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IŠEINA TRIS KARTUS PER SAVAITĘ

KAINA
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CENTŲ

Algirdas ULČINAS.
Koresp. Kada, Tavo nuomone, 

tapai savanoriu?
A. Ulčlnas. Iš karto po 

N eprik lausom ybės atkūrim o 
paskelbimo, balandžio mėnesj, 
Lietuvos Atsargos karininkų sąjunga 

radėjo registruoti savanorius, 
iauliuose tai darė dabartinis KAM 

arsenalo viršininkas Zigfridas Orentas. 
1990 metų balandžio mėn. užsirašiau 
j savanorius. Tuomet jokių struktūrų 
dar nebuvo, nes nebuvo
Savanoriškosios krašto aspaugos 
tarnybos įstatymo.

Koresp. Kas Tave pakvietė j Vilnių 
1991-ųjų sausio dienomis?

A. Ulčinas. AT pirmininkas V. 
Landsbergis kvietė visus, o aš jau 
buvau užregistruotas kaip savanoris. 
Sausio 11 dieną nuvykau j Parlamentą 
Ten sutikau A. Špoką, A. Kliunką,

bokšto šturmas, aš paskambinau j 
namus ir atsisveikinau su visais.

Koresp. Po baisiosios nakties AT 
rūmai, primenantys akvariumą, buvo 
šiek tiek užbarikaduoti iš išorės. O 
viduje pastatas buvo pastiprintas?

A. Ulčinas. Rūmų gynėjai I aukšto 
langus iš vidaus užbarikadavo 
kabinetų baldais, š io  aukšto patalpos 
buvo užminuotos.

Koresp. Kokios buvo Tavo 
pareigos?

A. Ulčinas. Mane ir A. Kliunką 
paskyrė vadais, nes mes turėjome 
uniformas. Mūsų pareiga buvo 
vaikščioti j pasitarimus pas A. 
Butkevičių ir perduoti užduotis vyrams. 
Be to, gynėjams mes dalindavome 
cigaretes, maisto talonus. Budėda- 
vomevisi pasikeisdami, važinėjome 
po Lietuvą, prašinėdami ginklų...

Koresp. Pasidalinkim e

Aukščiausiojoje Taryboje. Tačiau 
visus pranoko kai kurios garsenybės, 
kažkada žadėjusios gultis ant bėgių... 
Mums buvo metama: “ Jūs ne AT 
ginate, o tik V. Landsbergį. Norite 
atsiimti savo dvarus ir žemes” .

Nukelta j 2 p.

INFORMACIJA
Lietuvos labdara Č e

čėnijos dar nepasiekė ir 
neaišku, kada  pasieks. 
Todėl nutarta labdaros 
rinkim ą laikinai
sustabdyti.

“Aušros alėjos"  
informacija

ANT DUONOS IS 
IMPORTINIŲ MILTŲ 

TEPSIME ALPIŲ KARVIŲ 
SVIESTĄ

NUSKRIAUDĘ SAVĄ JĮ, 
PAREMSIME SVETIMOS SALIES 

ŪKININKĄ
Petras K U D R IC K IS

Šalies žemės ūkio ministras, praėju
sią savaitę lankydamasis Šiaulių rajo
ne, pasakė, kad grūdų valstybės san
dėliuose likę tik keliems mėnesiams. 
Žodžiu, velykinj pyragą jau kepsime 
iš dukart brangesnių importinių grūdų 
miltų.

Ir ne tik velykinj, nes iki naujojo 
derliaus, š iom s kata lik iškom s 
šventėms praėjus, bus likę dar keturi 
mėnesiai. Taip atsitiko ne todėl, kad 
mažiau grūdų priauginta, o todėl, 
kad valstybė iš pradžių už juos 
ūkininkams mokėjo 1,5-2 kartus 
mažiau nei už tuos, kuriuos dabar 
būsime priversti pirkti užsienyje. Be 
to, ūkininkai, pristatę grūdus savoms 
perdirbimo jmonėms ir laiku už juos

negavę pinigų, patyrė nuostolių dėl 
infliacijos. Esant tokiai padėčiai, 
žemdirbiai savo užaugintus grūdus 
per įvairius tarpininkus pardavinėjo 
kaimyninėms šalims. Žinoma, ne du 
kartus pigiau, o šiek tiek brangiau. 
Tokiu būdu liko nuskriaustas ir 
vartotojas, ir ūkininkas. Tas pats ir su 
sviestu. Jo trūkumą jau pajautėme 
švenčių dienomis. Iki gyvuliai išeis 
ant žolės, importinio sviesto teks 
suvalgyti apie 1,5-2 tūkst. tonų. Pernai 
dėl pieno kainų ir jo  gamybos kaštų 
neatitikimo žemdirbiams pieno gaminti 
neapsimokėjo. Todėl praėjusiais 
metais žemdirbiai jvairių kategorijų 
ūkiuose paskerdė penktadalj karvių. 
Tai gali turėti ilgalaikių pasekmių tiek 
pieno, tiek jautienos gamybai, nes 
sunaikinta veislinė medžiaga.

PENSIJŲ SKYRIMO IR  
MOKĖJIMO TVARKA  

DIRBANTIESIEMS  
PENSININKAM S

Valstybinės socialinio draudimo 
valdybos pensijų ir pašalpų skyrius, 
nuo sausio 1 d. įsigaliojus Valstybinių 
socialinio draudimo pensijų įstatymui, 
informavo apie naują pensijų 
dirbantiesiems pensininkams skyrimo 
ir mokėjimo tvarką, praneša ELTA.

Žmonės, kuriems jau buvo paskirta 
senatvės ar invalidumo pensiją tačiau, 
ją paskyrus, iki šių metų sausio 1 d. 
dirbo dvejus ir daugiau metų, gaudami 
didesnį atlyginimą negu tas, pagal 
kurj buvo apskaičiuota pensija, iki 
šių metų liepos 1 d. gali pateikti 
"Sodros" skyriams pažymą apie tuo 
laikotarpiu gautą uždarbj. Ši sąlyga 
galioja, jeigu per tuos dvejus metus 
žmogus nebuvo nutraukęs darbo

ilgiau nei pusei metų.
Senatvės pensininkai iki liepos 1 

d. taip pat gali pateikti papildomą 
pažymą apie darbo stažą, įgytą iki 
1995 m. sausio 1 d., o invalidai - iki 
pilnos pensijos paskyrimo dienos.

Jeigu pensininkas yra vyresnis nei 
65 metų ir dirba, jis gauna visą 
senatvės pensiją nepriklausomai nuo 
gaunamų pajamų. Viso dydžio pensija 
taip pat bus mokama pensininkams, 
gaunantiems našlių ir našlaičių 
(maitintojo netekimo) pensijas, 
invalidams, sulaukusiems jstatymo 
55 straipsnyje numatyto senatvės 
pensijos amžiaus.

Nukelta 12 p.

KALENDORIUS
SAULE teka 8.32, leidžiasi 16.26 
Dienos ilgumas 7.54

A / f  A J  T T T  T C  Pilnatis nuo sausio 16 d.
1V1 E j  ÍN  U L 1 Ö  Leidžiasi 8.13, teka 17.42

VARDADIENIS: Beatričė, Vilda, Dovainis, Merūnas
Sukanka 160 metų, kai gimė Antanas Baranauskas, vyskupas, poetas, 
kalbininkas

RYTOJ - 18-ji METŲ DIENA

SAULE teka 8.31, leidžiasi 16.28 
Dienos ilgumas 7.57
A A F ’ M T T T  T C  Pilnatis nuo sausio 16 d.
I V I L i l U L l D  Leidžiasi 8.38, teka 18.53

VARDADIENIS: Leonardas, Jogailė, Liberta, Gedgaudas
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SAVANORIAI: 
TOKIA BUVO PRADŽIA

1991-ųjų metų sausio 17 dieną 
Lietuvos Respublikos AT priėmė 

^  Savanoriškosios krašto apsaugos 
^  įstatymą. Beveik metus delsusi AT 

tokiam žingsniui lyžosi tik po Sovietų 
sausio 13-osios agresijos. Apie tokio 
vėlavimo priežastis dar rašys istorikai, 
o mes tik spėlioti galime, ar ;ie tuomet 
bijojo Maskvos, kad militarizmu 
neapkaltintų, ar tuometinės valdžios 
daugumą sudarė tie, kurie savų labiau

Г bijojo nei rusų tankų... Vadinasi, jei tą 
kraupią sausio 13-osios naktį sovietinė 
kariuomenė nuo TV bokšto būtų 
pasukusi j AT, jos viduje esantys 
laisvės gynėjai KGB propagandos 
būtų pakrikštyti kaip ir Čečėnijoje 

y “ nelegaliomis banditų formuotėmis”? 
Istoriniame Aukščiausiosios Tarybos 
posėdyje, kuriame 1991.01.17dieną 
buvo priimtas SKAT jstatymas, 
da lyvavo dabartin is  Š iaulių  
kunigaikščio K. Vaidoto motorizuoto 
pėstininkų bataliono fizinio paruošimo 
viršininkas jaunenysis leitenantas

brolius Pyragus ir kt. Mane j rūmus 
jvedė deputatas A. Sėjūnas. Kadangi 
š iau liečių būrys dar nebuvo 
suformuotas, buvau paskirtas j 
Jurbarko pasieniečių grupę. Jie turėjo 
šiek tiek ginklų. Sausio 13-osios naktį 
AT nebuvo geros gynėjų veiksmų 
koordinacijos. Po TV bokšto užėmimo 
visus, kurie turėjo ginklų ir uniformas, 
surinko j vidinj rūmų kiemą. Mes 
gavome užduotį užsimaskuoti aplink 
AT esančiose statybose ir jeigu bus 
ataka, pulti okupantus iš užnugario. 
Dalis grupių naktj tose statybose 
pasimetė, nes nevilniečiams buvo 
sunku orientuotis.

Koresp. Kaip buvote ginkluoti?
A. Ulčinas. Dvidešimt penkių 

žmonių būrys iš Šiaulių turėjo vieną 
m ažakalibrj šautuvą. Buvome 
pasiruošę armatūros strypų bei 
“ Molotovo" kokteilių.

Koresp. Ir būtumėte atakavę iš 
užnugario?

A. Ulčinas. Taip. Kai prasidėjo TV

prisiminimais. Meni, kokie naivūs 
buvome, tikėdamiesi, kad dabartinis 
VR ministras, tuomet dirbęs Šiaulių 
miesto Vidaus reikalų skyriaus 
viršininku, skirs AT rūmų gynėjams 
nors kiek ginkluotės?

A. Ulčinas. Taip. Naivu buvo tikėtis. 
Tačiau sausio 15-osios naktj pro 
tanketes, užblokavusias Vilnių, j 
Šiaulius parvežti šautuvų važiavo 
nemirtingas ekipažas: trys vyrai ir dvi 
moterys. Savivaldybės tarybos 
deputatas, aukšto rango valdybos 
pareigūnė, j aulinuką granatą 
įsikišusi...

Koresp. Neišduokime tos nakties 
keleivių, gal dar teks tokią misiją 
atlikinėti. Geriau pasakyk, kaip 
reagavo AT deputatai j Laisvės gynėjų 
buvimą Parlamente?

A. Ulčinas. Mindaugas vis dūsavo, 
kad savanoriai bufete didžiules eiles 
sudaro. AT aparato darbuotojai reiškė 
pretenzijas dėl baldų, panaudotų 
barikadose, bei kareivinių kvapo



SAVANORIAI: TOKIA  
BUVO PRADŽIA

Atkelta Iš 1 p.
Koresp. Ar sausio agresija turėjo 

reikšmės tavo apsisprendimui tapti 
kadriniu kariškiu?

A. Ulčinas. J karininkų mokyklą 
aš buvau pasiųstas 1992 m. Baigus 
kursus, man suteikė jaunesniojo 
leitenanto laipsnj. O šiaip Lietuvos 
kariuomenės struktūrose esu po to, 
kai savo akimis mačiau, kaip AT 
deputata i beveik v ienba ls ia i 
1991.01.17 priėmė SKAT įstatymą. Iš 
karto Šiauliuose įsikūrė pirmoji kuopa, 
kurios vadu buvo paskirtas A  Kliunka, 
o rajone ėmė veikti J. Griguolos 
vadovaujama kuopa. Nuo šios 
akimirkos prasidėjo normalus darbas: 
o rganizuotas budė jim as AT, 
ginklavimasis.

K oresp. Tu kadrinis mūsų 
kariuomenės karininkas. Vadinasi, 
galėtum paneigti gandus, kad mūsų 
kariai šaudo A. Butkevičiaus pirkta 
ginkluote ir šoviniais?

A. Ulčinas. Negalėčiau paneigti...
Koresp. Jeigu analogiška agresija 

pasikartotų dabar, ar mūsų gynėjai 
būtų geriau pasirengę?

A  Ulčinas. Savanoriai dabar būtų 
geriau ginkluoti ir organizuoti nei prieš 
ketverius metifc. Tačiau, palyginus 
su čečėnų ginkluote, kurią matome 
film uotų reportažų metu, mes 
atrodome kaip indėnai, einą prieš 
ispanų konkistadorus.

Koresp. “Aušros alėjos" reporterė 
nėra karo dalykų žinovė, tačiau 
kalbama, kad mūsų broliai estai ir 
latviai savo kariuomenes apginklavo 
žmoniškai ir jomis labai pasitiki ir 
gerbia?

A. Ulčinas. Estų kariuomenei 
vadovauja jų tautietis iš JAV, kuriam 
svetima sovietinės armijos patirtis. 
Jų kariuomenė ginkluota modernia 
technika, savanoriai tu r i 
granatsvaidžius. Latvių savanoriai 
ginklus laiko namuose. Jie drauge 
su policija gaudo nusikaltėlius,

pabėgusius kalinius.
Koresp. Ilgai lietuviai buvo 

nutelkinėjam i prieš nuosavą 
kariuomenę. Sklandė stereotipai: mes 
maža valstybė, su kuo mes 
kariausime... Kam kišti pinigus karo 
biudžetu i, vis tiek nieko 
nenugalėsime... Ar nepaneigė šių 
"samprotavimų" narsiosios Čečėnijos 
pavyzdys?

A  Ulčinas. Pasakysiu labai ūkiškai. 
Je igu mūsų kariuomenė būtų 
norm alia i aprūpinam a, je igu 
savanoriai - kariuomenės rezervas 
būtų žmoniškai ruošiami, bet koks 
agresorius gautų j dantis smarkiau 
negu Šiaurės Kaukaze.

Koresp. Nenoriu tikėti, kad istorijos 
pamokos praėjo veltui, kad dabartinė 
valdžia nesiruošia ginti šalies ir jos 
piliečių?

A. Ulčinas. Kariuomenės ir 
savanorių diskreditacija prasidėjo 
seniai. Laisvoji spauda padirbėjo, kad 
išeitų patys padoriausi savanoriai. 
Protestuodamas prieš "rusiškąjį 
saldofonizmą", j atsargą pasitraukė 
A. Kliunka Šiaulių pirmosios kuopos 
vadui kario garbė svarbiau už gyvybę. 
Antanas negalėjo taikstytis su tuo, 
kad j savanorius priimamas bet kas...

Koresp. Dėkoju už pokalbį. 
Sėkmės ir ištvermės tarnyboje.

"Aušros alėja" tikisi pakalbinti 
daugiau karo vyrų, kad situacija 
kariuomenėje būtų pavaizduota 
objektyviai. Ketiname pabendrauti su 
žmonėmis, betarpiškai ruošusiais 
Savanoriškosios krašto apsaugos 
tarnybos įstatymą, kurio priėmimo 
ketvirtąsias metines šiandien ir 

m i n i me.
Kalbėjosi 

Irena KO NČ IU VIEN Ė  
NUOTRAUKOJE (8 Algio Ulčino 

asmeninio archyvo) savanoriai iš 
pirmosios Šiaulių kuopos - E. 
Taralfs, A  Ulčinas, K. Černiauskas, 
A. Oglntas, G. Zembleckls.

POLICIJA INFORMUOJA
UŽPUOLIMAS BUTE

Sausio 12 dieną 10 val. j šiaulietės 
S. M. butą, apgavęs šeimininkę, jėjo 
nepažįstamas vyriškis. Jis sumušė 
moterj ir pareikalavo pinigų. Plėšikas 
paėmė tūkstantj JAV dolerių, auskarus 
ir pabėgo. Nukentėjusioji paguldyta 
j ligoninę. Jai sužeista galva ir 
sutrenktos smegenys. Užpuoliko 
asmenybė nęnustatyta. Jis yra apie 
180 cm ūgio, tamsiais ūsais, ant galvos 
turėjo megztą kepurę, buvo su juodais 
apvalių stiklų akiniais nuo saulės, 
vilkėjo vyšnių spalvos striuke, mūvėjo 
juodos spalvos džinsines kelnes. Ką 
nors apie šj jvykj žinančius žmones 
policininkai prašo kreiptis j Šiaulių 
vyriausiojo policijos komisariato 
tardymo skyrių.

įs k e l t a  b y l a  
PRIVAČIOS KLINIKOS 

SAVININKUI
Tardymo skyriuje prie Šiaulių 

vyriausiojo policijos komisariato 
iškelta baudžiamoji byla privačios 
klinikos savininikui E. Jackevičiui dėl 
sukčiavimo ir operacijų valiuta

pažeidimo. Lietuvos valstybinio 
komercinio banko Šiaulių skyriui E. 
Jackevičius negrąžina 50 tūkst. 
dolerių, Žemės ūkio banko Šiaulių 
skyriui - 35 tūkst. dolerių. Klevų gatvėje 
įsteigtos klinikos aparatūra kaip ir 
kitas E. Jackevičiaus turtas - kelis 
kartus užstatyti, o kur šiuo metu yra 
E. Jackevičiug, nežinoma.

BAUDŽIAMOJI BYLA 
BUS IŠKELTA JAU 

TREČIĄ KARTĄ
Nusikaltėlis, kuriam jau trečią kartą 

bus iškelta baudžiamoji byla, yra 
keturio likm etis Erlandas
Valentinavičius, gyvenantis Aido 
gatvėje. Sausio 9 dieną pareiškimą 
parašė šiaulietė J. K. Nepilnametis 
nusikaltėlis ne vieną kartą grasino 
jos sūnui Mindaugui ir reikalavo iš jo 
auksinių dirbinių. E. Valentinavičius 
išviliojo iš Mindaugo vertybių už 650 
litų. 1994 metų vasarą Erlandui buvo 
iškelta baudžiamoji byla už vagystę, 
gruodžio mėnesj - už plėšikavimą.

parengė  
Irena B IJEIK IENĖ

PENSIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKA 
DIRBANTIESIEMS PENSININKAMS

Atkelta iž 1 p.
Visą pensiją gaus ir nesulaukę 

senatvės pensijos amžiaus I grupės 
invalidai, kuriems pensija paskirta 
(perskaičiuota) pagal naują Pensijų 
jstatymą turint būtinąjį darbo stažą. 
Tačiau jie gaus tik pensiją be priedo 
slaugai.

Jaunesniem s nei 65 metų 
dirbantiems pensininkams sąlygos 
pensijai gauti yra kitokios. Jeigu 
žmogui, turinčiam būtinąjį darbo stažą 
yra paskirta pensija, bet jis dirba ir 
gauna pajamas, neviršijančias 1,5 
minimalaus mėnesio atlyginimo (MMA 
sausio mėn. - 85 Lt), jam bus mokama 
visa pensija Jeigu pajamos didesnės 
- mokama tik bazinė - 75 Lt pensija

Visa pensija bus mokama 
nesulaukusiems senatvės pensijos 
amžiaus II ir Iii grupės invalidams, 
kuriems pensija paskirta turint būtinąjj 
stažą, o draudžiamosios pajamos

(uždarbis) visose darbovietėse 
neviršija 1,5 MMA. Jeigu II Ir III grupės 
invalidų pajamos didesnės, jiems 
mokama visa bazinė ir 50 proc. 
papildomos pensijos.

Pensijos dirbantiem s
pensininkam s, gaunantiem s 
ištarnauto laiko pensijas, paskirtos 
iki šių metų sausio 1 d., bus mokamos 
tokia pat tvarka kaip ir senatvės 
pensininkams.

Pagal jstatymą apdraudžiamųjų 
pajamų turi tik tie asmenys, kurie 
dirba pagal darbo sutartj arba narystės 
bei tarnybos pagrindu. Tie žmonės 
privalomai draudžiami visai pensijai, 
t. y. bazinei ir papildomai draudžiami 
visai pensijai, t  y. bazinei ir papildomai 
pensijos dalim s. Ind iv idualių  
(personalinių) jmonių savininkai, 
ūkininkai privalomai draudžiami tik 
bazinei pensijai, todėl pensininkui 
ūkininkui ar individualios įmonės

savininkui bus mokama visa paskirtoji 
pensija, nepriklausomai nuo amžiaus 
ir nuo to, ar ji paskirta turint būtinąjj 
stažą.

Persijos dydis nuo šių metų sausio 
1 d. priklausys nuo darbo užmokesčio 
(draudžiamųjų pajamų), gaunamo 
visose darbovietėse. Vasario mėnesj 
"Sodros" kompiuteriuose pensijų 
mokėjimo programose dar nebus 
galima įvertinti kiekvieno dirbančiojo 
pensininko draudžamųjų pajamų . 
dydžio, todėl pensijos dydis bus 
nustatomas laikantis nuostatos, kad 
žmogaus draudžiamosios pajamos 
yra didesnės už 1,5 MMA.

Pensininkai, kurių uždarbis yra 
mažesnis arba lygus 1,5 MMA, apie 
tai turi pranešti "Sodros" skyriams. 
Taip pat jie privalo informuoti, jeigu 
jų  uždarbis padidėja ir im ą viršyti 1,5 
MMA. Laiku nepranešus, permokėta 
suma bus išskaičiuota iš pensijos.

ŽEMES ŪKIO MINISTERIJA: 
GAIVINAMA ŽEMĖS ŪKIO 
VEIKLA AR SPARTINAMAS 

SVETIMOS ŽEMĖS
GROBSTYMAS? (

Petras KUDRICKIS

Tik pradėjusi dirbti naujoji Žemės 
ūkio ministerijos vadovybė ėmėsi 
priemonių žemės reformai spartinti, 
atsiskaitymams už parduotą žemės 
ūkio produkciją sutvarkyti.

Sausio 12 d. Žem ės ūkio 
ministerijos kolegijos posėdyje buvo 
apsvarstyta penkių žemės ūkio šakų 
plėtros programa. Buvo aptartos 
š iltnam ių rekonstravim o ir 
m odernizavim o, gyven to jų 
aprūpinimo vaisiais ir daržovėmis, 
pienininkystės, grūdų, mėsos ūkio 
plėtojimo programos. Jose numatytos 
darbų gairės iki 2000 metą.

Per artimiausius penkerius metus 
karvių skaičių numatoma padidinti 
nuo 550 tūkstančių iki 650 tūkst. Didelis 
dėmesys skiriamas pieno perdirbimo 
jmonėms modernizuoti bei naujoms 
statyti. Gyventojų aprūpinimo vaisiais 
ir uogomis programoje pateikta

sodininkystes ir perdirbimo pramonės 
analizė. Iki 2000 metų numatoma 
modernizuoti 37 ha ir rekonstruoti 50 
ha šiltnamių. Prognozuojama, kad 
bus 40-50 ūkininkų sodų, atnaujinami 
pramoniniai sodai Kolegijos posėdyje 
buvo apsvarstyta, kaip dirba 
žemėtvarkos tarnybos Vilniaus ir 
Kauno rajonuose ir kt. aktualūs 
klausimai.

Tiek šiame Žemės ūkio ministerijos 
kolegijos posėdyje, tiek naujojo žemės 
ūkio ministro susitikimuose su 
žemdirbiais daug kalbama apie žemės 
ūkio reformos spartinimą. Būtų galima 
džiaugtis dabartinės Žemės ūkio 
ministerijos vadovybės veiklumu, 
spartinant žemės ūkio reformą, jei ta 
reforma būtų vykdoma nekilnojamojo 
turto restitucijoje, o ne svetimos žemės 
dalybų, įteisintų dabartinio Seimo 
žemės reformos jstatymo, pagrindu. 
Vykdant žemės reformą pagaidabar 
veikiantį jstatymą dalis prieškario

savininkų žemės būtų išparduota už 
vienkartines valstybės išmokas, kita 
priverstinai išnuomota žemės ūkio 
bendrovėms. Todėl kyla įtarimas, ar 
tai neveda į paspartintą, tariamai be 
savininkų žemės grobimą ir daugelio 
mažų bei didesnių žemės sklypų 
supirkimą žemomis kainomis. Ar tuo 
nesudaromos sąlygos buvusiai 
sovietinei nomenklatūrai būsimiems 
dvarams Ir net latifundijoms kurti. 
Būtent latifundijoms, nes didesnieji 
bankai jau pasiruošę supirkti žemės 
ūkio bendrovių pajininkų pajus ir 
neišgalinčių savo jėgomis dirbti žemės 
savininkų tiek paveldėtąją, tiek 
išpirktąją ir juridiniais dokumentais 
įteisintąją žemę.

Bankininkai nėra kvaili, kad 
nežinotų, kur investuoti pinigus. JAV 
rašytojas Markas Tvenas, paklaustas, 
kur naudingiau investuoti pinigus, 
atsakė: "Pirkite žemės. Daugiau jos 
nebegamina” .

“KAS JŪSŲ GROŽEI 
SENOBINEI TIKI?..”

Sukanka 160 metų, kai 
Anykščiuose gimė (1835) Antanas 
Baranauskas, vyskupas, poetas, 
kalbininkas, klasikinės vertės poemos 
“ Anykščių šilelis”  autorius. Baigęs 
valdinę mokyklą, kurj laiką dirbo 
raštininku įvairiose vietose. Po to įstojo 
j Varnių kunigų seminariją, kurią baigęs 
(1858) buvo išsiųstas studijuoti j 
Peterburgo Dvasinę akademiją; vėliau 
teologijos žinias gilino Vakarų Europos 
universitetuose. Grįžęs j Lietuvą, 
p ro fesoriavo  Kauno kun igų 
seminarijoje. Nuo 1897 metų - Seinų

vyskupas. Parašė poemas “ Dievo 
rykštė ir m alonės” , "K e lionė 
Peterburgan", dialogą "Pasikalbė
jimas giesmininko su Lietuva", 
eilėraščių ("Dainų dainelė" - virtusi 
daina, "Ko gi skauda"), sueiliavo 
proginės poezijos, giesmių, paliko 
kalbotyros darbų (dabar vartojami jo 
terminai - laimė, raida, žodynas, 
liemuo, rašyba, sakinys ir kt.), 
matematikos studijų. Mirė Seinuose 
1902 m. Palaidotas Seinų bažnyčioje.

A. V.

ČEČ ĖN IJA . Rusijos 
kariuomenė vėl smarkiai puola 
Grozną, apšaudydamajj iš patrankų 
bei lengvųjų ginklų. Čečėnai v is dar 
tebekontroliuoja prezidento rūmus, 
tačiau manoma, jog bet kuriuo metu 
juos gali užimti rusai. Šeštadienio 
naktį rusų kariams buvo pavykę 
prasiveržti j pastatą, tačiau čečėnai 
privertė juos pasitraukti. Rusijos 
kariuomenė užėmė kelis svarbiausius 
pastatus centrinėje Grozno aikštėje, 
kur yra ir prezidento rūmai. Tačiau 
čečėnų pasipriešinimas nesumažėjo. 
Rusijos vyriausybė teigia, kad Grozne 
kovoja ne daugiau kaip du tūkstančiai 
čečėnų, tačiau d idžiausią 
pasipriešinimą rodo nedidelės, gerai 
apmokytų žmonių grupės, nuolat 
apšaudančios rusų karius naktj iš 
automatų ir granatsvaidžių.

JAV. Užsienio reikalų ministras 
V. Kristoferis sekmadienj vėl reiškė 
susirūpinimą Čečėnijos konfliktu, 
sakydamas, kad jis gali labai pakenkti 
Rusijos reformų eigai. Kalbėdamas 
per amerikiečių televiziją V. Kristoferis 
ragino kuo skubiausiai užbaigti 
Čečėnijos konfliktą, tačiau atkreipė 
dėmesį j tai, kad prezidentas B. 
Je lc inas nem ėgino nuslopinti 
didžiausių jo politikos kritikų: spaudos 
ir Dūmos. V. Kristoferis reiškė viltj, 
kad B. Jelcinui vėl pavyko užmegzti 
gerus ryšius su dabar jį kritikuojančiais 
demokratais.

VO K IETIJA . O pozicinė 
socialdemokratu partija sekmadienj

IT UOS E
ÉRAŠTUOSE

pažymėjo, kad Rusijos prezidentas
B. Jelcinas nebevertas Vakarų 
paramos. Partijos vadovybės narys 
Ferboigenas sakė sekmadienj per 
Vokietijos televiziją kad galima ruoštis 
dešimtmečiais truksiančiam nepasto
vumui, jei Čečėnija yra Rusijos tvar
kymosi viduje pavyzdys. Ferboigenas 
taip pat kritikavo kanclerio H. Kolio 
tvirta paramą Rusijos prezidentui.

ŠIAURĖS O SĖTI JA.
Sekmadienj čia nusileido lėktuvas, 
gabenantis humanitarinę pagalbą 
Čečėnijos bėgliams. JTO atstovas
sakė, kad Rusijos pareigūnai ilgai 
trukdė paramos gabenimą čečėnams, 
tačiau dabar, atrodo, nugalėtos visos 
kliūtys. Pareigūnas reiškė viltj, kad 
per artimiausias paras j Šiaurės Osetiją 
atvyks dar vienas lėktuvas su parama 
čečėnų bėgliams.

JORDANIJA. Čečėnų kilmės 
Jordanijos piliečiai jteikė tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus organizacijai apie 
devynias tonas param os 
kenčiantiems broliams. Organizacijos 
atstovas pranešė, kad vaistai, pieno 
milteliai ir kitokia parama bus 
pirmiausia nugabenta j Amsterdamą

iš kur bus mėginama kuo skubiausiai 
persiųsti j Čečėniją.

BOSNIJA. Serbai neatidavė 
sekmadienj, kaip buvo žadėję, j 
Sarajevą vedančių kelių. JTO 
garantavo serbams, kad tais keliais 
galės naudotis tik paramą gabenantys 
sunkvežimiai ir civilių automobiliai, 
tačiau kol kastai nedavė jokių rezultatų. 
Šeštadienį serbai grasino apšaudyti 
visus automobilius, vykstančius j 
Sarajevą be jų leidimo. JTO pažymėjo, 
kad serbai, pasirašydami paliaubų 
sutartj, jsipareigojo atidaryti j Sarajevą 
vedančius kelius.

FILIPINAI. Popiežius Jonas 
Paulius ii sekmadienj Maniloje aukojo 
šventąsias Mišias. Jų pasiklausyti 
susirinko keturi milijonai žmonių. 
Vatikano atstovas pažymėjo, kad 
tokios gausios tikinčiųjų minios dar 
nebuvo jokiam e pop iežiaus 
pamoksle. Filipinų Vyriausybės 
atstovai teigė, kad apie 5 mln. žmonių 
mėgino atvykti j mišias, tačiau policija 
jų nepraleido dėl vietos stokos. 
Popiežius negalėjo pravažiuoti 
automobiliu irtodéi j mišias teko keliauti 
sraigtasparniu.

AUSROS ALE [A



y KAM NAUDINGI
DIDELI MOKESČIAI?

Irena B IJE IK IEN Ė
Sausio 5 dieną vykusioje Šiaulių 

miesto tarybos sesijoje deputatai, 
vadovaudamiesi Vyriausybės nuta
rimais, patvirtino mokesčius už pre
kybą alkoholiniais gėrimais mieste. 
Vienerius metus galiojantis leidimas 
prekiauti alkoholiniais gėrimais specia
lizuotose parduotuvėse ir specializuo
tuose skyriuose kainuoja 30 tūkstančių 

w litų; jeigu prekiaujama visą parą, šis
■ mokestis yra dvigubai didesnis - 60 

tūkstančių. Už prekybą alumi preky
bos ir visuomeninio maitinimo įmon
ėse - 3 tūkst litų, alaus barų šeimininkai 
turi pakloti 3600 litų, visuomeninių 
maitinimo įmonių, prekiaujančių visų 
rūšių alkoholiniais gėrimais, savininkai 
moka 6 tūkstančius litų. Jmonės, 
užsiimančios didmenine prekyba 
Lietuvoje pagamintais gėrimais, moka 
15 tūkstančių litų. Jmonių, turinčių 
leidimus jvežti alkoholinius gėrimus j 
Lietuvos Respubliką, struktūriniams 
padaliniams leidimas vykdyti didme
ninę prekybą kainuoja 4200 litų, o 
kiekvienam papildomam sandėriui -

120 litų už mėnesj.
š io  klausimo svarstymas Šiaulių 

taryboje sukėlė diskusiją. Deputatas 
V. Mazuronis atkreipė susirinkusiųjų 
dėmesj j tai, kad neatsižvelgiama j 
vietų skaičių, jtai, kuryra parduotuvė 
ar kavinė. Buvo išsakyta nuomonė, 
kad dideli mokesčiai už leidimus pre
kiauti alkoholiniais gėrimais žlugdo 
smulkųjį verslą Jau dabar pastebimas 
šioks toks prekybos alkoholiu suma
žėjimas: prieš keletą mėnesių Šiauliuo
se buvo išduota 270 leidimų, šiuo 
metu - 240. “ Nejkandami” mokesčiai 
skatina nelegalią prekybą alkoholiu, 
vėl gali atsirasti "bobutės” .

Kaip teigė Šiaulių valdybos eko
nomikos skyriaus viršininkas A. Rupš
ys, visų moeksčių už prekybą alko
holiu minimumą nustatė Vyriausybė, 
ir mažesni jie būti negali. Anot deputato 
A. Žigunio, abejoti Vyriausybės nuta
rimu - per drąsu. Tačiau abejojančių 
deputatų vis tik buvo nemažai: 
balsuojančiųjų "už" persvara labai 
nežymi.

Patvirtinti nauji minimalūs dydžiai
Vilnius (ELTA). Vyriausybė nuo 

šių metų sausio 1 d. patvirtino 
taikomąjį minimalų gyvenimo lyg| 
- 60 Lt per mėnesj (ankstenis buvo 
55 Lt), 30,8 proc. padidino minimalią 

Ж  mėnesinę algą, kuri dabar sudaro 
85 Lt (buvo 65 Lt) ir patvirtino 0,5 
Lt minimalų valandin( atlygi (buvo 
0,38 Lt). Taip pat patvirtinta bazinė 
mėnesinė alga - 65 Lt ir bazinis 

k valandinis atlygis - 0,38 Lt, kurių 
pagrindu nuo šių metų sausio 1 d. 
bus skaičiuojami visų biudžetinių 
įstaigų ir organizacijų, tarp jų ir 
valstybės valdym o (staigų, 
savivaldybių, teisėsaugos ir 
teisėtvarkos institucijų darbuotojų 
ir pareigūnų atlyginimai, priedai 
bei priemokos.

Perskaičiuotas (anksčiau pagrindu 
buvo imama minimali mėnesinė alga 
ir minimalus valandinis atlygis) 
darbuotojo ar pareigūno tarnybinis 
atlyginimas (valandinis atlygis) negali 
būti mažesnis už nuo šių metų sausio 
1 d. įsigaliojusią minimalią mėnesinę 
algą (85 Lt) ar minimalų valandinį 
atlygį (0,5 Lt). Šio reikalavimo privalo 
laikytis taip pat ir visos valstybinės, 
kitų nuosavybės formų organizacijos, 
įmonės, bendrovės ir firmos. Už 
kiekvieną priverstinės prastovos 
valandą turi būti mokama ne mažiau 
kaip patvirtintu minimalaus valandinio 
atlygio dydžiu. Bedarbio pašalpa 
negali būti mažesnė už valstybės 
remiamas pajamas - 75 Lt.

IEŠKO GIMINAITES
Irena K O N Č IU V IE N Ė

j "Aušros alėjos" laikraščio redak
ciją kreipėsi ponia Vanda Marcinke- 
vičienė (namų telef. 43-49-59). Ji 
papasakojo, kad, ieškodama savo 
giminaitės Genovaitės ŽUROMS- 
KYTĖS, Kazio dukters, gimusios 1925 
metais, kreipėsi į Seimo narį A. 
Ivaškevičių, premjerą A. Šleževičių, 
žmonių ieškančias organizacijas ir 

j  net ekstrasensus.
Yra duomenų, kad ieškomoji 

Genovaitė ŽUROMSKYTĖ 1944- 
aisiais metais pateko į Žemaitiją, o 
jos darbas buvo susietas su sovietų 
karinės kontržvalgybos ryšių sistema 
Šia informacija kaip paskutiniąja žinia

apie ieškomąją, disponuoja jos 
seserys, šiuo metu gyvenančios 
Australijoje.

Moters ieškantieji tiki sėkme ir 
prašo, jei kas nors kada nors pažinojo 
Genovaitę ŽUROMSKYTĘ arba jei 
žino, kur jos amžinojo poilsio vieta, 
paskambinti p. Vandai Marcinkevi
čienei nurodytuoju telefonu arba 
parašyti "Aušros alėjos" redakcijai. 
Slogi artimųjų nežinomybė ir liūdna 
būna prie tradiciškai šventinio Kūčių 
ar Kalėdų stalo, kai ne visi artimieji 
susirenka arba šeima net nežino, kur 
jos nariai. Padėkime vienas kitam, jei 
galime.

SIAURĖS LIETUVOJE
SVEIKATA

Difterija jau 
Telšiuose!

TELŠIAI. Sausio 3 dieną j polik
liniką buvo atvežtas В. V. su gerklės 
ir kaklo patinimais. Gydytojai nustatė 
difteriją. Šiuo metu ligonis išvežtas 
j Klaipėdą. Kada paskutinį kartą ši 
liga buvo nustatyta Telšiuose, 
higienos centro darbuotojai neatsi
mena. Spėjamą kad В. V. užsikrėtė 
per Naujuosius metus, Jo daugia
vaikė šeima - sveika. Pats ligonis - 
beveik nekeliaujantis, ne komer
santas, vienintelė jo susisiekimo 
priemonė - dviratis. Higienos centras 
patikrino visus su В. V. bendravusius 
žmones.

žirgynas turi 250 žirgų. Daugiausia 
tai sportiniai Hanoverio veislės žirgai, 
tačiau yra ir tinkamų ūkio darbams. 
Čia laikomi ir Lietuvos sunkieji eržilai, 
kad neišnyktų ši puiki veislė. Jie yra 
nuomojami už 100 Lt kergimo sezonui. 
Sportiniai žirgai kainuoja nuo 2000 
DM iki 10000 DM. Pagrindiniai pirkėjai 
- suomiai, olandai, vokiečiai. Pard
uodami žirgai būna jau paruošti: 
prajodinėti, šokdinti per kliūtis. Žirgy
nas jau privatizuotas, bet verstis darosi 
vis sunkiau.

rengiami nuo 1961 m. šiemetiniame 
(trisdešimt ketvirtajame) leista 
dalyvauti septyniems Kelmės "Gin
taro" klubotrenerio Vidimanto Par- 
narausko auklėtiniams: Erikai Mili- 
kauskaitei, Živilei Žymantaitei, Dovilei 
Janavičiūtei, Ilonai Dališanskytei, 
Ugnei Urbonaitei, Raimondai Bala- 
bonaitei ir Andriui Petravičiui, čem 
pionate dalyvaus 42 moterys ir tiek 
pat vyrų.

C KULTURA,
KITI ĮVYKIAI

NUSIKALTIMAI

Sudegė žmogus
PAKRUOJIS. Trijų Karalių šventės 

išvakarėse skaudi nelaimė įvyko 
Žeimelyje, Žemės ūkio mokyklos 
mechaninėse dirbtuvėse. Žmonės 
pastebėjo iš pastatų rūkstančius 
dūmus Ir paskambino i gaisrinę. 
Bet liepsna jau buvo išblėsusi, o 
sargų kambaryje vyrai rado 
apanglėjusį žmogaus lavoną. Tai 
buvo sargo Jono Misevičiaus 
palaikai. Sip tragiško atsitikimo 
aplinkybės aiškinamos.

Išvyka... j 
Parlamento 

rūmus
AKMENĖ. Rajono centro jaunimo 

m okyklos m oksleiviai dalyvavo 
išvykoje į Vilnių. Mokytojas K. Inta 
išvykos dalyviams parodė Parlamento 
rūmus, palydėjo j Gedimino kalną 
bei Antakalnio kapines, papasakojo 
apie šiurpiuosius Sausio 13-osios 
įvykius, kurių dalyviu ir liudininku, 
dirbdamas Aukščiausiojoje Taryboje, 
pats buvo.

SPORTAS

ŽEMĖS ŪKIS

Žagarės žirgyne 
žirgų netrūksta
JONIŠKIS. Šiaulių apskrityje, 

Žagarėje, Naryškino dvare, 1940 
buvo įkurtas eržilų depas, kurio

veikla karo 
atkurtas

nutrūko. Tik 1952 
agarės valstybinis

Badmintonas
KELMĖ. Tauragėje vyko Baltijos 

šalių asmeninis ir komandinis če
mpionatas. Jame dalyvavo suaugu
siųjų, jaunių ir jaunučiu komandos. 
Lietuvos jaunučių antrajai komandai 
atstovavo dvi kelmiškio V. Pama- 
rausko auklėtinės: E. Miliauskaitė ir 
Ž. Žymantaitė. Jų komanda užėmė 
ketvirtąją vietą, o asmeninėje įskaitoje 
kelmiškės pateko į pirmąjį šešioliktuką 
Reikia priminti, kad abi mūsų žaidėjos 
žaidžia dar tik vaikų grupėje.

*  * *
Lietuvos asmeniniai čempionatai

Parama
AKMENĖ. Vyriausybė 1994 m. 

gruodžio 22 d. nutarimu mūsų rajo
nui skyrė 5000 Lt naujametinėms 
išmokoms bei šventiniams rengi
niams organizuoti. Pinigai buvo gauti 
gruodžio 30 d. Rajono valdyba gau
tas lėšas proporcingai gyventojų 
skaičiui paskirstė visoms savival
dybėms. Naujajai Akmenei teko 1700 
U, kuriuos, suderinus su Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija, nus
pręsta panaudoti daugiavaikių šeimų 
vaikams mokyklose maitinti. 1-ojoje 
vidurinėje mokykloje bus maitinami 
4 mokiniai, 2-ojoje -14 ,3-iojoje - 20 
mokinių.

Turgaus kainos
KELMĖ.

Avis - 150 Lt 
Veršelis -120-130 Lt 
Paršelis - 70-90 Lt 
Triušis - 5 Lt 
V iš ta-1 5  Lt 
Antis -18  Lt 
Kalakutas - 40 Lt 
Naminė dešra (1 kg) -14  Lt 
Rūkyti kumpeliai (1 kg) -13  Lt 
Lašiniai (1 kg) - 7,50-8 Lt 
Rūkyta šoninė (1 kg) -12  Lt 
Kvietrugiai (50 kg) -1 7  Lt 
Miežiai (50 kg) -15  Lt 
Miežiniai miltai (50 ka) -1 8  Lt 

P a ruo šė  
Vida S IM O N A IT IE N Ė

Pastaruoju metu kai kurie tyrinėtojai 
atsisako NŚO kosminės hipotezės, 
pagal kurią neatpažinti objektai ir jų 
pilotai pas mus atskrenda iŠ kitų 
planetų, žvaigždžių arba galaktikų.

Atsirado ir vystosi nauja hipotezė, 
iog padangių svečiai atvyksta iš 
paralelinės" erdvės. Tai labai patogi 

hipotezė paslaptingiems reiškiniams 
paaiškinti. Mokslininkai ufoloęjai 
tvirtina, jog mūsų fizinėje erdveje

Nežinomybės 
labirintai

ateivių iš NSO yra panašūs į mus. 
Kadangi forma yra aplinkos funkcija, 
siūlosi išvada, jog jų aplinka mažai 
skiriasi nuo mūsiškės. Šavo veikloje 
JIE maskuoja savo tikslus. Kviečia 
MŪSIŠKIUS į savo laivus, žmogui
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žiūros, prie suprantamos žemiškojo 
kontakto bazės. NSO demonstruoja 
žemiškosios technologijos aplenkimą 
laiko atžvilgiu. Pradžioje Žemės 
žmonėms demonstravo burlaivius, 
paskiau - cepelinus, kol jų dar nebuvo. 
Mimikrija yra NSO veiklos sudedamoji 
dalis. Šitos nežinomos civilizacijos 
skirtingos, jos turi ir skirtingus tikslus, 
jos iš skirtingų vietų. Daugelis iš jų 
turi socialinę hierarchiją. Svarbiausią 
jog jos yra žemiškos kilmės. 90 proc.

sukelia stiprų psichinį - emocinį efektą 
Ar tai humaniška mūsų atžvilgiu? Jų 
objektai iššaukia pritrenkiantį poveikj 
neretai jų pačių tarpe. Žvaigždžių karai 
-tai ne pasakos. Nusileidimų vietose 
ilgai išsilaiko anomalijos. Dvasingumo 
ir humaniškumo stoka pasireiškia 
dažnai. Žinomi tokio tipo jų bandymai, 
kaip vivisekcijos gyvuliams, kai šiems 
pašalinamos galvos smegenys, v i
daus sekrecijos liaukos, lyties organai. 
Neprašoma žmonių sutikimo medici-

LIETUVOS VYRIAUSYBES “KALĖDINĖ 
DOVANA” ČEČĖNIJAI?

Čečėniją.. Pasaulio visuomenė 
su išgąsčiu stebi kruvinus įvykius 
šiame žmonių ir Dievo užmirštame 
krašte, kai ant šalies nepriklaus
omybės gynėjų galvų krenta 
Rusijos aviacijos bombos, veržiasi 
tankų lavina.

Lietuva nuo čečėnų nelaimės 
liko nuošalyje, žinoma, jei laiky
tume, kad Lietuva - tai Seimas, 
Vyriausybė, valdančioji LDDP. 
Ateis laikas, kai mums bus gėda 
dėl savo abejingumo, o gal ir 
išdavystės.

Respublikos pasienio policijos 
vadovybė yra gavusi Kybartų 
pasienio tarnybos punkto darbo 
žurna lo  išrašą. Tai Lietuvą 
kompromituojantis dokumentas, 
tačiau karininkas, nepanoręs 
skelbti savo pavardės, leido mums

susipažinti su to žurnalo išrašu, 
kuriame užfiksuoti duomenys, 
leidžiantys suprasti Lietuvos vadovų 
abejingumo Čečėnijos tragedijai 
mastą ir baisias pasekmes.

"1994.12.24 21.12 val. j Lietuvos 
Respubliką iš Kaliningrado srities 
Puškariovo stoties įvažiavo Rusijos 
Federacijos karinis sąstatas Nr. 2722. 
R usijos pa lydos vyresnysis
praporščikas A. N. Laptev pateikė 
leidimą Nr. 366-1, pasirašytą pik. lt. 
Jurkevičiaus, galiojantį nuo 1992.1221 
iki 1995.01.18 dėl pravažiavimo per 
Lietuvos Respubliką.

Rusijos armijos patrulinė grupė 
ginkluota: praporščikas A. N. Laptev 
pistoletu GN-5073 su 16 šovinių; trys 
eiliniai kariai: Roman Žilinkov (karinis 
bilietas PN-0150722), P. Sofronov 
(NP 9899506), A. Ukaristov (NP

9877131) g inkluoti automatais. 
Automatai: AKM TA-583, PK-7509, 
KD-3165 su 180 šovinių. Karinis 
sąstatas vyko j Prodilodnaja stotį 
(stoties pavad in im as sunkiai 
įskaitomas - A. S.)

Per Lietuvą krovinį lydi Pabradės 
patrulių grupė: vyr. policininkas Gu- 
gys ir eilinis Tidikis. Iš Kybartų sto
ties sąstatas pajudėjo 1994.12.25 
01.15 val."

Praporščiko A  N. Laptev žodžiais, 
krovinys - aviacinės bombos, skirtos... 
Čečėnijai.

Minėtojo karininko duomenimis, 
per Lietuvą iškeliavo du aviacijos 
bombų sąstatai po 30 vagonų. 
Nesunku jsivaizduoti, kiek kraujo 
pralieta, kiek žmonių žuvo ar visam 
laikui tapo invalidais, bombarduojant 
aviacijos bombomis, kurios tilpo į 60

vagonų, o  jų tranzitą per Lietuvą 
faktiškai "palaim ino” Lietuvos 
valdžia.

Štai kokią "kalėdinę dovaną" 
Lietuvos valdžia maloniai leido 
nusiųsti Į Čečėniją!

O juk tie du sąstatai galėjo patekti 
avarijon ir susprogti Lietuvos 
teritorijoje! Pavyzdžiui. Kaune arba 
Vilniuje. Kas tuomet atsakytų už 
tai? Juolab kad Rusija tada, kaip 
jai įprasta, iš karto vėl apkaltintų 
Lietuvą.

Argi atsiras nors vienas doras 
Lietuvos pilietis, kuris po šios žinios 
vis dar pritars Rusijos karinio tranzito 
sutarčiai per Lietuvą?

A rvydas SADA USK AS  
“ Valstiečių  laikraštis”

niniams eksperimentams atlikti, nau- 
• dojama prievarta arba psichotropinis 

poveikis. Jokio humaniškumo!
Kai kas mano, jog tai daroma, 

mūsų genofondui pagerinti. Tai ne
tiesa. Jie stengiasi mūsų sąskaita 
pagerinti savo gencrfondą. Nėra 
pagrindo tikėtis jų pagalbos. Tai piktos 
jėgos. Ekstrasensinis efektas, polter- 
geistas, NSO - visa tai nuodingos 
uogelės. Kontaktuotojai, gaunantieji 
energiją iš NSO, pradžioje jautę 
teigiamą efektą, vėliau sulaukia liūdnų 
dienų. Jiems prasideda psichlnis- 
emocinls sutrikimas, kuris baigiasi 
fiziniu krachu.

Ar galime pasipriešinti piktosioms 
jėgoms? Taip, galime, priešpastaty
dami joms savo psichiką, dvasin-

ijum ą ypatingai grupiniu būdu, tačiau 
okiu būdu ne karine konfrontacija. 

Jos pasekmės gali būti neįsivaiz
duojamos.

Išvada. Remiantis maždaug 
tūkstančio kontaktuotojų analizės 
duomenimis, manoma, jog 90 proc,, 
stebimų NSO ir jų operatorių - tai 
mūsų planetos gyventojai. Jie turi 
hierarchines socialines struktūras, 
savo vadovus. Tai piktosios jėgos. 
Jų tikslas - paveikti mus, perduodant 
mums atradimus, technologijas, tame 
skaičiuje skirtąsias žudyti, ir įvaryti 
mūsų civilizaciją į aklaviete. Gerosios 
jėgos sudaro maždaug 10 proc. Jos 
moko aukštosios veiklos, humaniz
mo, neperduoda aukštųjų technolo
gijų, nesikiša į mūsų civilizacijos 
evoliuciją.

Po šitokių samprotavimų kaip čia 
neprisiminsi žinomo rašytojo fantasto 
A. Kazancevo žodžių, pasakytų dar 
prieš dvidešimt metų: "Svarbiausia 
žmonės, o ne ateiviai!"

parengė
Bronius K A SPERA VIČIUS

AUSROS ALEi-A



Viengungis aiškina daugiavaikiui:
- Bulvė gudresnė už žmogų.
- Kvailystė. Kuo ji gudresnė?
- Bulvė, matydama, kad nebus 

kuo pamaitinti mažylių, visai jų

NUSISYPSOK,
ŽMOGAU

neaugino.
*  *  *

Gatvėje barasi du vyriškiai:
-Tu asilas!
- Iš asilo ir girdžiu.
Sustoja praeivis ir sako:
- Kam ginčytis, jei esate giminės?

savo straipsniais, o kai pradeda kalbėti 
ir rašyti kiti, išeinu... rašyti kito 
straipsnio. Juk taip malonu būti tokiam 
svarbiam, tokiam gerbiamam, tokiam 
žinomam... tegu ir diletantui...

j pakelės parduotuvę jbėga 
vaikinas ir šaukia:

- Dėžutę degtukų, nes tuoj 
atvažiuos mano autobusas!

- Ko, pone, taip rėkiate, aš juk ne 
kurčia! Su filtru ar be?

Paviršutin iškai ž inoti viską, 
vadinasi, nieko nežinoti.

Humoras - tai, kada juokiasi iš to, 
kuris parkrito. O satyra - kada juokiasi 
iš to, kuris pastūmė.

Jau pasiekiau tokią visuomeninės 
veiklos pakopą, kad klausausi tik 
savo kalbų, skaitau ir gėriuosi tik

Juokis - ir kiti pritars tavo 
linksmumui, verk - !r tu daug kam 
sugadinsi puikiai nudažytas 
blakstienas!

Jeigu žmogui duosi 
viską, ko jis nori, tai jis tuoj 
pat užsinorės ir to, ko 
nenorėjo.

Jei uždainuotų Dievas, 
kas *4i būtų - solo ar trio?

Jie kas nors labai ramus, 
to  pakanka, kad imtų 
jaudintis kiti.

parinko 
Pranutė ŽUKAITYTĖ

PUTPELIŲ AUGINTOJAMS (9)
Pašarinių mišinių sudėtis

Lesalų komponentai, proc. Putpelių grupės

1-30 d. 
amžiaus

31-44 d. 
amžiaus

> 4 5  d. 
amžiaus

Penimos
putpelės

Kombinuotas lesalas mė -
siniams viščiukams (1-30 d.) 
Priedai prie kombinuotųjų 
lesalų:

79 80 70 88

1. Malti kukurūzai - 12 10 6
2. Sojos šrotai 15 - 10 -
3. Pieno milteliai 5 - - -
4. Žolės miltai - 2 2 -
5. Techniniai riebalai - - 2 3
6. Maltos kriauklelės 2,8 2,8 2
7. Kaulamilčiai - 2 2
8. Valgomoji druska 0,2 0,2
9. Vitaminų premiksas 0,6 0.6 0,6 0,6
10. Mineralinis premiksas 0,4 0,4 0,4 0,4
iš viso:
Šio pašarinio mišinio 100 g

100 100 100 100

apykaitinės energijos, kDž 1231 1151 1197 1357
žaliųjų proteinų, proc. 27,0 17,0 22,0 20,6
kalcio, proc. 2,7 2,5 5,8 2,4
fosforo, proc. 1.4 1,1 1,1 1.2
natrio, proc. 0.7 0,5 0,5 0,5

Saugusioms putpelėms, laikomoms mėgėjo kampelyje, rekomenduojame 
racioną pagal R. Bezuglają (1988):

Maisto racionas vienai putpelei per dieną, g

1. Grūdų-miltų žaliavos (sorų, miežių, kviečių kruopos) 12,0
2. Baltyminės žaliavos (varškė, šviežia žuvis, mėsos faršas) 10,0
3. Sultingieji pašarai (morkos, kopūstai, salotos, dilgėlių lapai, dobilai, 

liucerna) 10,0
4. Mineraliniai pašarai (grūsti kiaušinių lukštai, kreida, kriauklelės)

0,2

Visi komponentai susmulkinami 

ir sumaišomi. Sultinguosius pašarus 

galima duoti atskirai ir iki soties.
Kartą per savaitę vyresnėms kaip 

30 d. amžiaus putpelėms duodamas 

smulkus žvyras, ojom s pradėjus dėti 
kiaušinius - lygiomis dalimis žvyro ir 
maltų kriauklelių mišinys (maždaug 
3 g vienam paukšteliui).

Lesalą duodame kelis kartus per 
dieną, maždaug po 25 g vienai 
putpelei. Pridedame pašarinių riebalų 
arba fosfatidų.

Jaunikliams lesalai turi būti 
smulkūs. Todėl kombinuotuosius 

pašarus ir kruopas reikia sumalti 
elektrine malimo mašinėle. Pirmąją 

savaitę lesalą galima paskaninti kietai 
virto kiaušinio tryniu, sumaišytu su 
lesalu. Baltymą paukščiukai sunkiai 
virškina Jau nuo trečios dienos jiems 
galima duoti supjaustytos žolės ar 

sultingųjų pašarų.
Mažiausius paukščiukus pirmąsias 

2-3 savaites lesiname iš plačiadugnių, 

vyresnius - iš lovelio tipo lesalinių. 
Kiekvienam turi tekti po 7-10 mm t

lesinimo fronto. Lesalų poreiki Per 
dieną lengva apskaičiuoti.

Pagal J. Skonsm ono knygą 

"N am inės putpelės” paruošė

Petras K U D R IC K IS  (

© TAIKINYS
Antradienis, sausio 17 d.
LTV
21.05 val.
"M irš ta  tėtis... Kas gaus 

testamentą?”
Turtingas Teksaso žemvaldys 

Bufprdas Turnoveris guli mirties 
patale... Šis faktas sukelia nemažą 
sumaištj tarp jo gausios šeimos narių, 
susirinkusių palydėti senąjj B. 
Turnover] j paskutinę kelionę. Visiems 
rūpi, kam gi jis paliko savo turtą. 
Prasideda energ ingos tėtušio 
testamento paieškos... Šios satyrinės 
komedijos režisierius - J. Fiskas. 
Vaidina B. Bridgesas, K. Carradine, 
B. D’Angelo, J. Reinholdas ir kt.

JAV, 1990 m.
Trečiadienis, sausio 18 d.
19.10 val.
Senoji animacija
Bus parodytos "Mauglio" 1-2 

serijos.
"Turbūt ne taip dažnai tenka gauti 

laiškus iš "vaikų", kuriems per 
dvidešimt. Pirmiausia norėčiau 
padėkoti už naujai išdygusią  
programėlę - trečiadieninę senąją 
animaciją. Man tai tarsi sugrjžimas j 
va ikystę, kada mes, vaikai, 
ištaisydavome prie televizorių. 
Daugum a film ų, sukurtų 
“ Sojuzmultfilmo" studijoje, yra labai 
meniški ir filosofiški. Todėl juos mielai 
žiūri tiek vaikai, tiek suaugusieji. 
"Mauglis", "Katinas, kuris vaikščioja 
vienas" - tai tik keletas filmų, kuriuos 
galima pavadinti tikrais meno kūriniais. 
Arba tokie filmai, kaip “ Krokodilas 
Gena", "Didieji šalčiai", "Auksinis 
berniukas", "Mikė pūkuotukas" - kiek 
juose nuoširdumo, šviesos ir 
šilumos” .

21.05 val.
“ Šarpo erelis”
Šiame filme vėl susitiksime su 

šauniuoju anglų armijos karininku 
Šarpu ir jo bebaimiais šauliais, 
ke lianč ia is  siaubą Napoleono 
kareiviams. Pagrindinj vaidmenj 
atlieka S. Beanas.

Ketvirtadienis, sausio 19 d.
TELE-3
21.15 val.
"K a ro  žygis Europoje”
TELE-3 pradeda rodyti 

dokumentinių Ir vaidybinių filmų apie 
Antrąjj pasaulinj karą ciklą. Kiekvieną 
ke tv irtad ien j - po film ą apie 
sąjungininkų kariuomenės karo 
veiksmus Europoje. Vaidybinis filmas 
- ta pačia tema. š j ketvirtadienį - 
"Prieš vėją” .

TELEVIZIJOS

PROGRAMA
Antradienis, sausio 17 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.25; 17.55; 20.20; 

22.40 TV anonsas. 8.30 Sveika, 
Prancūzija. 17.00 Programa. 17.05 
Muzika ir mes. 1,8.00 Žinios. 18.10 
Vaikams. 18.50 Žinios. 19.05 Laida 
lenkų kalba. 19.35 Nėra to blogo, kas 
neišeitų j gerą 19.45 Valstybė ir pilietis.
20.30 Panorama. 21.05 F. “ Miršta 
tėtis... kas gaus testamentą?" 22.45 
Brydė. 23.15 Vakaro žinios.

LitPoIiinter
9.00 TV parduotuvė. 9.05 Anonsai. 

14.52; 15.52; 17.52; 20.00; 22.52 
Naujienos. 15.00 Koncertas. 15.30 
Stebuklingas pasaulis, arba kinas.
16.00 Džemas. 16.20 F. "Elen ir 
vaikinai". 16.52 Pasaulis šiandien.
17.00 Speciali brigada. 17.30 Tuo 
metu prieš 50 metų. 18.00 Piko 
valanda. 18.30 F. "Laukinė rožė". 
18.55 Mes. 19.45 TV parduotuvė.
19.50 Anonsai. 20.40 Iš pirmų rankų.
20.50 Auksinis šlageris. 21.35 F. 
“Paklausyk, Felini..." 23.05 Menų pilis.
23.50 Spaudos ekspresas.

TELE 3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 TV serialas "Santa Barbara". 
621 d. 9.30TV serialas "Okavango". 
13 d. 10.30 Vaidybinis filmas. 12.00 
Anglų kalbos pamokėlė. 12.05 
Vaidybinis filmas "Karalius elnias".
13.25 Muzika 14.30 Teletekstas. 14.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 15.00 
Kelionių žurnalas. 16.00 Pasaulio 
futbolo taurė. 6 d 16.30 Muzika.
17.00 Vaidybinis filmas "Keistas 
moters kerštas". 18.30 Animacinis 
filmas. J 8.55 Anglų kalbos pamokėlė.
19.00 Žinios (VEStl). 19.20 Anonsai, 
muzika. 19.30 TV serialas "Santa 
Barbara". 622 d. 20.30 Animacinis 
filmas.v20.55 Anglų kalbos pamokėlė.
21.00 Žinios. 21.15 Anonsai, muzika.
21.30 Vaidybinis filmas. 23.10 Žinios.
23.25 Muzika. 00.15 Pabaiga.

Trečiadienis, sausio 18 d.
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.25; 17.55; 20.20; 

22.45 TV anonsas. 8.30 Kalbos 
viktorina 17.00 Programa 17.05 Dok. 
ser. “Japonijos dvasia ir forma". 18.00 
Žinios. 18.10 Vaikams. 18.50 Žinios 
19.05 Krikščionio žodis. 19.15 Sveikata 
kasdien. 19.35 TV forumas saugaus 
eismo tema. 20.30 Panorama. 21.05 
F. “ Šarpo erelis". 22.50 Galerija 23.05 
Vakaro žinios. 23.20 Beprotiškoji 
loterija

LitPoIiinter
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV 

parduotuvė. 9.05 F. “ Laukinė rožė".
9.30 Anonsai. 14.52; 15.52; 20.00; 
22.52 Naujienos. 15.20 Atsakymai.
16.00 Tin tonik. 16.20 F. "Elen ir 
vaikinai". 16.50 Programa. 16.52 
Pasaulis šiandien. 17.00 Eteryje "Mir".
17.45 Kas yra kas. 18.00 Piko valanda
18.30 F. “Laukinė rožė” . 18.55 Kinas.
19.45 TV parduotuvė. 20.40 
M onologas. 20.50 Koncertas 
‘Triumfo" premijos įteikimui. 21.40 
Pranašai. 22 .10 'Krepšinis. CASK- 
PAOK. 23.05 Džiazo pasaulyje.

TELE.3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 TV serialas "Santa Barbara".
622 d. 9.30 TV serialas "Westgate" 
II, 10d. 10.30 Vaidybinis filmas. 12.10 
Anglų kalbos pamokėlė. 12.15 
Vaidybinis filmas “ Keistas moters 
kerštas", 13.35 Muzika. 14.30 
Teletekstas. 14.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 15.00 Kelionių žurnalas.
17.00 Vaidybinis filmas "Gražus 
gyvenimas". 18.30 Animacinis filmas. 
18.55 Anglų kalbos pamokėlė. 19.00 
Žinios (VESTI). 19.20 Anonsai, muzika
19.30 TV serialas “ Santa Barbara".
623 d. 20.30 Animacinis filmas.20.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 21.00 Žinios. 
21.15 TELE-3 informacija. 21.30 
Vaidybinis filmas. 23.10 Žinios. 23.25 
Muzika. 24.00 Pabaiga.

BALTIJOS TV IR ŠIAULIŲ VT 
Antradienis, sausio 17 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35;

21.05 "Taip sukasi pasaulis". 8.30;
20.30 "Nakties riba". 9.00 CNN va
landa. 9.55 TV žurnalas "Contakt". 
19.00; 22.00 "Pirk, parduok, infor
muok". Žinios. 19.30 Spaudos apž
valga 19.35 "Sodžius” . 20.00 "Juoda- 
balta". 20.20Tautininkų žinios. 21.00 
Baltijos naujienos. 22.30 Kelių policijos 
informacija. 22.40 F. "Afroditės 
projektas". II d. 23.40 Rodo "FILVAS” .

Trečiadienis, sausio 18 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35;

21.05 “ Taip sukasi pasaulis". 8.30;
20.30 "Nakties riba” . 9.00 CNN 
valanda. 9.55 "Juoda-balta". 19.00;
22.00 “ Pirk, parduok, informuok". 
Žinios. 19.30 Spaudos apžvalga 19.35 
TV forumas. 20.15 Grožio mokykla 
kartu su "B u rda  M oden”
kosmetologe. 21.00 Baltijos naujienos.
22.30 F. "Afroditės projektas". III d.

įdarams.
MIGDOLAI

Jie yra kartieji ir saldieji. Kartieji - 
stipraus aromato ir kartoko skonio, 
kurj suteikia dideli ciano vandenilio 
rūgšties kiekiai.

Saldieji migdolai - švelnaus skonio 
ir visiškai nenuodingi. Juos galima 
naudoti su luobele ir bejos. Jei reikia 
luobelę nulupti, riešutai keletui minučių 
įmerkiami j verdantį vandenį.

ARACHIAI
(žemės riešutai)
Prieš naudojimą paskrudinami ir 

nulupama jų  luobelė.Dama jų luobele. 
PISTACIJOS RIEŠUTAI

Riešutai naudojami konditerijos 
gaminiams paskaninti, iš jų 
spaudžiamas vertingas aliejus, 
kuris tinka maistui bei kvepalams, 
dažams, geros kokybės lakui 
gaminti. Iš atliekų, gautų išspaudus 
aliejų, gaminama daug baltymų 
turinti chalva. Riešutai dedam! Į 
tešlą, jais įdaromi arba papuošiami 
jvairūs produktai. Norint pagerinti 
riešutų skonį, prieš naudojimą reikia 
keletą minučių pakaitinti orkaitėje 
arba sausoje keptuvėje. Tada 
lengviau bus išlukštenti.

GRAIKINIAI RIEŠUTAI 
Neskrudinami bei kitaip termiškai 

neapdorojami, nes pablogėja jų 
skonis. Naudojami papuošimui ir

yra ryškiai žali, malonaus saldoko 
skonio. Naudojami papuošimui, 
įdarams, o su druska - užkandžiams 
prie alaus.

KAŠTAINIAI
valgomi šviežus ir pąkepinti.

KOKOSO RIEŠUTAI 
Tai bene vieni didžiausių riešutų 

pasaulyje. Kokoso palmių vaisiai - 
riešutai - ne tik maistas. Filipinų, Malajų 
salyno gyventojai iš kokoso kevalų 
daro indus, išdegtas kokoso kevalų 
ang lis m ėgsta da ilin inka i. 
Nesubrendusių kokoso riešutų 
branduolys esti skystas ir skaidrus. 
Bręstant riešutui, jis tirštėja, tampa 
panašus j pieną. Šviežią jj skanu 
gerti. Šeimininkės mėgsta kietą 
kokoso dalj. Ji susmulkinama 
siauromis drožlėmis, kurios tinka 
įva iriem s kepin iam s puošti, 
mišrainėms pagardinti.

ponia JADVYGA

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, ketvirtad ieniais ir 

šeštadieniais.
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