ID IM O  

M E T A I

((-----------------------------1995 M. VASARIO

7 d .
ANTRADIENIS

IŠEINA TRIS KARTUS PER SAVAITĘ

KAINA
2 0

CENTŲ^ ^ ------------- JJ)

LAIKRAŠTIS ŠIAULIŲ M1ESTO IR KRAŠTO ŽMONĖMS

IMPERINIAI ZOMBIAI
Arvydas SAULĖNAS
Čečėnija nedalyvavo jokiuose 

Rusijos referendumuose, rinkimuose, 
todėl nėra susaistyta su Rusija jokiais 
te is in ia is ryšia is, pasakė 
tarpparlamentinės Čečėnijos rėmimo 
grupės vadovas A. Endriukaitis. 
Maskvoje jau sudaryta Baltijos šalių 
grupė Čečėnijai remti, kurią sudaro 
jvairių šalių parlamentarai. Jau 
pasiskirstyta darbo kryptimis dėl 
Č ečėnijos nep rik lausom ybės 
pripažin im o ir dėl gen oc ido  
nustatymo. "Mums reikia ruoštis 
ilg iem s neram um ų Rusijo je  
deš im tm ečiam s” , - sakė A. 
Endriukaitis. N aciona lin ia i 
išsivadavimo judėjimai pastebimi 
Baškirijoje, Ingušijoje, Jakutijoje. 
Tadžikai paskelbė gazavatą, o tai 
reiškia, kad šalyje bus žudomi rusai.
A. Endriukaitis stebisi Seimo narių 
santykių su Premjeru panašumu j

Rusijos Dūmos ir B. Jelcino 
bendravim ą. Abiem atveja is 
nekre ip iam a jok io  dėm esio j 
žemesniųjų valdžios grandžių 
prašymus ir reikalavimus. Po ilgo 
laiko A. Šleževičius sutiko apmokėti 
Lietuvos lėktuvų skrydžius, kurių metu 
bus tiekiama labdara Čečėnijai. (Pirmą 
siuntą apmokėjo Belgijos organizacija 
"Gydytojai be sienų".)

R. Ozolas mano, kad pagrindinė 
Rusijos spaudimo Lietuvai priemonė 
yra Vakarų va ls tyb ių  baimė. 
Išgąsdintos jos gali bijoti prieštarauti 
Rusijai, kai ši sieks neleisti Lietuvai 
integruotis j NATO ir Europos 
Sąjungos struktūras.

JAV valstybės sekre toriaus 
pavaduoto jo  S troubo Te lbo to  
pareiškimas, kad “situacija Čečėnijoje 
yra ir bus išskirtinai Rusijos vidaus 
reikalas" ir kad "krizė Čečėnijoje artėja 
prie pabaigos ir ji taps tik epizodu,

kuris paskęs praeityje", byloja, kad 
didžiosios šalys toleruoja mažų tautų 
naikinimą ir net jam pritaria. "Geros 
valios misijos" vadovė R. Hofertienė 
dėko jo lietuviam s už param ą 
čečėnams. Kaip teigė Seimo narė, 
ligoniai Čečėnijoje miršta ne tiek nuo 
ligų ir žaizdų, kiek dėl maisto, vaistų 
ir šiltų drabužių stokos. Čečėnams 
reikalingi viršutiniai bei apatiniai 
drabužiai, šiltas apavas, muilas, 
kruopos ir t.t. Tuo tikslu pratęstas ir 
labdaros bei parašų rinkimas 
Lietuvoje. Kaip mums sakė R. 
Hofertienė, čečėnai su ašaromis akyse 
dėkoja lietuviams už teikiamą paramą 
R. Hofertienė tikisi lydėti humanitarinės 
pagalbos lėktuvus, kad jie pasiektų 
savo tikslą. Spaudos konferencijos 
pabaigoje A. Endriukaitis juokais 
pareiškė, kad R. Hofertienė visų savo 
kelionių metu domėsis “ baltųjų 
pėdkelnių" gamybos klausimais.

PO VISUOMENĖS NAMŲ STOGU
Petras K U D R IC K IS
Nežiūrin t to, kad Š iaulių 

Visuomenės namams dar nėra 
metų, juose jau veikia keletas klubų. 
Tai ligoninių klubas "Paguoda", 
sporto klubas "Entuziastas", 
Pensininkų asociacija, Invalidų 
draugija, Kareivių motinų sąjunga,

vaikystės invalidų globos draugija 
“ Spindulėlis”  ir kiti.

Pasak Visuomenės namų adminis
tratorės D. Urbonavičienės, didesnių 
konfliktų tarp veikiančių klubų neiškyla, 
nes jie visi išlaikomi iš nario mokesčio 
ir labdarų. Pastato išlaikymu rūpinasi 
miesto socialinės rūpybos skyrius.

Neseniai išspręstas ir mirusiųjų 
šarvojimo klausimas. Klubų vadovų 
susirinkime nuspręsta nebenaudai 
V isuom enės namų salės 
šarvojim ui. Kom pensuojant 
laidojimo išlaidas miesto laidojimo 
jstaigose, pasižadėjo tarpininkauti 
miesto socialinės rūpybos skyrius.

O  MUSŲ ŠALYJE
BIZNIS. Klaipėdos rajone, netoli 

Kretingalės miestelio, Sartų kaime, 
ūkininko Juozo Viršilo sodyboje 
policija rado 109 pabėgėlius iš Indijos 
ir Šri Lankos. Bėglių tarpe yra viena 
moteris. Žmonės paaiškino, kad 
Indijoje vienam vedliui jie sumokėjo 
po 4000 dolerių už tai, kad jis nuveš 
juos j Vokietiją. Baltiesiems vedliams 
iš Lietuvos pabėgėliai turėjo surinkti 
dar po tiek. Tačiau bėgliams 
nepasisekė, nes jie bus deportuoti 
atgal j Indiją, o jų "pabėgimo j Europą" 
organizatoriai - areštuoti.

ASM ENYBĖS, Socialdemokratų 
partijos prezidentas išplėstiniame 
posėdyje nutarė trūkstamo Seimo 
nario rinkim am s Kaiš iadorių  
apygardoje iškelti "iškilią" Lietuvos 
politinę asmenybę" - Antaną Terlecką.

NETIN K A M U M A S . JAV atstovų 
rūmai iš šalių, kandidačių j NATO, 
sąrašų išbraukė Baltijos valstybes. 
Motyvuota tuo, kad esą Lietuvą Latvija 
ir Estija dar nepasiruošusios NATO 
narystei. Lietuvos .diplomatai turėtų 
sunerimti, nes, ko gero, mūsų šalis 
paliekama Rusijos karinės jtakos 
sferai...

VIZITAI. Lietuvoje vieši Baltarusijos 
prezidentas A. Lukašenka. Mūsų šalis 
yra pirmoji Baltijos valstybė, kurią 
oficialiai aplanko Baltarusijos vadovas.

Vakar A. Brazauskas ii A. Lukašenka 
pasirašė Lietuvos ir Baltarusijos geros 
kaimynystės ir bendradarbiavimo 
sutartį.

J U B IL IE J U S . N enuilstanti 
lietuvininkė iš Pelesos Marija 
Kruopienė savaitgalį atšventė 75-erių 
metų jubiliejų. Parapijos namuose 
šią nuostabią moterį pasveikino 
bendražygiai, nuoširdžiai linkėdami 
jai sveikatos ir ištvermės kovoje prieš 
Baltarusijos lietuvių nutautinimą.

INTERVEN CIJO S. 87 proc. visų 
užsienio investicijų j Uetuvos ūkį tenka
1994-iesiems metams. Investitorių iš 
Vakarų tebelaukiama, nors šie 
neskuba "įsūdyti”  savo kapitalo ten, 
kur valdo komunistinės arba į jas 
labai panašios partijos. Stambiausias 
ir drąsiausias Vakarų investitorius 
"Shell" jau investavo mūsų šalyje 
per 10 mln. JAV dolerių.

VIENYBĖ. Trys Seimo frakcijų 
seniūnai s. Pečeliūnas, L. Milčius ir
B. Gajauskas pranešė apie jų 
vadovaujamų partijų (demokratų, 
tautininkų bei politinių kalinių ir 
tremtinių) sudaromą koaliciją.

Koalicinės partijos ypač aktyviai 
žada bendradarbiauti savivaldybių 
rinkimuose, įvyksiančiuose kovo 
mėnesį, ir jų metu ketina drauge 
surinkti bent 4 proc. rinkėjų balsų.

AVARIJOS. Autostradoje Vilnius- 
Kaunas autoavariją patyrė Madrido 
"Real" vidurio puolėjo Arvydo 
Sabonio žmona Ingrida. Moteris ir 
du sūnūs nenukentėjo nė kiek, nors 
automobilis "Ford Mondeo" gerokai 
aplamdytas.

FALSIFIKATAS. Švenčionėlių 
mieste Paupio gatvės 43 name policija 
aptiko ir  likv idavo pogrind in į 
falsifikuotų svaigalų gamybos žaliavų 
paskirstymo punktą Konfiskuaa apie 
1500 litrų neaiškios kilmės spirito, 10 
litrų neaiškaus skysčio su prieskoniais, 
apie pusė tonos jau paruošto 
surogato.

Pareigūnai teigia, kad falsifikuotų 
svaigalų paplitimas Lietuvoje sietinas 
su padažnėjusiomis nenatūraliomis 
m irtim is - aps inuod ijim a is  ir 
savižudybėmis. Specialistai sako, kad 
girtuoklius mirtis ištinka jau ir prie 
vaišių stalo.

IŠ R A D IN G U M A S . Lietuvos 
Prezidentas A. Brazauskas raudono
sios armijos karių nebevadina 
"didžiojo tėvynės karo veteranais". 
Naudojamas neutralesnis Antihitleri
nės koalicijos vardas. Šalies vadovas 
ragina visos Lietuvos politines jėgas, 
kultūros ir švietimo įstaigas, visą 
visuomenę pažymėti Antihitlerinės 
koalicijos pergalės 50-ąsias metines.

Nežinia, ar jau galima tikėtis šių 
metų liepos 21 -osios švenčių (sovietų 
valdžios atkūrimas Lietuvoje) arba 
vasario 7-osios - suvereniteto TSRS 
sudėtyje pagerbimo (buvo toks 1989 
m. vasario 7 d. LTSR AT 
dokumentas...)?

Paruošė I. V.

Kaip prognozuoja Vidaus reikalų 
m in is terijos pata isos darbų 
departam ento darbuo to ja i, 
kalėjimuose greitu laiku gali tekti statyti 
trečiąjį lovų aukštą. Naujosiose 
Baudžiamojo kodekso pataisose 
numatyta panaikinti lygtines bausmes. 
Todėl, te is ingum o ekspertų
paskaičiavimais, nubaustųjų laisvės 
atėmimu skaičius gali išaugti nuo 33 
iki 50 proc. O jau dabar Lietuvos 
įkalinimo įstaigose vienam kaliniui 
tenka tik vienas kvadratinis metras 
ploto (sovietiniais

visuomenė dar nepasiruošusi, jam 
nepritartų rrvaldžia, griežtinanti kovą 
su nusikalstamumu. Bene patį 
originaliausią būdą problemai išspręsti 
s iū lo  kaimo rinkėjų balsų 
besivaikančios Valstiečių partijos 
rėmėjai. Anot jų, ryžtingiau reikėtų 
taikyti mirties bausmes, o ištuštėjusius 
gyvulininkystės kompleksus pritaikyti 
kalėjimams. Juokauti galima įvairiai, 
tačiau problema lieka. Tiesa, šiais 
metais Vyriausybė departamentui 
skyrė lėšų dvigubai daugiau negu
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la ikais buvo 
nurodom a skirti 
dvigubai daugiau).
Nuteistųjų laisvės 
atėmimu skaičius 
augo ir prieš teisminę Ц ' 
reformą. 1990 m. jų | į į  
buvo 8,5 tūkst. 1993 
m. šis skaič ius 
priartėjo prie 10 tūkst.
Dabar L ietuvos 
kalėjimuose bausmę 
atlieka 13 tūkst. 
asmenų. Pravieniškių 
sustiprinto režimo 
kolon ijo je  kalin ių  
skaič ius nuo 
tūkstančio praėjusių 
metų sausį išaugo iki 
dviejų tūkstančių.
Panevėžio kolonijoje, 
kur kalinamos visos 
L i e t u v o s  
n u s i k a l t u  
moterys, per metus 
gyventojų skaičius 
padvigubėjo. Panaši 

padėtis visose 13 Lietuvos įkalinimo 
įstaigų. Jų darbuotojų nuomone, yra 
du būdai susidariusiai problemai 
spręsti: arba statyti naujus kalėjimus, 
arba taikyti amnestiją. Naujiems 
kalėjimams statyti reikia milijoninių 
lėšų. Statyboms, kurios būtų baigtos 
per 15 metų, reikėtų net 2 milijardų 
litų.

Amnestijų įstatymą būtų galima 
taikyti valstybinių švenčių metu. Beje, 
tai daroma ir Vakarų valstybėse. 
Tačiau Lietuvoje amnestijos įstatymui

i

VALSTIEČIŲ
PARTIJOS
RĖMĖJAI
SIŪLO
TUŠČIAS
FERMAS
PAVERSTI
KALĖJIMAIS

pernai. Tačiau tai tik popieriuje. 
Departamentui vyriausybė skolinga 
dar nuo pernai. Ne visi pinigai 
atiduodami ir šiemet. Vietoj sausio 
m ėnesį žadėtų jų m ilijonų 
departamentui buvo duota tik 700 
tūkstančių.

Lietuva siekia prisijungti prie 
Europos teisių konvencijos. Pavasarį 
atvyks šios organizacijos ekspertai. 
Teks jiems parodyti rietuvėmis 
sukrautus kalinius.

P aru o šė  P. K.

KALENDORIUS
ŠIANDIEN - 38 - J I  METŲ DIENA

SAULĖ  
M Ė N U L I S

Teka 8.00. Leidžiasi 17.00 
Dienos ilgumas 9.08

Priešpilnis 14.55 
Leidžiasi 1.18. Teka 10.31

VARDADIENIS: JOS a5' Romua,das' Viidaugas'

S A U L E

RYTOJ - 39 - ji METŲ DIENA

Teka 7.58. Leidžiasi 17.10 
Dienos ilgumas 9.12

MENULIS Priešpilnis nuo vasario 7 d. 
Leidžiasi 2.21. Teka 11.03

VARDADIENIS: Da“ as' Honoratą Saliamonas'



SKAITYTOJU NUOMONĖ

APIE SEIMĄ IR {STATYMUS
Jeigu šiandien jstatymą ar jsakymą 

priimtų žmonės, kurie patys pripažįsta 
gamtos jstatymų viršenybę prieš 
visokius valstybės jstatymus, tai, 
manau, tokie žmonės tarnautų savo 
tautos tikslams, o ne grupiniams 
interesams. Žmonės turi pirmiausia 
pažinti save, o tada gali pažinti ir 
kitus, jei žino jų gyvenimo poreikius 
ir gyvenimo dėsnius. Juk žmogus - 
gamtos dalelė ir jam reikia gamtiškų, 
gyvenimiškų jstatymų. Tad jstatymus 
turėtų priimti ne kuri nors viena partija, 
nes viena partija yra tik tam tikra 
atskilusi tautos dalelė, kurios tiesa 
yra pati primityviausia iš kitų galimų 
tiesų. Tokią eksperimentinę "tiesą"

mes pergyvenome sovietmečiu. Ji 
nepasiteisino, o dabar vėl brukama 
mums nauja vienos partijos "tiesa".

Jeigu jstatymą priimtų tarpusavy 
susiderinusios kelios partijos, tai jau 
būtų realesnės, nors ir ne pačios 
tobuliausios gyvenimiškosios tiesos. 
Tobulas įstatymas toks, kurį padiktuoja 
gamtos (gyvenimo) dėsniai. Jeigu 
kitos partijos atsisako dalyvauti 
jstatymo priėmime, tai jos visos 
nesutinka su tos vienos partijos 
"tiesa". Netgi keista, kad vienos 
partijos priimtas įstatymas dabar 
kartais nepriimtinas net tos pačios 
partijos kai kuriems nariams. Tuomet 
jie apkaltinami ir šalinami iš savo

PRAŠAU, PRASOM, 
PRAŠYČIAU

Leonlja M ALA KA USK IENĖ
Mandagus kalbėjimas - visų pirma 

malonus, geranoriškas, nepriekabus, 
neužgaulus žmonių bendravimas. 
Kiekviena kalba tokiam bendravimui 
turi susikūrusi tam tikrų formulių. 
Nepakanka jas mokėti. J jas įprantama, 
jgundama iš mažumės. Arba, deja, 
nejgundama...

Esant dvikalbystei, vienos kalbos 
mandagumo formulės, įsibrovusios 
j kitą kalbą, gali joje nepritapti, griauti 
pastarosios sistemą.

Panagrinėkime konkretų atvejį. 
Rusų kalbos žodis "požaluista" yra 
neasmenuojamas, įterptinis, su kitais 
sakinto žodžiais gramatiškai nesusijęs, 
todėl kalbant išskiriamas pauzėmis, 
intonacija, o rašant - kableliais: "Proi- 
dite, požaluista, vperiod". Negalima 
šio sakinio pažodžiui išversti j lietuvių 
kalbą ("Praeikite, prašau, pirmyn"). 
Lietuvių kalbos žodis "prašom 
(prašau)”  yra asm enuojam as 
veiksmažodis, savo forma regimai 
susijęs su pirmuoju asmeniu, nors 
prasminė šio santykio pusė yra 
gerokai išblukusi, ypač žodžio 
"prašom". Todėl pastaroji forma y ra 
mandagesnė, nes labiau išryškina 
patj prašymą, o  ne prašančiojo 
asmenį: "Prašom ne praeiti pro ką 
nors, o paeiti j priekį, pirmyn.

Jeigu norime pabrėžti prašančiojo 
valią, valdžią pirmenybę, reikalavimo 
griežtumą, galime vartoti formą 
"prašau": "Prašau padėti knygą į 
vietą!". "Prašau" ir "prašom " eina 
skainio tariniu, o  šalia esanti bendratis

yra papildinys: prašom - ko? - paeiti, 
padėti, duoti...

Daugeliu atvejų dar labiau tiktų 
“prašyčiau", "prašylume". Tariamoji 
nuosaka tarsi sumažina prašymo 
primygtinumą, įkyrumą, ir procedūra 
darosi abiems pusėms malonesnė: 
"Prašyčiau skirti man pašalpą", 
"Prašyčiau įrašyti į eilę", "Prašyčiau 
įrašyti jskaiton”  ir pan.; "Prašytume 
atsižvelgti į sus ik losč ius ias 
aplinkybes..." - kai rašoma, kalbama 
kolektyvo vardu.

Beje, siekiant atgaivinti lietuvių 
kalbos dvasią, dokum entai, 
atsižvelgiant j jų turinį, įvardijami ne 
žodžiu "pareiškimas", o kitais 
terminais: "prašymas", "siūtymas", 
"skundas" ir pan. Juk dažniausiai 
savo "pareiškimuose" mes nieko 
nepareikšdavome. Nebuvo ir žodžio 
"pareiškiu” . Jeigu jis būtų, tai ir 
dokumentas būtų “ Pareiškimas".

Žodžiu "prašom" atsiliepiame ir į 
mandagų pasibeldimą į duris įeinant. 
Pažymėtina, kad įėjimo pro duris 
etiketui to visiškai pakanka. Jei kas, 
jau jkišęs galvą arba koją jkėlęs, dar 
klausia: "Galima?", tai aišku, kad 
jeina lietuvių kalbos pramokęs rusas 
arba savo kalbos jausmą praradęs, 
gal "perdėtai" mandagus lietuvis.

Apskritai žodis “prašom" nuo ryto 
iki vakaro yra ant kiekvieno liežuvio, 
pasakomas dešimtis kartų (duodant, 
kviečiant, leidžiant...), mes jo tarytum 
ir nebegirdime, bet tikrai pasigestume, 
pasijustume nemaloniai, jei staiga 
imtume iš tiesų jo nebegirdėti.

partijos. Ar ne absurdas, kada 
nepaisoma vertingos žmogaus 
nuomonės, o už tai, kad jis nenori 
kaip partijos narys būti jos vergu, 
pašalinamas, nes turi savo, kitokią, 
nuomonę. Tai didelis žmogaus teisių 
pažeidimas ir moralinė skriauda. Toks 
žmogus negali nusižeminti, tad geriau 
pasirenka savo tiesą negu vergavimą 
vienai LDDP valdančiajai linijai.

Pasamprotaukime. Jeigu jstatymas 
priimtas tik vienos partijos "tiesos 
rėmuose", tai supraskime, kiek tame 
įstatyme tiesos. Gal tik 16%. O rinkėjai 
rinko Seimo narius, kad jie visi 
dalyvautų jstatymų leidime. Gal dėl 
to dabartinė apklausa ir parodė, kad 
Seimu nepasitiki tik 21% žmonių, o 
vyriausybe - 27%. Tai labai blogi 
rodikliai, kurie iššaukia dar didesnj 
nepasitikėjimą tomis institucijomis.

Stasys K R IPAS  
Stasys O RAG ÜNAS

ŠIAULIŲ RAJONO DEPUTATAI 
PALIKS POSTUS SU MUZIKA, 
ŠAMPANU IR 15 MILIJONŲ LT 

BIUDŽETO DEFICITU
Šiaulių rajono tarybos deputatai 

priešpaskutinėje sesijoje svarstė 1995 
metų biudžetą. Nelengvai sekėsi šis 
darbas, nes išlaidoms reikia 42 milijonų 
litų, o pajamų numatoma tik 27,4 
mln. Lt. Pinigų trūksta visiems, ypa-

Tačiau paskutiniajai sesijai su muziką 
fotografais, suvenyrais ir šampanu 
užteks, š i atsisveikinimo sesija, kuri 
turėtų įvykti vasario viduryje, kainuos 
3 tūkstančius litų.

tingai švietimui, sveikatos apsaugai.

TRUPINIAI ŠVIETIMO
P. K.

ĮSTAIGOMS
Švietimo ir mokslo ministerijoje 

patvirtinta švietimo programa 1995 
m. Joje numatyta, kad iš valstybės 
biudžeto paskirtos 16 mln. Lt lėšos 
bus naudojamos šešiolikos objektų 
statybai ir rekonstrukcijai. Šiais metais 
Lietuvoje bus pradėta statyti tik viena 
švietimo įstaiga - Eišiškių vidurinė 
mokykla, po kurios stogu ruošiamasi

priglausti ir kultūros centrą. Vėliau 
bus statomos vidurinės mokyklos 
Šalčininkuose, Jašiūnuose, statomi 
priestatai prie švietimo jstaigų 
Radviliškyje, Čiobiškyje, Švenčion
ėliuose, Rusnėje, Švėkšnoje, 
Kėdainiuose, Kaune, Šiauliuose.

P. K.

Apsiskaičiuokime pensiją patys
Informuojame, kad nuo 1995 m. 

sausio 1 d. pensijos apskaičiuojamos 
pagal naujai priimtą Valstybinių 
socialinio draudimo pensijų jstatymą 
bei Valstybinius socialinio draudimo 
pensijų skyrim o ir m okėjim o 
nuostatus. Pensija bus sudaryta iš 
pagrindinės ir papildomos pensijos 
dalių. Pagrindinė (bazinė) pensijos 
dalis šiuo metu yra 75 Lt. Papildoma 
pensijos dalis apskaičiuojama pagal 
formulę 0,005xSxKxD, kurioje S - 
darbo stažas, K - asm ens 
draudžiamųjų pajamų koeficientas, 
D - vidutinės mėnesio draudžiamosios 
pajamos (šiuo metu - 397 Lt).

Norint bent apytikriai apsiskaičiuoti 
savo papildomą pensijos dalj, būtina 
žinoti vidutinį tų metų mėnesio darbo 
užmokestį, nes asmens draudžiamųjų 
pensijų koeficientas K parodo 
žmogaus buvusio uždarbio santykj 
su tų metų (mėnesio) vidutiniu 
Lietuvos uždarbiu. Pateikiame 
mėnesio vidutinio darbo užmokesčio 
lentelę, taikytiną draudžiamųjų pajamų 
koeficientui apskaičiuoti (litais).

užmokestis užmokestis užmokestis
1970 1,2 1991 02 3,6 1992 12 87,1
1971 1,24 1991 03 4,08 1993 01 94,2
1972 1,29 199104 4,56 1993 02 119,87
1973 1,34 1991 05 5,22 1993 03 134,83
1974 1,38 1991 06 5,9 1993 04 149,33
1975 1,42 1991 07 6,66 1993 05 160,28
1976 1,52 1991 08 6,82 1993 06 179,27
1977 1,55 1991 09 7,4 1993 07 191,36
1978 1,57 1991 10 9,6 1993 08 196,19
1979 1,6 1991 11 13,42 1993 09 207,49
1980 1,66 1991 12 21,65 1993 10 225,99
1981 1,7 1992 01 22,79 1993 11 250,23
1982 1,75 1992 02 27,98 1993 12 291,11
1983 1,78 1992 03 32,4 1994 01 309,18
1984 1,84 1992 04 41,18 1994 02 316,6
1985 1,9 1992 05 49,78 1994 03 345,03
1986 1,95 1992 06 57,68 1994 04 330,41
1987 2,04 1992 07 61,75 1994 05 348,51
1988 2,23 1992 08 66,19 1994 06 364,82
1989 2,44 1992 09 78,73 1994 07 371,41
1990 2,83 1992 10 82,26 1994 08 369,1
1991 01 3,12 199211 82,96 1994 09 371,6

Pabandykime pasiremti pavyzdžiu. 
Tarkime, jūs, bankrutuojančios 
gamyklos darbininkas, j pensiją išėjote 
šiemet. Jūs gaudavote minimalų 
atlyginimą - 85 Lt. Vidutinio 1995 m.

atlyginimo šiuo atveju lentelėje nėra, 
bet jūs ir taip žinote, kad 397 Lt. 
Pirmiausia apsiskaičiuokite K. Jis 
gaunamas jūsų vidutinį atlyginimą 
padalijus iš vidutinio Šių metų 
atlyginimo, t. y. 85:397=0,21. Toliau

skaičiuokite pagal formulę 0,005xS (30 f  
metų)x0,21x397=12,75 Lt. Prie gautos 
sumos pridėkite pagrindinę pensiją 
(75 Lt). Gausite apytikriai 87,75 Lt.. 
Priminsime, kad šiuo metu vidutinė 
pensija yra apie 130 Lt.

v i l i V

"Klevas 132 namelyje rastas A. K. 
(gim. 1940 m.) lavonas. Smurto žymių 
nėra. Žmogus ten gyveno.

Vasario 5 dieną apie 7 val. 30 min. 
namuose (Šeduvos 6) rastas Z. G. 
(gim. 1938 m.) lavonas su smurto 
žymėmis. Įvykis tiriamas.

V

INFORMUOJA

Sumušė 
privataus taksi

Atėmė 12 litų
Prie "A ido” prekybos centro 

nepažįstami vaikinai iš A. Ž. (gim. 
1985 m.) atėmė 12 litų ir nuolatinį 
važiavimo bilietą.

Mirtys namuose
Rėkyvos kolektyviniame sode

vairuotojas
Šiauliuose ties Panevėžio gatvės 

dvyliktuoju namu J. U. sumušė 
privataus taksi vairuotojas. Piliečiui 
sudaužyta galva, su trenktos 
smegenys. J. U. gydosi Šiaulių 
ligoninės neurochirurgijos skyriuje.

P. A. prie3vid. m-klos (Vytauto g. 
113) sumušė iš matymo pažįstami 
jaunuoliai. įtariamieji Andrius Dužinas 
(gim. 1973 m.) ir Maksimas Tautavičius 
(gim. 1976 m.) ieškomi.

Norėjo tik 
nusiraminti

Respublikinės Šiaulių ligoninės 
valgyklos darbuotoja D. S. išgėrė 
saują kažkokių tablečių. Mat namuose 
kilo konfliktas. D. S. sako, kad norėjo 
nusiraminti. Nukentėjusiosios būklė 
sunki.

Dingęs sūnus... 
atsirado

Nerijus Burkauskas (gim. 1981 m.) 
sausio 16 dieną su draugu Vaciu 
Ambrazevičiumi dviračiais išvažiavo 
iš namų ir negrįžo. Mama manė, kad 
sūnus gali būti viename iš didesniųjų 
Lietuvos miestų. Vaikai rasti Palangoje, 
viename iš viešbučių. Pradžioje jie 
slapstėsi Šiauliuose, o paskui 
susipažino su kažkokiu “Kėška" ir 
išsinuomojo viešbutj. Vaikai buvo 
pasipuošę, neatrodė nuvargę. 
Neaišku, iš kur gavo pinigų.

Paruošė Vida M IS IŪ N A ITĖ

Ž E M E  DIRVONUOJA, G RUDŲ TRŪKSTA
Žer

Šiuo metu žemės ūkio produkciją 
perdirbančios įmonės žemdirbiams 
skolingos 70 mln. Lt. Daugeliu atvejų 
dėl tokios padėties kalti patys įmonių 
vadovai, kurie neįstengia rasti rinkos 
savo produkcijai.

Prasti pop ieria i su grūdų 
atsargomis. Apytikriais Žemės ūkio 
ministerijos paskaičiavimais sodiečiai 
jų dar turi 40-50 tūkst. tonų. Deja, kol 
kas atsargų papildyti negalima, nes 
nelikviduoti jsiskolinimai už pernai

pristatytą derlių.
Dėl tų pačių ir kitų priežasčių pernai 

Lietuvoje dirvonavo 270 tūkst. ha dirvų. I

ITUOSE
KRAŠTUOSE

P. K.

ČEČĖNIJA. Sekmadienio rytą 
Grozne ir jo apylinkėse kovos buvo 
kiek aprimusios. Pagal Prancūzijos 
žinių agentūros korespondento 
pranešimus čečėnai nori ir ruošiasi 
atsikovoti iš rusų penktadienį užimtą 
strategiškai svarbią kryžkelę j pietus 
nuo Grozno, nes priešingu atveju jie 
negalės pasiekti sostinės iš kitų savo 
kontroliuojamų sričių. Žinių agentūra 
"rTARTASS" skelbią kad sekmadienį 
rusų kariuomenė smarkiai puolė 
Jermolovkos kaimą, esantj apie 15 
km nuo Grozno. Tai agentūrai pranešė 
Rusijos kariuomenės vadai.

RUSIJA. Prezidentas B. Jelcinas 
nauju dekretu pratęsė ypatingąją 
padėtį Ingušijoje ir Siaurės Osetijoje. 
Prezidento spaudos skyrius pranešė, 
kad dekretas įsigalėjo seKmadienj, 
vidumaktj. Praeitą savaitę Rusijos par
lamentas dėl balsų stokos nepatvirtino 
tokio B. Jelcino dekreto. Sekmadienį 
paskelbtą dekretą taip pat turi patvirtinti 
parlamentas.

VOKIETIJA. Miunchene vykstan
čiame tarptautiniame pasitarime 
Europos saugumo klausimais sekma
dieni vėl buvo kritikuojamą Rusijos 
kariuomenės puolimo Čečėnijoje

santarvė pripažįsta Rusijos vientis
umą, tačiau rūpesti kelia Rusijos ka
riuomenės taktika Čečėnijoje. Minis
tras pažymėjo, jog tai kol kas nepa
kenkė Vašingtono santykiams su 
Maskva. NATO generalinis sekretorius 
V. Klasas taip pat pareiškė susirū
pinimą perdėtu Rusijos karinės gaitos 

Čečėnijoje, ta "vartojimu Čečėnijoje, tačiau tuo pat 
metu buvo patenkintas, kad Maskva 
leidžia opozicijai susipažinti su 
padėtimi karo apimtoje respublikoje 
ir netrukdo korespondentams laisvai 
pranešinėti jvykius.

Vokietijos užsienio reikalų ministras 
K  Kinkelis irgi kritikavo Rusijos kariuo
menės veiksmus, tačau nenurodė 
priemonių, kuriomis butų galima pa
veikti Maskvą, kad ji sušvelnintų 
puolimą.

Pasitarimo Miunchene dalyviai taip 
pat apsvarstė bendruosius NATO 
santykius su Rusija. Jie pažymėjo, 
kad Rusija be reikalo kritikuoja šiaurės 
Atlanto samarvės (NATO) nora priimti 
įsavotarpą kelias Rytu Europos šalis. 
Delegataijpažymejo, kad tai jokiu būdu 
neturi buti suprasta kaip pavojus

apimtis. JAV gynybos ministras V. 
I Peris sakė, Rad Šiaurės Atlanto

Rusiįos saugumui. Maskva bus 
nuodugniai informuojama ap«e NATO
planus. Rusija nebus izoliuota.

A. V.

AUŠROS ALĖIA



IŠEIVIJOS LIETUVIŲ SPAUDOJE

BŪKIME OBJEKTYVŪS
Prisimenant Lietuvos Prezidento 

Algirdo Brazausko kelionę Čikagoje, 
noriu pasakyti, kad “ Draugo" dien
raščiuose išspausdintos apžvalgos 
nevisai atitinkatikrovę. Iš jų susidaro 
jspūdis tokio vizito, kuris kupinas 
dalykiškų sutarčių, išeivijos bei Pre
zidento savitarpio supratimo ir bro
liškos meilės. Tikrovėje A  Brazausko 
su čia gyvenančia lietuviška bend
ruomene susitikimai praėjo šaltai ir 
oficialiai.

Prezidentas nesiteikė atsakyti j 
tokius svarbius klausimus kaip grį
žtančių tremtinių nuosavybės grąžini
mas, Lietuvos žmonių nuskurdinimas 
irt.t. O atsakinėdamas j gausius klau
simus, pateiktus raštu, neetiškai rinkosi 
pagal savo skonj, palikdamas didesnę 
dalj be atsakymo.

Išeivijos lietuviai, tarytum nujaus
dami Prezidento elgesj, savo negausiu 
apsilankymu j susitikimus tarsi pasakė, 
jog jam reikėtų labai rimtai pergalvoti 
savo vedamą politiką ekonominių

pertvarkų srityje bei atsisakyti 
prorusiškų tendencijų užsienio 
politikoje.

Trumpai kalbant, vizitą Čikagoje 
pavadinčiau beprasmišku. Tarsi 
būtume pamatę Prezidento maneke
ną, o ne gyvą žmogų, susirūpinusį 
savo tautos ateitimi. Pagrindinis 
organizatorių rūpestis buvo, kad tik 
Prezidentas nepasijustų nepatogiai, 
lyg jis eitų pamiegoti, o ne atlikti savo, 
kaip valstybės vadovo, pareigas.

Atrodo, blaiviausiai įvertino jo 
kelionę dienraščio "Chicago Sun- 
Times” žurnalistas savo straipsnyje 
(spalio 3 d.) Šiuo atveju reikėtų iš jo 
pasimokyti objektyvumo.

Kai tuo tarpu Justo Paleckio 
džiūgavimai (spalio 4 d. “ Lietuvos 
rytas") dėl visapusiško vizito sėkmės 
panašūs į tarybinėje periodikoje nuolat 
buvusias liaupses tėvyninei gamybai 
bei demokratijai.

“ D raugas” . Č ikaga  
(kalba netaisyta)

KĄ REIŠKIA ŽODIS 
“PATRIOTAS”?

Kai ėjome į pradines mokyklas, 
žodis “ patriotas" reiškė "žmogus, 
kuris nebijo mirti už tėvynę” . Kai 
lankėme vidurines, buvome mokomi 
p rik lausyti o rgan izac ijom s, ir, 
bučiuodami vėliavas, prisiekėme dirbti 
“ Dievui ir tėvynei".

Kai pradėjome žilti - susimaišėme, 
nes skaitome spaudoje, kaip garbingi 
lietuviai apkabinėjami “dzinguliukais” , 
gauna garbingus patriotų vardus. (Tik 
vienas Bern. Brazdžionis "dzingu

liuko”  atsisakė.) Skaitome puikų adv. 
P. Žumbakto straipsnį, kad po Lietuvos 
ministerijas ar ambasadas NKVD 
darbuotojai vaikšto kaip patriotai.

Padėkite išspręsti šią mįslę, nes 
labai norisi sugrąžinti tam žodžiui 
tikrąją prasmę tokioje "patriotinėje 
maišalynėje".

G ailutė VA LIULIEN Ė  
“ D raugas” . Č ikaga  

(kalba netaisyta)

Nežinomybės
labirintai

Jungtinėse Amerikos Valstijose 
susikūrusi organizacija "Piliečiai prieš 
NSO reikalų įslaptinimą” tyrinėja, kaip 
valstybės atsakingi žmonės slepia 
faktus, turinčius sąryšio su NSO feno
meno stebėjimais. Ši organizacija 
leidžia žurnalą "Teisus reikalas". Praė
jusių metų gruodžio numeryje buvo 
išspausdinta nepaprastai įdom i 
informacija. JAV valstybės departa
mentas (Užsienio reikalų ministerija) 
viešai paskelbė telegramą, datuotą 
1987 metų birželio 30 d. Štai šios 
telegramos turinys.

"(Lakuna) praneša, jog sovietų

Europos šalyje, žurnalas, išspaus
dinęs šį straipsnį apie smalsaus dak
taro Boileno nuotykius Kalifornijoje ir 
Nevadoje, buvo nubaustas. Ta šalis

VERČIANT BEDĄ 
ANT NSO...

valdžia Stavropolio rajone, netoli 
Radijo irfizikos instituto, pastatė SGI 
tyrimo stotį. Matyt, ši tyrimo stotis to 
bulina metodus numušinėti palydovus 
elektromagnetiniu būdu. Šio instituto 
mokslininkai bandymų metu sugeba 
aptikti gaunamąsuperaukštų dažnių 
spinduliavimą. Ne mažiau įdomu, jog 
ši stotis surenka patį didžiausią prane
šimų apie NSO skaičių vis- e Sąjun
goje. Fenomenas atsiranda ryšium 
su įvairiapusiškais SGI eksperi
mentais, kurie atliekami ten".

SGI (tiems, kas nežino) - tai plataus 
masto ešelonuota priešraketinė gy
nyba su kosminio bazavimo elemen
tais. Maždaug tomis dienomis, kai 
amerikiečių žvalgas užmezgė ryšį su 
savo šefais iš Valstybės departa
mento, almanachas "Panorama" išs
pausdino straipsnį apie SGI programą 
“ Generolo Grechemo kreipimasis” . 
Kai straipsnis buvo išspausdintas 
vienoje buvusioje “ laisvoje”  Rytų

nuskurdusi, ja nesidomi net mafijoziai. 
Taigi buvo visiškai neaišku, ko taip 
išsigando valdžia. Žmonės iš organi
zacijos "Piliečiai prieš NSO reikalų 
įslaptinimą” mano, jog kai kurie ameri
kiečių SGI bandymai galėjo būti klai
dingai palaikyti NSO pasirodymu. Ta
čiau valstybei buvo naudinga, kad 
gyventojai klaidingai manytų, jog jie 
tikrai mato skraidančias lėkštes, bet 
tik jau ne slaptus žemiškus aparatus, 
diskoplanus. Užtai jie dar sykį prašo 
žurnalo skaitytojus būti santūriais 
stebint NSO fenomeną. Iš tikrųjų, ką 
daryti ir ką galvoti, kai San Diege 
“ NSO stebėjusieji" policininkai staiga 
susikrauna lagaminus ir dingsta. O 
kai tyrinėtojai iš civilių tarpo juos su
randą paaiškėją jog tie “ policininkai" 
net į policininkus nepanašūs. Žodžiu, 
verčiant bėdą ant NSO, atliekami 
žemėje gamintų lėkščių bandymai.

P arengė
B ron ius KA SP ER A VIČ IU S

SIAURĖS LIETUVOJE
NUSIKALTIMAI

Gydytojas 
teisiamųjų suole

RADVILIŠKIS. Pernai pavasarį 
Linkaičių kaime, susidūrus dviem 
automobiliams, vienas žmogus 
žuvo, penki sužeisti. Šių metų sausio 
26 dieną teismas išnagrinėjo bylą ir 
paskelbė nuosprendį Radviliškio 
centrinės ligoninės gydytojui V. 
Šaukliui. Bausmė tokia: 4 metai ir 
10 mėnesių laisvės atėmimo, 
nuosprendžio vykdymą atidedant 
3 metams. Kadangi V. Šauklys 
avariją padarė būdamas neblaivus, 
jis 5 metus neturės teisės vairuoti 
automobilio.

nauskas užėmė atitinkamai tik devintą 
dešimtę ir vienuoliktą vietas. Visi, 
išskyrus jauniausiuosius, iki 13 metų 
amžiaus bėgikus, bėgo 10 kilometrų 
distanciją aplink ežerą. Jauniau- 
siesiems pakako trijų kilometrų. 
Nugalėtojais tapo telšiškis Donatas 
Ereminas, įveikęs šį atstumą per 11 
minučių ir 13 sekundžių ir moksleivė 
iš Ubiškės Vida Rupeikaitė.

Geriausi - 
akmeniškiai

AKMENĖ. Šeštadienį Šiauliuose 
jvyko miesto bei Tauragės, Kelmės, 
Radviliškio ir Akmenės rajonų moks
leivių bokso turnyras. Geriausiai sekėsi 
akmeniškiams, iš kurių net 7 tapo 
turnyro nugalėtojais.

KITI ĮVYKIAI

SPORTAS KULTURA

Greičiausiai 
apibėgo 

Germantą
TELŠIAI. Kasmet vyksta masinės 

bėgimo varžybos aplink Germanto 
ežerą. Šj karią susirinko 110 bėgimo 
mėgėjų iš įvairiausių Lietuvos rajonų. 
Nemažai buvo ir telšiškių.

Greičiausiai, per 33 minutes ir 
17 sekundžių, Germantą apibėgo 
šiauliškis Česlovas Kundrotas. 
v Telšiškiai, bėgimo mėgėjų klubo 

“Žemaitis" nariai Pranas Kontrimas, 
^Gediminas Petrulis ir Antanas Kaka-

“Grok, Jurgeli” 
- Kelmėje

KELMĖ. Visi gerai žino populiarųjį 
konkursą “ Grok, Jurgeli". Sausio26 
dieną kompozitorius Jurgis Gai
žauskas su žmona ir devynių rajonų 
atstovai susirinko j Kelmę aptarti, kaip 
suorganizuoti šį renginį Kelmėje 
balandžio 22 dieną, t. y. Jurginių 
išvakarėse. Jurgis Gai-žauskas 
neatsitiktinai atvyko į Kelmę. Pasak 
jo, čia, Žemaitijoje, gilios kaimo kapelų 
tradicijos. Kelmės rajonui atstovaus 
Kelmės, Užvenčio kapelos.

Ruošiama 
gyventojų 
užimtumo
programa

PAKRUOJIS. Darbo birža kartu 
su rajono savivaldybe baigia ruošti 
gyventojųužimtumo programą 1995 
metams. Žadama organizuoti rajono 
žmonių siuntimą j užsienį, numatoma 
kurti naujas darbo vietas Klovai
niuose, Rozalime ir kitose apylinkėse. 
Bedarbius, kuriančius savo verslą, 
numatoma atleisti nuo įmonės regis
travimo mokesčio. Bedarbius, įregis
travusius individualias įmones, 
žadama atleisti nuo pajamų mokes
čio pirmuosius dvejus metus.

Nedarbas
v

Žagarėje
ŽAGARĖ. Tai nedidelis miestelis, 

tačiau bedarbių ir čia užtenka, šių 
metų sausio pirmomis dienomis 
darbo biržoje užsiregistravo 207 
žmonės, ieškantys darbo; iš jų -119 
tikrųjų bedarbių, gaunančių pašalpą. 
Daug yra ir neužsiregistravusių, nors 
tai jiems ir nenaudinga. Daugiausia 
užsiregistravo žemės ūkio dar- 
bininikų, populiariausia specialybė 
- vairuotojas-traktorininkas. Daug yra 
bedarbių, kuriems iki pensijos likę 
penkeri metai.
Paruošė Vida S IM ONAITIENE

SKIRTUMAS TARP ŽEMĖS 
REFORMŲ LIETUVOJE IR 

LATVIJOJE
Jon as VA IŠNO RA S

Jau daug kalbėta ir rašyta apie 
Lietuvoje vykdomą žemės reformą! 
Kiek daug buvusių ūkininkų - žemės 
savininkų arba jų palikuonių - 
pretendentų ir šiandieną tebevarsto 
valdžios įstaigų duris, norėdami 
atgauti savo, savo tėvų arba senelių 
žemę. Tačiau veltui, mielieji ponai! 
Jūs turite žemės dokumentus, jūs 
įrodote dokumentais juridinę teisę 
atsiimti savo tėvų žemę, bet žemelę 
matysite kaip savo ausis! Dėl to, kad 
mūsų Lietuvoje egzistuoja dirbtiniai 
barjerai nuosavybės teisei j žemę 
susigrąžinti. Tai žaliosios, pilkosios 
ir rezervinės gyvenviečių bei miestų 
plėtimosi zonos. Taip vadinasi 
neprivatizuojami plotai, o kur dar 
bendros jungtinės nuosavybės teisė, 
varžanti atskirų pretendentų valią?

Neseniai per Lietuvos televiziją 
matėme laidą - Šliužo reportažą - 
apie žemės reformą, vykdomą 
kaimyninėje Latvijoje. O vienas šito 
reportažo dalyvių - Latvijos lietuvis - 
šitaip apibūdino žemės reformų, 
vykdomų abiejose respublikose, 
skirtumą: Lietuvoje reforma vykdoma 
orientuojantis į Rusiją, o Latvijoje - j 
Vokietiją (t. y. į Vakarus). Tad ir buvusių 
Latvijos savininkų žemė grąžinama

pretendentams (skirtingai nuo 
Lietuvos) be jokių sąlygų ir apribojimų. 
Jei žemė šiuo metu užstatyta pastatais, 
valstybė moka už ją pretendentams 
nuomą! Užtenka 2-3 ha laisvos žemės, 
nereikia atiminėti iš savininkų!

Mūsų Lietuvoje įstatymais ginamas 
ne tikrasis, bet būsimasis... 2-3 ha 
savininkas. Kodėl? Nesistebėkite! 
LDD partija, atėmusi žmonių santau
pas, netesėjusi savo rinkiminių pa
žadų, nusibodusi savo nuolatiniu melu 
apie stabilizaciją ekonomikoje (kai 
vis dar krentamo gilyn į duobę!), puikiai 
supranta, kad ateinančiuose rinkim
uose į Seimą jokių šansų laimėti ne
beturi! Tad reikia “ sukurti”  naują ma
žažemių valstiečių, 2-3 ha savininkų 
sluoksnį, kuriuo bus galima remtis 
ateinančiuose rinkimuose. Ir nesvar
bu, kad tie 2-3 ha atimti iš tikrųjų 
savininkų ir dalijami pusvelčiui už 
investicinius čekius, o tikriesiems 
savininkams kompensacija už jų žemę 
bus išmokama per 15 metų, kai lito 
perkamoji galia bus sumažėjusi 
dvigubai arba trigubai!

Kaip matome, valdančiajai LDD 
partijai visiškai nesvarbu, kad šios 
nevykusios žemės reformos išdavoje 
kaime vyksta gyventojų suprie
šinimas! Juk tai vyko ir "garsiaisiais"

RASO
“AUŠROS
ALĖJAI”

kolektyvizacijos laikais!
Jai, t. y. LDDP daug svarbiau 

išlaikyti gerą partijos vardą, kuris per 
pastaruosius dvejus metus, jai esant 
valdžioje, tapo nepopuliarus.

Juk taip malonu girtis, kad LDD 
partija "rūpinasi vargstančiais kaimo 
m ažažem iais” , nors ir k itų  - 
skriaudžiamųjų - sąskaita!

MES IŠLIKSI M JAUNI
A leksas  BIČK US

Jau antrus Naujuosius metus su
tikau Aukštelkės pensionate, senuo
sius palydėjęs. Jau antrus... Dieve, 
kaip apsivertė gyvenimas!.. Daugelis 
su gailesčiu pagalvos: kokie gi ten 
Naujieji pas juos... Ir tik nedaug kas 
turbūt žino, kad mes turime savo 
chorą, kuris per Naujuosius ir kon
certavo čia pat, namuose. Net per 
slenkstį peržengti nereikėjo. Ir artistai, 
ir žiūrovai - po vienu stogu gyvename. 
Chorui vadovauja Aldona Jautakienė. 
Tikrojo vadovo, kuris “ atrūksta" iš 
Šiaulių, nežinau nei vardo, nei 
pavardės, todėl visi mano pagiriamieji 
ir padėkos žodžiai - mūsų Aldonai

Po koncerto buvo šokiai. Aš muziką 
be galo mėgstu nuo mažumės. Ji 
visuomet mane pagauna ir neša į 
laimingą svajonių šalį, o kojos pačios 
ima šokti. Rodos, ir jaunesnis tapau, 
taip linksmai Naujuosius sutikęs. 

Mes išliksim jauni jauni 
Kaip visa Lietuva...
Lyg burtažodį būtų išdainavę 

choristų balsai... Toks jaunas, 
nepavargęs laiko veidas, spengiantis 
žiemos šalčiu! Dar toli iki pavasario, 
bet taip lengva dabar jo laukti. Ačiū 
pensionato vadovui ir choro kolektyvui 
už nuostabią dovaną Naujųjų metų 
proga. Net pagalvoti negalėjau, kad
1995-ieji ateis tokie šviesūs ir laimingi

- su dainomis, muzika ir šokiais. Turbūt 
negreit vėl pasijusiu besenstąs, - gal 
kai jau vasara bus praėjusi ir ims 
įkyrėti savo lietumis ruduo...

Pensionatas nepamiršta pagerbti 
ir savo jubiliatų. Kaip smagu, kai kas 
nors prisimena tavo svarbiausiąją 
dieną, tarsi įspėja tavo paslaptį ir 
prieina arčiau su gėlės žiedu, su geru 
žodžiu, su šiluma širdyje. Gal net 
namuose ne visada taip gera būdavo.

Savo laikraščio, kuris lankys mane 
visą šį pusmetį, redakcijai linkiu ir 
šiais metais sėkmės ir entuziazmo. 
Laikykitės ir būkite laimingi. Aleksas 
Bičkus iŠ Aukštelkės - visada su tavimi, 
mieloji “ Aušros alėja".

AU ŠRO S ALĖJA



NUSISYPSOK, 
ŽMOGAU

Rezultatų ilgai laukti neprireiks. 
Ilgesniam ar trumpesniam laikui 
teismas jus perskirs.

Ką daiyti? Žmona naktį siaubingai 
knarkia. Trumpai drūtai, patarimas 
toks: prim inkite antrajai pusei 
p riešnau jam etin ius aukštų jų 
pareigūnų postrinagvim us apie 
pensininkų 'džiaugsmus” , kainų 
stabilumą ir pareikalaukite dažniau 
užbėgti j parduotuves, pakeliauti 
autobusais, traukiniais pas tolimesnius 
gimines irt. t. Po poros savaičių jūsų 
žmona naktimis nemiegos, tik dūsaus, 
ir, savaime aišku, nebeknarks.

- Alio, čia gaisrinė?
-Taip, budintysis klauso.
- Dega namas irvirali...
- Paskambinkite vėliau, paprastai 

mes atvykstame po gaisro.

- Tamsta gydytojau, žmona 
susirgo. Ką bevalgo, viską išvemia. 
Kokių jai duoti vaistų?

- Jokių, vis vien išvems.
*  * *

- Ką darytum, sutikęs plėšiką?
- Nieko nedaryčiau. Jis man darytų.

Jūsų vyras girtuoklis ir skandalistas. 
Norite skyrybų, bet antroji pusė 
nesutinka. Nenukabinkite nosies, - 
savo pasieksite. Sudominkite vyrą 
stambių apiplėšimų perspektyva.

- Pirkite naminės rūkytos dešros. 
Nebrangiai parduodu.

- Toks jaunas, o jau kiaulę 
paskerdei. Ar negaila?

- Aš neskerdžiau, dėdule, pati 
nudvėsė.

- Kiek laikote

—  Aš p irks iu  jūsų pave iks lą  su v iena  są lyga: d uo 
kite  ga ran tiją  raštu, kad  ta i t ik ra i „A leksand ras  
M akedon ie tis , jže n g ia n tis  j  P ers iją "

gyvulių?
- Dešimt triušių, 

dvi kiaules, vyrą ir 
telyčią.

ŽODYNĖLIS 
Referendumas - 

bandymas sužinoti, 
KAS yra KAS.

R ezidencija  - 
p o n i u č i ų ,  
pervargusių nuo 
plepėjimo, poilsio 
vieta

Rinkimai - dažnai 
nevykusi tau tos 
p ag r i n d i n i o  
a p s iš v a r in im o

akciia- Jonas

© TAIKINYS

Antradienis, vasario 7 d. 
LTV
21.05 val.
"N eka ltas”
Šis filmas - paskutinis garsaus 

italų kino meistro L. Visconti kūrinys. 
Subtiliame, tragiškame ir nuostabiai 
gražiame filme pasakojama istorija 
apie meilę ir išdavystę, pavydą ir 
nusikaltimą, apie žmogų, kurj sielos 
tuštybė verčia siekti gyvenimo 
malonumų - egoistiškai ir neatsakingai, 
jskaudinant ir nuliūdinant jj supančius 
žmones. Tai pastūmėja j vienišumą. 
Žmogaus asmenybė žlunga. Grafas 
Tūlio įsimyli grafienę Teresą, yra 
neištikimas savo žmonai Džulianai, 
kuri apie tai žino, bet slepia nuo visų 
savo kančias. Kol vyras išvykęs, 
Džuliana susipažjsta su rašytoju 
d'Arborio. Šis ją jsimyli. Netrukus 
rašytojas išvyksta j Afriką ir ten miršta 
nuo maliarijos. ,Tūlio stengiasi vėl 
užkariauti žmonos jausmus, "pradėti 
naują gyvenimą", bet sužino, kad ji 
nėščia nuo d'Arborio. Gimus vaikui, 
Tūlio pavydas yra beribis. Veiksmas 
vyksta dekadentiškoje XIX a  pabaigos 
Sicilijos aristokratų aplinkoje. Filmo 
literatūrinis pagrindas - rašytojo 
D’Anuncio to paties pavadinimo ro
m ano ekranizacija. Vaidina O. Gian- 
ninis, L. Antonelli, J. O’Neill. Italija, 
1976 m.

Trečiadienis, vasario 8 d.
LTV
19.15 val.
"Sve ikata kasdien”
*  Kaip sveikai ir linksmai pragyventi 

paskutinj žiemos mėnesj.
*  Vitaminų gausa ir jvairovė.
*  Veido, rankų ir kojų odos priežiūra 

žiemą.
* Daiginti kviečiai - ir sveika, ir 

pigu.
*  M ikrobangės krosnelės ir 

laikrodžiai gali būti jūsų blogos 
nuotaikos priežastis.

Laidos autorės Brigita Litvinienė ir 
Stasė Keinienė.

22.10 val.
"š a rp o  garbė"
Narsusis Anglijos armijos kari

ninkas Richardas Šarpas patenka j 
prancūzų šnipo pinkles ir apkalt
inamas žmogžudyste. Siekiant susi
grąžinti nuplėštą garbę, jam teks patirti 
daug nuotykių...

BURKAUSKAS

TELEVIZIJOS

ĮVAIRŪS 
RYŽIŲ

VIRIMO
BUDAI

Atsim inkite: virimo m etu ryžių 
nemaišome, o  tik ta i sukrečiame  
puodą. Yra keletas ryž ių  virimo  
būdų. Naudojantis š ia is metodais, 
galima gauti visiškai skirtingų skonių 
patiekalus.

TO LIM ŲJŲ RYTŲ

BŪDAS. 5 stiklines ryžių gerai 
išplaukime, supilkime j šaltą vandenj 
(6 stiklines), puodą sandariai

PROGRAMA
Antradienis, vasario 7  d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.30 Sveika, 

Prancūzija. 9.00 F. "Nekaltas". 17.05 Inf. 
videožumalas "šveicarų pasaulis". 17.20 
Sodų kraitė. 17.40 J. Haidno Koncertas 
trimitui ir orkestrui. 18.00 Žinios. 18.10 
Latvijos TV savaitė Lietuvos televizijoje.
18.50 Žinios. 19.05 Laida lenkų kalba.
19.40 Nėra to blogo, kas neišeitų j gera.
19.50 Partijų studija. 20.30 Panorama.
21.05 F. "Nekaltas". 23.15 Vakaro žinios.
23.30 Baleto salė.

OSTANKINO TV
5.30 Rytas. 7.52 Naujienos. 8.00 

Animacinis f. 8.25 F. "Laukinė rožė". 8.52 
Naujienos. 15.52 Naujienos. 16.00 Dž
emas. 16.20 F. "Elen ir vaikinai". 16.52 
Pasaulis šiandien. 17.00 Vedi. 17.30 Mjslė.
17.40 Dokumentai ir likimai. 17.52 Nau
jienos. 18.00 Piko valanda. 18.30 F. 
"Laukinė rožė". 18.55Tema. 19.40 Laba
nakt, vaikučiai. 20.00 Laikas. 20.40 Iš 
pirmų rankų. 20.50 F. “Penktasis ants
paudas". 22.40 Miniatiūra. 22.52 Naujie
nos. 23.05 Nauji gyventojai. 23.30 Džiazo 
pasaulyje. 23.52 Spaudos ekspresas.

OSTANKINO TV
5.30 Rytas. 7.52 Naujienos. 8.00 

Animacinis f. 8.25 F. "Laukinė rožė". 8.52 
Naujienos. 9.00 Keliautojų klubas. 9.52 
Naujienos. 15.52 Naujienos. 16.00 Tin 
tonik. 16.20 F. "Elen ir vaikinai". 16.52 
Pasaulis šiandien. 17.00 Eteryje tarp
valstybinė TVR kompanija “ Mir". 17.45 
Kas yra kas. 17.52 Naujienos. 18.00 Piko 
valanda. 18.30 F. "Laukinė rožė". 18.55 
Valanda kaimui. 19.40 Labanakt vaikučiai.
20.00 Laikas. 20.40 Monologas. 20.50 F. 
"Skausmingas veiksmas". 22.52 Nau
jienos. 23.05 Koncertas. 23.45 Animac. f. 
23.52 Spaudos ekspresas.

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 TV serialas "Santa Barbara". 9.30 
TV serialas "Džon Ross”. 3 d. 10.00 Muzika.
10.30 Vaidybinie filmas "Valstybiniai 
namai". 12.00 Anglų kalbos pamokėlė.
12.05 Vaidybinis filmas "Vakar, šiandien 
ir rytoj". 14.05 Muzika. 14.30Teletekstas. 
14.55 Anglų kalbos pamokėlė. 15.00 
Kelionių žurnalas. 16.00 Pasaulio sportas.
16.30 Muzika. 17.00 Vaidybinis filmas 
"Spąstai šakalams". 18.30 Animacinis 
filmas. 18.55 Anglų kalbos pamokėlė.
19.00 Žinios (VESTI). 19.20 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 “Gimęs laimėti".
23.00 Žinios. 23.15 Muzika 00.15 Pabaiga

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 TV serialas "Santa Barbara". 9.30 
TV serialas “Westgate II". 10.30 Vaidybinis 
filmas "Gimęs laimėti". 12.00 Anglų kalbos 
pamokėlė. 12.05 Vaidybinis filmas "Spąstai 
šakalams". 13.25 Muzika. 14.30 Tele
tekstas. 14.55 Anglų kalbos pamokėlė.
15.00 Kelionių žurnalas. 16.00 Deutsche 
Welle. 16.30 Jdomús žmonės. 17.00 
Vaidybinis fi Imas "Dekamerono naktys".
18.30 Animacinis filmas. 18.55 Anglų 
kalbos pamokėlė. 19.00 Žinios (VESTI). 
19.20 Muzika. 19.30 TV serialas “ Santa 
Barbara". 20.30 Animacinis fi Imas. 20.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 21.00 Žinios. 
21.15 Muzika. 21.30 Vaidybinis filmas 
“ Kvepalai". 23.15 Žinios. 23.30 Muzika.
24.00 Pabaiga.

BALTIJOS TV IR ŠIAULIŲ VT

Trečiadienis, vasario 8 d.
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.30 Inf. 

videožumalas "Didžiojoje Britanijoje".
17.00 Programa 17.05 Būtovės slėpiniai.
17.50 TV filmas "Ak ta jūra, jūra". 18.00 
Žinios. 18.10 Programa vaikams. 18.50 
Žinios. 19.05 Krikščionio žodis. 19.15 
Sveikata kasdien. 19.45 Latvijos TV savaitė 
Lietuvos televizijoje. 20.30 Panorama.
21.05 Krantas. 22.10 F. "Šarpo garbė".
23.00 Vakaro žinios. 23.15 F. 'Šarpo garbė" 
tęsinys.

Antradienis, vasario 7 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 'Taip 

sukasi pasaulis". 8.30 "Nakties riba".
9.00 CNN valanda. 9.55 Ekorykštė. 19.00 
Pirk, parduok, informuok. 19.10 Žinios.
19.30 Spaudos apžvalga. 19.35 "Sodžius".
20.00 "Juoda-balta". 20.20 Tautininkų 
žinios. 20.30 "Nakties riba". 21.00 Baltijos 
naujienos. 21.05 "Taip sukasi pasaulis".
22.00 Kartojama "Pirk, parduok, 
informuok". Žinios. 22.30 Kelių policijos 
informacija. 22.40 F. "Pelenė".

Trečiadienis, vasario 8 d.
7.30Sovijaus horoskopas. 7.35 'Taip 

sukasi pasaulis". 8.30 "Nakties riba".
9.00 CNN valanda. 9.55 "Juoda-balta".
19.00 “Pirk, parduok, informuok". Žinios.
19.30 Spaudos apžvalga. 19.35 Ilgoji 
pertrauka. 20.00 "Už kampo..." 20.30 
“ Nakties riba". 21.00 Baltijos naujienos.
21.05 "Taip sukasi pasaulis' . 22.00 
Kartojama “Pirk, parduok, informuok". 
Žinios. 22.30 F. "Pelene".

uždenkime ir virkime ant kaitrios 
ugnies, kol užvirs. Tada ugnj 
sumažinkime iki vidutines ir virkime 
lOmin. Darsumažinkimeirvirkime5 
min. ant silpnos ugnies. Greitai 
atidenkime puodą, užtieskime 
servetėle, Ir, vėl uždengę dangčiu, 
palaikykime išjungę ugnj dar 10 min.

VIETNAMO, KORĖJOS BŪDAS. 
1300 g verdančio vandens suderkime 
200 g ryžių. Uždenkime sandariu 
dangčiu, prispauskime, kad negalėtų 
Išeiti garai. Ugnis 3 min. stipri. 7 min. 
• vidutinio kaitrumo, 5 min. - silpna. 
Tada išjunkime ir, palaikę 12 min., 
atidenkime puodą, {dėkime 25-30 g 
sviesto, pasūdykime ir išmaišykime.

AZERBAIDŽANIEČIŲ BŪDAS, j 
platų ir gilų puodą jpilkime (iki vidurio 
arba 3/4) pasūdyto verdančio 
vandens, apriškimeservetėle puodą 
ir ant jos suberkime išplautus ryžius. 
Ant viršaus uždėkime gabaliuką 
sviesto. Užvožkime lėkšte ir virkime 
ant kaitrios ugnies 20-25 min.

JAPONŲ BŪDAS. I verdantj 
pasūdytą vandenj (1,5 stiklinės) 
suberkime 1,5 stiklinės išplautų ryžių, 
sandariai uždenkime dangčiu ir 
prispauskime taip, kad negalėtų išeiti 
garai. Kaitinkime ant silpnos ugnies 
lygiai 12 min. Tada ugnį išjunkime, 
dar palaikykime puodą uždengtą 12 
mln. Po to galima atidengti dangtj.

UNIVERSALUSIS RYŽIŲ VIRIMO 
BŪDAS GARNYRUI. 50 g sviesto 
arba aliejaus, nubrauktas šaukštelis 
druskos, 1-1,5 šaukšto pomidorų 
sulčių.

Užvirinkime litrą mėsos sultinio 
arba daržovių nuoviro, suberkime 
stiklinę nuplautų ryžių, įdėkime sviesto 
arba įpilkime aliejaus, supilkime sultis, 
suberkime druską, uždenkime 
dangčiu ir virkime ant vidutinio

kaitrumo ugnies, kol visiškai išgaruos 
skystis.

PUPELIŲ 
SRIUBA

2 stiklinės pupelių, 3 tryniai, 
šaukštas aliejaus, šaukštas miltų, 
2 1 daržovių sultinio.

Išv irtas daržov ių  su ltinys 
perkošiamas. Atskirai išverdamos 
pupelės. Verdamos, kol suminkštėją 
o sūdomos tik baigiant virti. Nusunktos 
pupelės pertrinamos per sietelį, gauta 
masė supilama j sultinj. Ant keptuvės 
aliejuje pakepinami miltai, kurie 
praskiedžiami stikline sultinio ir 
maišant supilami j sriubą. Tryniai 
atskirame dubenėlyje išsukami su 
pravėsintu sultiniu ir jais užbalinama 
sriuba. Viskas pakaitinama, bet 
nebeužvirinama.

Pupelių sriuba puošiama kapotų 
petražolių lapeliais, j stalą pateikiama 
su džiūvėsėliais.

BULVIŲ 
VIRTINIAI

Nuskustas rx.ves Išvirti pasūdyta
me vandenyje. Išvirus nusunkti ir gerai 
sugrūsti. Jdėti spirgintų svogūnų, pipi
rų, truputį sviesto ir taukų ir gerai iš 
maišyti. Iš kvietinių miltų ir vandens 
padarytitešlą ir plonai iškočioti. Iško
čiojus sudėlioti ant jos po gabalėli 
paruoštos bulvių masės, tešlos kraš
tus užlenkti ir stikline nuspausti. Virtinių . 
kraštus gerai užspausti, kad verdant » 
nepasileistų. Virti pasūdytame vande
nyje. Į stalą tiekti užpylus spirgintais 
lašinukais ar sviestu su grietine.

ponia JADVYGA

KAS?
I “Aušros” muziejaus rūmuose 

(Aušros ai. 47) SPI dailės ir 
pedagogikos fakultetų studenčių 
rankdarbių paroda;

II “Aušros” muziejaus rūmuose 
(Vytauto g. 89) "Pietos ir
skaros". Iš "Aušros" muziejaus r r y  у Г »  O
fondų; IVU K ;

Melnikas (fortepijonas), Borisas 
Traubas (smuikas), Valentinas 
Kaplūnas (violončelė). Programoje 
skambės J. Haidno, F. Mendelsono, 
M. K  Čiurlionio, D. Šostakovičiaus 
kūriniai;

vasario 8 d. 19 val. "Džiazo

Dviračių muziejuje (Vilniaus g.
139) nuolatinė dviračių ekspozicija Ir 
tarptautinė karikatūristų paroda;

Fotografijos muziejuje Tarp
tautinė meninės fotografijos fede
racijos (FIAP) fotografų darbų parodą 
skirta Lietuvos fotomenininkų sąju
ngos dvidešimtpenkmečiui; Lodzės 
kino mokyklos fotografijų paroda;

Šiaulių filharmonijos salėje 
vasario 7 d. 19 val. fortepijoninis trio 
"Musicacamerata Baltica". Leonidas

nublokšti". Neda Malūnavičiūtė 

(vokalas), Vytautas 
Labutis (saksofonas), 
Leonidas Šinkarenka 
(bosas), Gediminas 

Laurinavičius (mušamieji) ir Artūras 
Anusauskas (klavišiniai). Koncerte 
skambės populiarios ir mažiau 
žinomos melodijos, stebėsite stilių 
kaitą nuo klasikos iki džiazroko, 
skambės ir nostalgiškos baladės bei 
bliuzai. Bilietai j koncertus parduodami 
vasario 7 ir 8 dienomis nuo 17 iki 19 
val.

KADA?
DĖMESIO!

Š. m. vasario mėn. 12 d. 14 vai, Kuršėnų parapijos salėje (vyks 
Kuršėnų "Tremtinio" klubo narių susirinkimas, skirtas Vasario 16- 
osios minėjimui. Kviečiame dalyvauti.

Klubo tarnyba
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Laik raštis  p latinam as  A km en ė je , I 
Jon išky je , K e lm ė je , P a k ru o jy je , | 
Radviliškyje, Šiaulių mieste Ir rajone. 
Išeina antradieniais, ketvirtadieniais Ir 
šeštadieniais.
Leidžia UAB 'Aušros alėja'.
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