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STIPRINA SAVO SAUGUMĄ. O LIETUVA?..
A rv yd a s  S A U L Ė N A S

Nepaisant to, jog Lenkija visai netoli 
nuo sienos su Lietuva (Suvalkų 
mieste) laiko nemažą garnizoną, ši 
kaimyninė valstybė ketina ten 
dislokuoti dar vieną karinj dalinj. 
Nepanašu, kad Lenkija bijotų Lietuvos 
agresijos, greičiausiai bijoma 
fašistėjančiosios Rusijos, su kuria 
Lietuvos Vyriausybė ketina pasirašyti 
karinio tranzito sutartj. "Kai kurios 
kaimyninės valstybės nebetraktuoja 
Lietuvos, kaip suverenaus vieneto, o 
žiūri j mus kaip j bendrą NVS gynybinės 
sistemos dalj. Tai blogas ženklas", - 
spaudos konferencijoje sakė 
opozicijos lyderis V. Landsbergis.

Tikrosios demokratinės Rusijos

šalininkų frontas dar labai silpnas. 
Opozicijos sąvoka naudojama tik 
Vakarams mulkinti. Rytų kaimynės 
vairą j rankas paėmė dar ciniškesnė 
ir žiauresnė nei L. Brežnevo laikų 
nomenklatūra. Reakcinės jėgos 
jungiasi j vieną frontą su A  Kozyrevu, 
V. Černomyrdinu, kuris dėkoja 
komunistams, V. Žirinovskiui, 
agrarininkams už palaikymą kare su 
Čečėnija Profesoriaus V. Landsbergio 
nuomone, B. Jelcinas yra visiška P. 
Gračiovo analogija. Tokios figūros 
naudojamos Vakarams raminti, kurie, 
ko gero, apmokės Rusijos karo su 
Čečėnija išlaidas.

Tokių blogų ženkių akivaizdoje 
Lietuva visai nepanaši j valstybę, kuri 
būtų susirūpinusi savo saugumu.

Nesiima jokių žingsnių sienoms 
stiprinti, kariuomenei apginkluoti. O 
štai V. Ivanovą, kurj remia Rusijos 
fašistai, palaiko... ir aukštesnieji 
Lietuvos valdžios pareigūnai, tokie 
kaip J! Karosas, Ć. Juršėnas, R. 
Vaitekūnas. Jei VRM gina valstybės 
nusikaltėlj, tai kokj saugumą jis gali 
garantuoti? "Aš V. Ivanovą išmesčiau 
iš Lietuvos per tris dienas", - sakė V. 
Landsbergis.

Ne mažiau jaudina ir tai, jog estai 
ne tik stiprina savo sienas su Rusija, 
bet ruošiasi net partizaniniam karui. 
Atremti agresiją ruošiasi Lenkija, 
Latvija, Švedija. Tik mes, 
depolitizacijos ar dar kažkokių 
narkotikų paveikti, vangiai ir abejingai 
bruzdame savo narveliuose.

SEIMO NARIAI BANDO PATEKTI Į GROZNĄ, 
O TUO METU NUGINKLUOJAMA LIETUVOS 

KARIUOMENĖ
A rv yd a s  S A U L Ė N A S
Antradienio spaudos

konferencijoje "Geros valios misijos" 
nariai R. Ozolas ir R. Hofertienė 
paskelbė, jog trečiadienj vyksta j 

ф  Maskvą derėtis su Rusijos Dūmos 
deputatais dėl labdaros siuntimo 
Čečėnijai. Pirmoji labdaros siunta jau 
pasiekė paskirties vietą, tačiau "Geros 
valios misija” siekią jog tokias siuntas 
kontroliuotų tarptautinės

y* organizacijos, išvengiant Rusijos 
1 kišimosi. Maskva įvairiausiais būdais 

blokuoja susisiekimą su Čečėnija. 
Kremlius ne tik atsisakė suteikti 
Lietuvos Seimo nariams politinių 
tarpininkų statusą, bet labdaros 
siuntimą pavadino kišimusi j Rusijos 
vidaus reikalus. "Daug laiko užims 
Rusijos veiksmų apmąstymas 
pasaulio valstybių sąmonėje, jei tokia

iš viso yra”, - sakė R. Ozolas. R. 
Hofertienė, R. Ozolas, grupė Latvijos 
bei Estijos parlamentarų prašys 
Rusijos Dūmos, kad ši leistų patekti 
j Grozną. Dūmos deputatai perspėjo, 
jog "gesins" bet kokj politikavimą, 
išskyrus žmogaus teisių pažeidimo 
atvejus.

R. Ozolas mano, jog jau jvyko 
trečiasis didelis Rusijos armijos 
pralaimėjimas Čečėnijoje. Tai 
patvirtina faktas apie rusų armijos 
pastangas prisiartinti prie Prezidento 
Dž. Dudajevo rūmų. Vilčių teikia 
jvykusios V. Černomyrdino bei 
Čečėnijos aukštųjų valdžios 
pareigūnų derybos. Tai jau yra šioks 
toks Prezidento Dž. Dudajevo pusės 
pripažinimas. Keičiasi visų 
"miegojusių" valstybių elgesys 
Čečėnijos atžvilgiu, o mes ir toliau

"miegame", sakė R. Ozolas. Seimo 
narys gėdino premjerą A. Šleževičių, 
kuris dvi paras nerodė jokio noro 
nagrinėti čečėnų našlaičių vaikų 
problemą. R. Ozolas V. Landsbergio 
mėginimus paveikti Lietuvos valdžią 
dėl gynybos sustiprinimo pavadino 
švelniais. Rusija nieko nedaro veltui. 
Visi jos pareiškimai, grasinimai greitai 
jgaus materialų pavidalą. Seimo nariai 
jsitikinę, jog, jvertinant partizaninio 
karo patirtj, lietuviai galėtų priešintis 
ne prasčiau nei čečėnai. Tačiau tam 
reikia ruoštis. R. Ozolas patvirtino 
replikavusiojo A. Terlecko duomenis, 
jog šiuo metu yra nuginkluojama 
Savanoriškoji krašto apsaugos tarny
bą o likusioji kariuomenė visai negink
luota. Reikia ruoštis pačiam blogiau
siam, nes nesimato jokių jėgų, galinčių 
prikelti demokratinės Rusijos viltj.

MUSŲ
KRAŠTE

laipsnyje, kainų didume ar 
priklausomybėje nuo NVS koncernų...

PRIVATIZAVIMAS. Ekonomikos 
ministras A  Vasiliauskas suskaičiavo, 
kad jau 78 proc. Lietuvos jmonių 
privatizuota

Nukelta j 2 p.

ŪKIS. Europos iaikraščiuose 
pasirodė Vakarų ekspertų vertinimai 
ir prognozės apie Lietuvos ūkio 
vystym o perspektyvas. Dėl 
neapgalvotų ir nesuprantamų poelgių 
A  Šleževičiaus Vyriausybė vadinama 
"nenuoseklia ir nesugebančia priimti 
sprendimų".

KREDITAI. Kriminalini atspalvj 
įgauna valdžios elgesys su Lietuvai 
teikiamais kreditais. Jie "įšaldomi" 
užsienio bankuose, jų nesulaukia 
ūkininkai ir smulkaus verslo vystytojai. 
O, tarkime, bankrutuojančiai "Vilties" 
spaustuvei "dovanojamas" 12 mln. 
JAV dolerių kreditas. Kas šj kreditą 
grąžins, kaip vyks spaustuvės 
privatizavimas - atsakymų j šiuos 
klausimus nėra.

U TA S . Lietuvos Banko valdybos

pirmininkas Kazys Ratkevičius susitiko 
su konservatoriais. Diskusijoje jis 
prisipažino, kad "Lietuvos bankas 
nevykdo monetarinės politikos". Litų 
kiekis apyvartoje katastrofiškai didėja. 
G. Vagnoriaus paskaičiavimu, 1994 
metais (per 10 mėnesių) bankas j 
apyvartą papildomai išleido 450 mln. 
litų banknotų. Ekspremjeras mano, 
kad šiuo metu reali vieno JAV dolerio 
kaina - 5,30 Lt. Taigi Lito patikimumo 
įstatymas tik maskuoja infliaciją. Ji 
milžiniškai auga, tačiau, kaip įprasta 
postkomunistinėje valstybėje, 
šešėlyje.

E N E R G E TIK A . Už vieningą 
Lietuvos energetikos sistemą 
pasisakė energetikos ministras A. 
Stasiukynas. Tik nepaaiškino, kokia 
to vieningumo esmė: privatizavimo

'in f o r m a c ij a 4
Šiaulių mieste surinkta per 70 

tūkst parašų čečėnų tautos laisvo 
apsisprendimo teisei paremti.

"A u š ro s  a lė jos" 
inform acija

Mirus Viliui Janso nui, 
nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą 
ir artimuosius.

T ė v y n ė s  S ąjun g os 
(L ietuvos 

konse rvatorių) 
Š iaulių  m. sk yriu s

M IESTAS - PRIE 
N ATŪR ALIO S 

IŠNYKIM O RIBOS, 
KAIM AS SPARČIAI 

N YK STA .
PRAĖJUSIAIS METAIS MIESTE 

GIMĖ TIK 324 ŽMONĖMIS 
DAUGIAU, NEI MIRĖ, RAJONE 
MIRĖ 107 DAUGIAU, NEI GIMĖ

Petras K U D R IC K IS

Kaip rodo Šiaulių miesto bei rajono 
civilinės metrikacijos skyrių statistika, 
mieste grėsmingai artėjama prie 
natūralaus išnykimo ribos, o kaimas 
sparčiai natūraliai nyksta. Jeigu 
praėjusiais metais Šiaulių mieste dar 
gimė šiek tiek daugiau, nei mirė - tai 
rajone užpraeitais, ypatingai praėjusiais 
metais mirė gerokai daugiau, nei gimė. 
Kita labai liūdna statistika rodo, kad 
tiek mieste, tiek kaime išsituokusiųjų 
buvo ne ką mažiau nei susituokusiųjų. 
Nerimą kelia savižudybės ir traumos.

Šiaulių miesto civilinės metrikacijos 
duomenimis, praėjusiais metais Šiaulių 
mieste, turinčiame apie 150 tūkst. 
gyventojų, gimė 1730, mirė 1406 
žmonės. Iš 1406 mirusiųjų 64 nusižudė,

15 buvo nužudytą 120 mirė po sunkių 
traumų. Gimimų skaičius praėjusiais 
metais mirimų skaičių viršijo tik 324. 
Dar liūdnesnė padėtis rajone. Jeigu 
1993 metais rajone gimė 720, mirė - 
778, tai jau 1994 metais gimė - 685, 
mirė - 792. Taigi per metus šis 
skirtumas padidėjo nuo 58 iki 107. 
Jeigu Šiaulių miesto gyventojai yra 
prie natūralaus išnykimo ribos, tai 
rajone jie jau sparčiai nyksta. Ir 1993, 
ir 1994 metais Šiaulių rajone 
savižudžių buvo beveik tiek pat. 1993 
metais pasikorė 32, nusižudė kitais 
būdais - 2.1994 metais pasikorė 30, 
kitaip nusižudė - 4. Ne j gerąją pusę 
pakrypo ištuokų ir santuokų santykis. 
1993 metais rajone susituokė - 283 
poros, išsituokė - 161. 1994 m. 
atitinkamai - 278 ir 183 poros.

PADEKIME ČEČĖNIJAI!
Parašų maža! Kremliaus stručiai ir 

jų draugai Lietuvoje stengiasi to 
nematyti. Priverskime juos praregėti. 
Priverskime matyti ir reaguoti. 
Parodykime lietuvių tautos valią ne tik 
žodžiais, bet ir darbais! Kviečiame 
visas organizacijas ir pavienius geros 
valios Šiaulių krašto žmones i Gedulo 
ir protesto akciją Vilniuje Čečėnijai 
remti. Akcijos programa:

pradžia sausio 21 d. 13.00 val. prie 
Vilniaus savivaldybės;

gedulo eisena iki Seimo rūmų; 
mitingas prie Seimo rūmų 14.00 

val.;
piketas prie Rusijos ambasados

15.30 val.

Tegul Maskva ir abejingas 
užsienis pamato visatai! Atsineškite 
atitinkamų plakatų. Laisvę ir 
demokratiją mylintys žmonės iš 
anksto dėkoja ir bus dėkingi tiems 
autobusų ir kitokio transporto 
savininkams bei vairuotojams, kurie 
padės palankesnėmis sąlygomis 
nuvykti j Vilnių.

Visi norintys važiuoti ir mums 
padėti renkasi šeštadienj, sausio 
21 d., 7.00 val., prie Saulės laikrodžio.

Lietu vo s dem okratų 
partijos 

Š iaulių skyria us 
o rg an izacin is  kom itetas

KALENDORIUS
ŠIANDIEN- 19ЯЯИНМ ИИЙ—

c į  а т у т  р -i teka 8.30, leidžiasi 16.30 
Ö A U  L i L  Dienos ilgumas 8.00

TV/I 17 V T  T  T T  T  C  pilnatis nuo sausio 16 d.
1V1 Cj  ГЧ  U  L j  1  ^  Leidžiasi 9.02, teka 20.15

VARDADIENIS: Marijus, Morta, Kanutas, Gedvilė

RYTOJ - 20-ji М ЕТ У  Ш Е Й Ж Ш
О  A  Т Т Г  17 teka8.29, leidžiasi 16.32 

Dienos ilgumas 8.03

l V f F X r T T T  T  Q  pilnatis nuo sausio 16 d.
I Y 1 J L Í N  I j  b l D  Leidžiasi 9.24, teka21.22

VARDADIENIS: Fabijonas, Sebastijonas, Nomedą Giedrius
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MŪSŲ KRAŠTE
Atkelta Iš 1 p.
POSTAI. Seimas atleido Laimoną 

Tapiną iŠ RTV direktoriaus pareigų. 
Jo  postą laikinai užims ekonomikos 
ir ūkio direktorius Juozas 
Neverauskas.

SMŪGIS. Lietuvos spaudos laukia 
mirtinas smūgis. LDDP rimtai ruošiasi 
rinkimams, todėl būtina, kad apie jos 
"pasiekimus tautai ir valstybei" pati 
tauta nieko nenutuoktų... T  a intencija 
Seimo biudžeto ir finansų komitetas 
pasiūlė Pridėtinės vertės jstatymo 
pataisų projektą pagal kurį laikraščių 
prenumerata ir prekyba bus 
"apdėdama" 18 proc. PVM. Vadinasi, 
leidiniai Lietuvoje smarkiai pabrangs, 
daugeliui iš jų grės bankrotas. Čia 
maloniesiems skaitytojams derėtų 
priminti, kad jokia mūsų šalyje veikianti 
loterija "neapkrauta" liūdnai 
pagarsėjusiuoju PVM.

D E Z IN F O R M A C IJA . Ilgai 
mąsčiusi ir su kažkuo rimtai pasitarusi, 
Lietuvos Užsienio reikalų ministerija

pagaliau paneigė Rusijos institucijų 
skleidžiamą dezinformaciją apie 
Lietuvos piliečių žvalgybinę veiklą 
Rusijos teritorijoje bei mūsų šalies 
piliečių dalyvavimą Čečėnijos 
išsivaduojamojoje kovoje. Apie 
"Baltųjų pėdkelnių" nedalyvavimą 
Šiaurės Kaukazo konflikte, matyt, dar 
praneš naujai besikurianti moterų 
partija...

PARTIJOS. Druskininkuose įvyko 
Lietuvos dešiniųjų partijų pasitarimas. 
Nutarta konsultacijas tęsti. Skaudžios 
rinkiminės pamokos sufleruoja, kad 
posakis "Trys lietuviai - penkios 
partijos" gali būti lemtingas...

A PD O VANO JIM AS. Tėvynės 
Sąjunga (Lietuvos konservatoriai) 
nusprendė, kad rinkimų j vietines 
savivaldybes koordinatoriumi bus 
Andrius Kubilius. Tarsi tam 
pritardamas, Seimo pirmininkas 
Česlovas Juršėnas įteikė šiam Seimo 
nariui raudoną rožę už tūkstantąjį 
pasisakymą Seimo posėdyje.

VYRIAUSYBĖJE
Šių metų sausio 9 dienos nutarimu 

Vyriausybė numatė, kad darbdavys 
privalo nustatyti ne visą darbo dieną 
arba ne visą darbo savaitę, jeigu to 
pageidauja nėščioji ar moteris, turinti 
vaikų iki 14 metų arba invalidą, kol 
jam sukaks 16 metų (tokią teisę turi ir 
vyras, jei vienas augina vaikus), 
invalidas, asmuo, slaugantis šeimos 
narį ir pateikęs medicinos įstaigos 
išvadą.

Dėl ne viso darbo laiko galima 
susitarti: sutrumpinti tam tikru valandų 
skaičiumi kai kurias arba visas 
savaitės darbo dienas, sumažinti 
savaitės darbo dienų skaičių, paliekant 
normalios trukmės darbo dieną, 
sumažinti darbo dienų skaičių per 
savaitę. Ne visa darbo diena 
(pamaina) negali būti trumpesnė už 
pusę darbo dienos, o ne visa darbo

savaitė - trumpesnė negu 3 darbo 
dienos per savaitę. Apmokama 
proporcingai dirbtam laikui arba 
atliktam darbui.

Vyriausybė nutarė nuo šių metų 
sausio 1 d. asmenims, negaunantiems 
ir neturintiems teisės gauti valstybės 
socialinio draudimo pensijos, tačiau 
turintiems teisę įsigyti specialius leng
vuosius automobilius, kas mėnesį 
mokėti 25 proc. minimalaus gyvenimo 
lygio dydžio transporto išlaidų 
kompensacijas, nepriklausomai nuo 
to, ar jie yra įsigiję automobilį. I grupės 
invalidams, negaunantiems valstybės 
socialinės draudimo pensijos, jei jie 
vairuoja specialius automobilius, kas 
mėnesį bus mokama 25 proc. 
papildoma minimalaus gyvenimo 
lygio dydžio kompensacija.

PO LICIJA  INFORM UOJA
RASTA DVYLIKA 
TONŲ VARIO

Šiaulių miesto vyriausiojo policijos 
komisariato ekonominių nusikaltimų 
tyrimo skyriaus pareigūnai tiria, kaip 
Šiauliuose atsirado 12700 kilogramų 
įvairaus vario laužo. Prieš kelias 
savaites į Šiaulius iš Ukrainos atkeliavo 
vagonas, adresuotas UAB "Veikla". 
Vario laužas buvo rastas tarp atvežtųjų 
statybinių akmens plytų iškraunant 
vagoną.

POLICININKAS 
BANDĖ NUSIŽUDYTI
Sausio 15 dieną savo bute 

(Energetikų g.) iš tarnybinio ginklo 
persišovė Šiaulių miesto savivaldybės 
policijos Rėkyvos policijos nuovados 
inspektorius K. M. Policininko 
sveikatos būklė labai sunki. Medikai 
dar negali pasakyti, ar žmogus gyvens, 
nes sužeidimas sunkus - kulka kiaurai 
pervėrė galvą.

Sausio 16 dieną 15 valandą iš 
Radviliškio gatvės 102-ojo namo 
ketvirtajame aukšte esančio balkono 
iššoko keturiasdešimt penkerių metų 
L. V. Po trijų valandų, neatgavęs 
sąmonės, Respublikinėje Šiaulių 
ligoninėje žmogus mirė. Pavyko 
sužinoti, kad L  V. buvo antros grupės 
psichikos invalidas.

VAGYSTĖS IŠ 
BENDROVIŲ

Sausio 13 dieną su vogtomis iš 
AB "Elnias" odomis įkliuvo tos pačios 
bendrovės vairuotojas S. N. 
Automobilyje ZIL, kuriuo iš bendrovės 
būdavo gabenamos atliekos, 
apsaugos tarnybos darbuotojai aptiko 
apie 100 metrų išdirbtų odų, kurios 
buvo aptiktos išvertus atliekas. įvykis 
tiriamas.

Iš A B . "Šiaulių maistas" vagys 
pagrobė vandens siurblio veleną Ir

kitų metalinių detalių, tačiau panaudoti 
šių daiktų ilgapirščiai nespėjo, nes 
buvo sulaikyti, o pagrobti daiktai 
grąžinti bendrovei.

GALI LIKTI NUOGAS

VYRIAUSYBĖS 
GLOSTOMI KATINAI, 
ARBA PIENININKŲ 

MAFIJA.DAUGIAUSIA 
PASIDARBAVO, KAD 
NUSEKTŲ LIETUVOS 

PIENO EŽERAS
1989 m. Lietuvoje buvo primelžta 

3,2 mln. tonų pieno, arba kiekvienam 
gyventojui po pustrečio litro kasdien. 
Jeigu visą tą pieną būtume supylę į 
vieną vietą, būtų tyvuliavęs 100 hektarų 
ploto ir daugiau kaip trijų metrų gylio 
ežeras su sviesto krantais ir sūrių 
salomis. Deja, pastaraisiais metais 
jis ėmė sparčiai sekti. Dabar ir plotas 
nebe tas, ir gylis nė dviejų metrų 
nesiekia, o  krantai ir salos susmego, 
pažemėjo. Pernai primelžta apie 1,8 
mln. tonų, o pieninės perdirbo 1,2 
mln. tonų pieno - tik 38 proc. to 
kiekio, kurį anais laikais atveždavo iš 
kolūkių. Tiesa, dabar kai kurie 
ūkininkai, bendrovės pieną gabena į 
turgus, savo parduotuves, bet šios 
išimtys bendro vaizdo nekeičia.

Na, o kodėl taip atsitiko, bene 
taikliausiai yra pasakę telšiškiai 
ūkininkai. Vyriausybės glostomi 
riebūs katinai, arba pienininkų 
mafija, anot Jų, daugiausia 
pasidarbavo, kad nusektų Lietuvos 
pieno ežeras. Dėl ekonomiškai 
nepagrįstų supirkimo kainų labiausiai 
nuniokotos prekinio pieno fermos. 
Didžiausią smūgj patyrė daugiausia 
karvių laikantys ūkininkai ir 
bendrovės. O šio niokojimo

padarinys - 1994 m. parduota, 
papjauta, j lenkijas išvežta 130 tūkst. 
karvių! Tokios karvių naikinimo 
karštligės Lietuva nėra regėjusi nuo 
Antrojo pasaulinio karo. Dabar likę 
apie 550 tūkst. karvių.

Tik lygindami galime aiškiau 
jsivaizduoti, kur mes nusiritome. 1916 
m. dabartinėje Lietuvos teritorijoje 
(be Klaipėdos krašto) buvo 673 tūkst., 
1938 m. nepriklausomoje Lietuvoje 
(be Vilniaus krašto) - 778 tūkst. 
melžiamų karvių. Taigi derėtų 
paklausti, kas vis dėlto atsakys už 
didžiulio nacionalinio turto - melžiamų 
karvių naikinimą? Ar atsiras bent 
vienas jstatymų straipnis, 
persekiojantis šios ekonominės 
diversijos organizatorius?

Sunku pasakyti, koks bus kitas 
vajus. Bet jau dabar aišku: reikės 
gerokai paplušėti, koi pasieksime 1916 
m. lygj. "Pieno" programos kūrėjai 
tikisi, kad pakaks vien 1995 metų, o 
skeptikai mano: turėsime sulaukti 
1997-ųjų - Žydrosios karvės metų. 
Jei iki to laiko neužges žydra vilties 
kibirkštėlė.

Pagal "L ie tu vo s  aidą” 
p aruošė Petras K U D R IC K IS

PASIRUOŠĘ KAPITULIUO TI
A rvyd as S A U L Ė N A S strategiškai svarbus objektas ir šalies

Antradienį Vytautas Landsbergis 
pateikė Seimui rezoliucijos dėl šalies 
lynybos sustiprinimo ir dėl jvykių 
Čečėnijoje projektą. Šiame dokumen

te Lietuvos Vyriausybė raginama 
apginkluoti kariuomenę priešlėktuvine 
ir prieštankine ginkluote. Rezoliucijoje 
siūloma pareikšti Rusijai apie ke
tinimus pralaužti Čečėnijos politinę 
blokadą. V. Landsbergis kalbėjo, kad 
esant dabartinei Lietuvos armijos 
ginkluotei viena eskadrilė Rusijos 
malūnsparnių galėtų ramiai šeiminin
kauti mūsų padangėje. Opozicijos 
lyderis nuogąstavo, jog Vilnius, kaip

sostinė, visai nepasiruošęs gynybai 
nuo agresorių. Sie V. Landsbergio
siūlymai kairiosios daugumos buvo 
pavadinti provokaciniais. V. Lands
bergis priminė, kad Čečėnijoje žuvo 
20 tūkst. taikių gyventojų, yra 100 
tūkst pabėgėlių, tad brangi kiekviena 
diena, kiekviena valanda. (Kairiojoje 
pusėje nuskambėjo smagus juokas.) 
Nei Lietuvos TV, nei radijas šio posė
džio netransliavo. V. Landsbergis ste
bėjosi, kad jo pasiūlymai buvo pava
dinti provokuojančiais Rusiją. Jam 
tai labai priminė 1991 metų sausj, 
kuomet daugelis AT deputatų kapitu
liavo ir elgėsi pagal Kremliaus norus.

M IESTO
VA LD YB O JE
Sausio 23 dienos pasėdyje miesto 

valdyba patvirtino Šiaulių miesto 
biudžeto paskirstymą ketvirčiais. 81,5
milijijono litų paji 

Ii sudarys fi;
jamos, kurių didžiausią

dalį sudarys fizinių asmenų pajamų 
ikestis, jum " 'mokestis, juridinių asmenų pelno ir 

pridėtosios vertės mokestis, bus 
išleistas daugiausia švietimo, 
sveikatos apsaugos ir komunalinio 
ūkio reikalams.

Svarstytas p. Rimtauto Dambraus
ko prašymas leisti vieneriems metams4, 
uždaryti viešąjj tualetą, esantį Aušros

•rie centrinio jėjimo i parką. 
Numatyta virš tualeto pastatyti dar
du aukštus ir irengti optikos dirbtuvę. 

JKcijos viešė ' ‘ ' 'Po rekonstrukcijos viešasis tualetas 
bus vėl naudojamas pagal paskirtj. 
Pasiūlyta šios aukcione įsigytos 
individualiosios jmonės savininkui
rekonstrukcijos projektą dar suderinti 
su Komunalinio ūkio skyriumi, kaip
statybą žali uosiuose plotuose.

Komunalinio ūkio skyriui leista 
konkurso tvarka išnuomoti automo- 

ties metu aikšteles

  - . (pr _________
Tilžės g. prie "Mildos" restorano, 
Dubijosg. (priegeležinkelio stoties). 
Tai nėra naujai ]kuriamos aikštelės, 
tik, konkursui Įvykus, pasikeis jų 
nuomininkai, t. y. laikinieji šeimininkai.

Išklausyta Sveikatos apsaugos 
koordinacinės grupės pirmininko

paslaugas Šiaulių r 
Praėjusiais metais tokių paslaugų 
suteikta už 63383 Lt Daugiausia pinigų 
uždirbo Odos ir veneros ligų 
dispanseryje esantis slaugos skyrius,/ 
Psichoneurologijos dispanseris -  už 
girtumo ekspertizes, išblaivinimą ir 
pažymu išrašymą, Stomatologijos 
poliklinika - už dantų plombavimą 
helio plomba. Visos paslaugos 
teikiamos žmonėms to pageidaujant.

- išblaivinimas,
turis trunka nuo trijų valandų iki trijų 

įkas nuo30 iki 130parųir kainuoja kol kas n 
litų. Sveikatos apsaugos ministerija
sausio mėnesj įkainius žada padidiilinti.

Svarstyta ir patvirtinta Kapitalinės 
statybos skyriaus 1995 m. statybos 
darbų iš vietinio biudžeto lėšų 
programa.

Šiaulių miesto Privatizavimo 
tarnybos viršininkas J. Sadauskas 
paskirtas miesto valdybos atstovu 
ekspertų komisijose. Jas privalo 
sudaryti jmonių, kuriose skelbiamas 
viešasis arba uždarasis akcijų 
pasirašymas ir kuriose nustatoma 
pradinė akcijų kaina, vadovybė.

P arengė 
Leonija M A L A K A U S K IE N Ė  *

RUSIJA. Šiandien Maskvoje
IR BE BATŲ IČ e čė n ijo s  delegacijai pasisekė

Pirmadienį 18 valandą prie alaus I  susitarti su Rusijos vadovais dėl 
baro "Pas tą patį" (Tilžės g.) ■  paliaubų paskelbimo karo apimtoje 
nepaijstaml jaunuoliai sumušė pilietį -

beivestuvunj й^гуЬоэе su Rusijos vadovais 
žiedą. Sulaikyti Įtariamieji Rimvydas ■  pasisekė susitarti dėl paliaubų. J 
Balceris ir Petras Butvilas. Щ Maskvą atvykusios Čečėnijos

22.30 val. Lyros gatvėje buvo ■  delegacijos narys M. Imajevas sakė 
sumušta pilietė V. V. Iš jos du ■  spaudos konferencijoje, kad tos 
nepailstamieji atėmė mediiaginę I
striukę Moteriai sutrenktos smegenys, |  su ministru pirmininku, 
sumuštas veidas, ji gydosi ■  kuris jau pirmadienį siūlė paskelbti 
Respublikinėje Šiaulių ligoninėje J  Čečėnijoje paliaubas. Groznas j 
neurochirurgijos skyriuje. ■  pasiūlymą neatsiliepė, nes Maskva

■------------------------  — “  *''■**“ *!— :— su Čečėnijos

ITUOSE
ĄRAŠTUOSE

rusų
generolai mėgina niekais paversti

ievų. MaskvojeNUKENTEJO 
NEPILNAMETĖS ■  viešintis Čečėnijos ūkio ministras 

M P P P A I T P Q  I Abubakarovas sakė, kad Dž.
■*|ь-пим 1 ' 5  Dudajevas turi dalyvauti bet kuriose

Sausio 16 dieną apie 21 valandą j I derybose su Rusija Rusijos preziden- 
Respublikinę Šiaulių ligoninę kreipėsi ■  tas ir ministras pirmininkas sakė, kad 
1980 metais gimusi V. U., kurią 19 ■  kalt>os api0 Čečėnijos
valanda sumušė natėvis MornaitRi ■  S^tuso keitimą, nes respublika yra ir valandą sumušė patėvis. Mergaitei «ь3 federacijos dalis. Trečiadienj 
sutrenktos smegenys, sumušta galva, ■  Čečėnijos delegacija turėtų grįžti į 
ji gydosi vaikų chirurgijos skyriuje. |  Grozną. Ji informuos prezidentą Dž.

Šešiolikmetę G. J. namuose ■  Dudajevą apie pokalbius Maskvoje, 
sumušė 1955 metais gimęs motinos u  Rusijos vyriausybės spaudos skyrius 
sugyventinis. Nuken.ėiusiaįai ■  * * №  g MŽ U ?  \ . лв||виа|0|а| m galimybes. Sakoma, kád pádarytas
nustatytas lengvas kunosužalojimas. I м  pienas žingsnis paliaubų linkme

ČEČĖNIJA.

visas pastangas paliauboms 
Čečėnijoje pasiekti. S. Kovaliovas 
sakė, kad generolai Čečėnijos 
prezidento Dž. Dudajevo norą derėtis 
supranta kaip čečėnų silpnybės 
požymj ir aiškiną jog Čečėniją galima 
pakiupdyti jėga. S. Kovaliovas sakė 
vokiečių savaitraščiui "FOKUS", kad 
jis netiki karinės pergalės galimybe. 
Gėda gyventi šalyje, kur generolai 
meluoja, o valdžioje sėdi pikta 
sakė s. Kovaliovas: rusai t 
valdžią nutraukti kovas C 
Ateinantį antradienį j Grozną atvyksta 
ESBO delegacija, vadovaujama 
Vengrijos diplomato. Pirmadienj ir 
antradienį delegacijos vadovas

ūmo epicentre buvo 7,2 balo pagal 
Richterio skale. Tai stipriausias žemės 
drebėjimas Japonijoje per pasta
ruosius 50 metų. Skelbiama, kad su
žeista daugiau negu 4 tūkst. žmonių, 
padaryta milžiniška ,жКа žala Iš Kobės 
uostamiesčio evakuota beveik 80 
tūkst. žmonių. Nukentėjo ir beveik už 
šimto kilometrų esantis Osakos 
miestas.

BOSNIJA. Bihačo rajone vyko
smarkios Bosnijos vyriausybės ka
riuomenės kovos su respubliki

Ji piktadariai, 
ii turi priversti 
i Čečėnijoje.

dikos ser
bais. ГГО atstovas pranešė, kad serbai 
mėgina atkovoti Kfokoto kaimą, kuria
me yra Bihačą vandeniu aprūpinanti 
saugykla Ją praeitąsavaitę iš serbų

AUTOMOBILIŲ I  CECŁNIJA. Grozne vyksta 
VAGYSTES I smarkios rusų dalinių kovos su miesto

Sausio 17 dieną iš Žemaitės gatvės 1 9V ™ į|if- Vakarų korespondenta! 
п а т л  u i o r r „ « / n n t a a  — Panešė, kad rusų artilerija smarkiai 

56-ojo namo kiemo buvo pavogtas щ apšaudo miesto centrą, kur yra 
raudonos spalvos automobilis VAZ я  prezidento rūmai. Kiek mažesni

—  U  r ......................................

Maskvoje tarėsi su Įvairiais Rusijos 
pareigūnais, kurie pritarė minčiaipritarė

iją Ji

2101 (valstybinis numeris ATF 827). ■  pėstininkų susirėmimai vyksta beveik 
Sausio 16 dieną iš Respublikinės |  visame mieste. Rusijos kariuomenės

^ečenijos sostinėje mažiausiai dvi 
dienas ir pasimatys su Rusijos 
kariuomenės vadais bei Čečėnijos 
vyriausybės atstovais, ESBO prašė, 
kad jos delegacijai būtų leista atskirai 
pasimatyti ir su Rusijos žmogaus 

!— л  — "tv u , kuris
Šiaulių ligoninės kiemo (Kudirkos 99) ■  vykiausiasis gydytojas generolas 
dingo ialios spalvos 1989 metų laidos S Cižas praneše, kad medikai neturi

teisių įgaliotiniu S. Kovaliovu, 
šiuo metu yra Čečėnijoje.

VAZ 21061 (valstybinis numeris C  ■
8144ЛК).

paruošė Irena B IJE IK IE N Ė  ■  ^istaper'tūkstantjrusųkarių. t

' -  būtina sužeistiesiems kariams gydyti.
■  Generolas pranešė, kad Čečėnijoje 

, ■  sužeista per tūkstantį rusų karių, tačiau

JAPONIJA. Daugiau negu 
pustrečio tūkstančio žmonių žuvo
per pirmadienio naktį Japonijoje 
|vykusj žemės drebėjimą. Skelbiama,
kad požeminių smūgių galia drebė-

atsikovojo vyriausybės kariuomenė. 
ITO vis dar mėgina (tikinti Bosnijos 
serbus atidaryti, Kaipjiebuvožadėję, 
jSaraįevąvedančius kelius.

BELGIJA. Europos Sąjunga 
paragino kuo skubiausiai nutraukti 
kovas Čečėnijoje, pažymėdamą kad 
nuo besitęsiančių kovų priklausys 
organizacijos santykiai su Rusija, šiuo 
metu ES ^vadovaujanti Prancūzija

nijoje to jsipareigojimo ji nepaisanti. 
ES refcąįauja kuo skubiausiai nutraukti 
kovas Čečėnijoje, kad į respubliką 
galima būtų pradėti gabenti 
humanitarinę paramą ir kad abi pusės 
galėtų pradėti tikrąsias taikos derybas.

AUŠROS ALĖJA



SIAURĖS LIETUVOJE
Į NUSIKALTIMAI

Plėšikai duris 
atrakina

RADVILIŠKIS. Butų vagių grupė 
veikia Žem ės ūkio mašinų 
gam yklos kaimynystėje 
esančiuose gyvenamuosiuose 
namuose. Ypač jie pamėgo 
devynaukščius namus.
Charakteringa, kad plėšikai duris 
ne išlaužia, o sugeba parinkti ir 
raktais atrakinti. Pastaruoju metu 
jie iš vieno buto išnešė ypač daug 
vertybių už didelę pinigų sumą.

Sustiprintas policijos darbuotojų 
dėmesys šioje teritorijoje, tačiau 
labai reikalinga Ir žmonių pagalba. 
Policijos darbuotojų nustatyta, kad 
plėšikai butus atrakina dienos metu, 
dažniausiai iki 13 valandos. Jie, 
be abejonės, trainiojasi po laiptines, 
naudojasi liftu. Žmonės juos 
sutinka, bet neatkreipia dėmesio.

Aukštos 
įtampos laidai 

pavojingi
ŠIAULIŲ RAJ. Sausio 8 dieną 

Šakynos apylinkės Mažaičių kaime 
rastas ant aukštos jtampos linijos 
atramos tarp laidų įkritęs žuvęs 
žmogus. Jis nuo elektros lauko ir 
srovės smarkiai apdegęs, susvilę 
drabužiai, nudegusi koją apanglėję 
rankos ir kūnas, o kaktoje išdegusi 
skylė. Tai 28 metų amžiaus 
Naujosios Akmenės gyventojas 
Algimantas Jasmontas, niekur 
nedirbantis, atvažiavęs j svečius. 
Atėję dviese su draugu j Degulių 
kaimą ir matydami, kad 
transformatoriaus nėra, matyt, 
norėjo dar likusių aukštosios

jtampos laidų. O tai vienam iš jų 
kainavo gyvybę.

EKONOMIKA

Akmenės krašte 
- neturtingiausi 

žmonės
AKM ENĖ. Net respublikinėje 

spaudoje prabilta, konkrečiai - sausio 
9-osios "Lietuvos ryte", kad Akmenės 
krašte gyvena neturtingiausi Lietuvos 
žmonės. Taip teigia bankininkai iš 
Akcinio inovacinio, Taupomojo, 
Žemės ūkio bei Lietuvos valstybinio 
komercinio bankų. Tikriausiai metinės 
indėlių sumos tai rodo. Sakoma, jog 
akmeniškiai, turėdami atliekamą litą, 
perka "žaliųjų".

Apsidairykime aplinkui ir be 
bankininkų pagalbos įvertinsime savo 
buitį. Žvilgterkime j automobilius. 
Išskyrus keleto aukštas pareigas 
užimančių vadovų naujus blizgančius 
automobilius, "liaudis" važinėja ne 
pirmos jaunystės mašinėlėmis. Nėra 
norinčių aukcione pirkti žemės sklypų 
namams statyti. Viena kita dešimtis 
butų, garažų, sodų dar parduodama 
ir nuperkama Tačiau jei rajono centre 
kas nuperka namą, žmonės su 
nuostaba apkalba turtuolį...

vėliau dėstė Vilniaus dailės 
akademijoje, o 1944 m. emigravo. 
Iš pradžių gyveno Austrijoje, 
Vokietijoje, dėstė Freiburgo 
taikomosios dailės mokykloje, buvo 
vienas iš Lietuvių dailės instituto 
steigėjų (1947 m.), o vėliau, 1956 
m., - ir pirmininkas. 1949 metais 
persikėlė į Kanadą, kur praleido 
likusią gyvenimo dalį. Kūryba ir 
dailės pedagogika buvo kertiniai 
jo veiklos pamatai. Dailininko kūrinių 
yra įsigiję Lietuvos, JAV, Kanados 
muziejai. Pasaulio žemaičių dailės 
parodq'e sukakties proga išskiriama 
T . Valiaus grafikos darbų 
"Sam ogitia" (Žemaitija) ir 
"Paskutinio ryto" kolekcija.

KITI ĮVYKIAI

KULTURA

Į gimtinę grįžo 
dailininko darbai

TELŠIAI. Žymiam grafikui Telesforui 
Valiui būtų sukakę aštuoniasdešimt. 
Jo  gimtinė - Telšiai, iš kur jis visam 
laikui išsinešė tėviškės ilgesį ir 
kūrybinio įkvėpimo vaizdinius. 
Studijavo Kauno meno mokykloje,

Globos namai - 
benamiams 
gyvūnams

TELŠIAI. UAB "Jonvita” suteikta 
teisė įsteigti beglobių gyvūnų 
priežiūros tarnybą. Jos vadovas 
paaiškino, kad jis ketina, ne kaip 
įprastą naikinti beglobius gyvūnus, 
o juos globoti ir stengtis rasti jiems 
šeimininką. Miesto centre bus 
įrengta parduotuvė, prekiaujanti 
maistu gyvūnams bei įvairiu 
inventoriumi. Gyvūnų globos namai 
jau įrengti netoli miesto esančiame 
Ryškėnų dvare. Globos namuose 
dirbs keturi darbuotojai, vienas iŠ 
jų - veterinarijos gydytojas. Tuos 
gyvulėlius, kurių savininkai 
neatsiras, globos namų darbuotojai 
pasistengs išgydyti, paskiepyt. 
Žmonės galės įsigyti sveiką, švarų 
globos namų išlaikytinį.

P aru ošė  
Vida  S IM O N A IT IE N Ė

Nežinomybės 
labirintai

Ne visiems susidūrimai, su 
neatpažintais skraidančiais objektais / 
ir jų pilotais baigiasi laimingai. 
Dažniausiai tie susitikimai žmonėms į 
atneša nelaimes. Tačiau štai 1 
Melitopolio (Ukraina) gyventojui M.
K. (pasisakyti savo pavardę dėl 
suprantamų priežasčių jis atsisakė) 
viskas baigėsi sėkmingai, dargi gerai. 
Štai ką jis pasakoja apie jvykį, kuris 
nutiko 1988 metų vasarą.

"Naktj iš liepos 20 į 21 geležinkelio 
stotyje turėjau sutikti žmoną Jai išlipus 
iš vagono, laukėme taksi. Deja, 
negalėjome sulaukti. Nutarėme eiti 
pėsčiomis. Lauke buvo šilta, ir mes

objektas sparčiai kito aukštyn. Žmona 
pravirko ir atsirėmė J mano petį. 
Burnoje darėsi kartu, skaudėjo visą 
kūną. Čiupau žmoną už rankos ir

NUO PIRŠTŲ 
KIBIRKŠTYS 
PASIPYLĖ...

žingsniavome linksmai šnekučiuo
dami. Danguje mirgėjo begalė žvai
gždžių. Staiga atsirado nematytas 
daiktas. Jis buvo panašus j spiralę, 
skridusią didžiuliu greičiu. Spiralės 
galuose švietė ryški liepsna ar plazma, 
jvairiaspalvės li^snelės išilgai spiralės 
korpuso tai užsidegdavo, tai 
užgesdavo. Spiralė sukosi. Tas 
objektas skriejo gana aukštai, bet 
ėmė leistis.

Mes ėjome plentu kaip ėję, tačiau 
nelauktas elektrinis smūgis privertė 
mus su žmona surikti. Iš pirštų pasipylė 
kibirkštys. Lygiai tokios pat kibirkštys 
krito nuo plaukų ir nuo drabužių. 
Lengvas triukšmas, tarsi Šnabždesys, 
apkurtino mus, "išjungė" mūsų 
klausą. Mes laikinai apkurtome. Su 
baime pažvelgiau j dangų. Objektas 
nukreipė žemyn tris spindulius: žydrą, 
rožinį ir geltoną. NSO kelioms 
sekundėms sustojo. Akinantis žybsnis 
jame privertė mus nesąmoningai 
prisėsti. Mes suspaudėme rankomis 
galvas. Kai vėl pažvelgiau į dangų,

sprukome. Objekto nesimatė. Taip 
bėgte ir įveikėme du kilometrus iki 
mikrorajono. Grįžę namo, nes nenu
sirengę kritome miegoti. Neatsi- 
budome dvi paras. Vos vaikai 
prižadino.

Po to prasidėjo stebuklingi dalykai. 
Pastebėjau, jog mano kojoje buvusi 
sena, negyjanti piktžaizdė užgijo, 
išnyko įbrėžimai rankose, gauti per 
neatsargumą darbe. Pastebimai 
pagerėjo sveikata ir atsirado gyvenimo 
džiaugsmas. Žmona atkalbinėjo 
pasakoti apie tai, tvirtindama, 
jog iš šio pasakojimo žmonės tik 
pasijuoks. Bet juk tai iš tikrųjų buvo. 
Netgi kažkaip baisu prisiminti... Jei 
tai būtų buvęs malūnsparnis, tai mes 
būtinai būtume išgirdę jo variklio 
gausmą. Tačiau tokio triukšmo 
nebuvo. Kas žino - tikriausiai tą naktj 
mes ne vieni matėme tą stebuklą”.

P a re n g ė
B ro n iu s  K A S P E R A V IČ IU S

KAS JUS, SMOGIKE SOKOLOVAI?
E u g e n iju s  G R U N S K IS

Pastaraisiais metais spaudoje, 
rašant apie pasipriešinimą oku
pantams, dažnai minimas majoras 
Sokolovas. Jis pokario metais orga- 

r nizavo Uetuvoje specialias teroristines 
smogikų grupes, žudžiusias parti
zanus, jų vadus ir rėmėjus. Nors šios 
žudikų ir provokatorių grupės buvo 
organjzuojamos ir veikė labai slaptai, 
laikantis kuo griežčiausios konspi
racijos, Lietuvos partizanai apie jas 
greitai sužinojo. Pogrindyje leidžiami 
laikraščiai ("Laisvės varpas" ir kt.) 
ne kartą įspėdavo žmones saugotis 
čekistų pinklių, vengti bendrauti su 
nežinia iš kur atsibasčiusiais būriais, 
veikiančiais partizanų vardu.

1950 m. Čikagoje išleistoje knygoje 
"Partizanai už geležinės uždangos" 
žinomas partizanu vadas ir rezis
tencijos įgaliotinis Vakaruose Juozas 
Lukša (1921-1951) pažymėjo, kad 
1947 metais prasidėjo čekistų orga
nizuotų provokacijų banga.

Majoro Sokolovo smogikų kru
vinus darbus, jų naudotas rafinuo
čiausias provokacijas nušvietė istorikė 
Nijolė Gaškaitė straipsniuose: "Iš kur 
atsiranda pasakos apie vilkolakius" 
(“Amžius". 1993. Nr. 25), "Žmonės 
be Dievo: NKVD agentai smogikai" 
("Lietuvos aidas". 1994.02.08).

S o k o l o v a s ,  
tačiau ne tas

1992 metų rudenį Lietuvos 
televizijos laidos "Krantas" vedėjas 
Vytautas Matulevičius prakalbino 89 
metų pulkininką Aleksejų Sokolovą. 
Tuomet jis gyveno prestižiniame 
senelių pensionate Vilniuje, kur ir baigė 
savo dienas. Senasiš čekistas atkakliai 
tvirtino, kad jis "ne tas Sokolovas" ir 
neorganizavęs smogikų būrių 
partizanams žudyti. Daug Lietuvos 
žmonių nepatikėjo buvusiojo enka
vedisto žodžiais ir ne kartą per spaudą 
reikalavo šį Sokolovą patraukti į teismą 
ir teisti už siaubingus nusikaltimus 
bei daugelio žmonių sunaikinimą.

Galimas daiktas, kad pulkininką 
Aleksejų Sokolovą (g. 1903) reikėjo

teisti už tarnybą sovietinėse 
struktūrose, kurios įvykdė daug 
piktadarybių Uetuvoje. Tačiau iš karto 
pasakysime, kad minėtasis pulki
ninkas iš tikrųjų nebuvo tas liūdnai 
pagarsėjęs smogikas majoras So
kolovas. Tiesa, abu Sokolovus siejo 
bendras vardas ir pavardė, tarnyba 
represinėse žinybose - iš pradžių 
NKVD, o vėliau - MGB. Jie buvo 
beveik vienmečiai. Tačiau skyrėsi jų 
gimimo vietos, tėvavardžiai, kariniai 
laipsniai.

O G PU - 
sm ogiko 
ugdym o 
m okykla

Kas buvo tikrasis majoras So
kolovas, specialių teroristinių grupių 
organizatorius ir vadovas Lietuvoje? 
Jis gimė 1904 m. skurdžioje valstiečių 
šeimoje Voronežo gubernijoje. Anksti 
mirus tėvui, piemenavo pas turtin
gesnius apylinkės ūkininkus. Po Va
sario revoliucijos ir ypač po bolše
vikinio Spalio perversmo Rusijoje kilus 
suirutei, genamas bado paauglys 
pėsčiomis, vežimais, traukiniais pa
siekė Voronežą, Tambovą, Oriolą 
Kurską, išnaršė Kubanę ir Ukrainą. 
1919 m. sugrįžęs į Voronežą, įsi
darbino geležinkelių depe kūriku, 
vėliau - garvežių katilų plovėjų.

Tačiau busimojo smogiko neviltojo 
juodas darbas. Jam  labiau patiko 
bolševikų komisarų odinukės ir ginklai. 
Jis labai norėjo tapti visagaliu čekistu, 
prisidėti likviduojant "visokiausius 
buržujus ir kontrrevoliucionierius".

1926 m. jis buvo priimtas į Jungtinės 
valstybinės politinės valdybos 
(OGPU; nuo 1923 m. taip pasivadino 
visos Rusijos ypatingoji komisija kovai 
su konrrevoliucija ir sabotažu) 
Voronežo valdybos ypatingąjį skyrių.

Greitai bolševikų partijos vadovybė 
pradėjo prievartinę kolektyvizaciją. 
Iš pasiturinčiųjų ūkininkų buvo atimami 
grūdai, inventorius, jie buvo 
išbuožinami Ir tremiami iš gimtųjų

vietų j Sibirą ir Tolimuosius Rytus. 
Prasidėjo ūkininkų sukilimai. Bolševikų 
propaganda juos pavadino "buožių 
maištais". SSRS OGPU kariuomenei 
ir kitoms represinėms struktūroms 
buvo įsakyta nuslopinti bet kokj 
žmonių nepasitenkinimą Greta žiaurių 
karinių akcijų (sukilusių valstiečių 
žudynių) imtasi ir provokacijų. Štai 
čia A. Sokolovas ir "atrado" save.

Apsimetęs draudimo agentu, cu
kraus fabriko kasininku, darbininku, 
išbuožintu ūkininku, smulkiu vagi
šiumi, pabėgusiu iš lagerio plėšiku, 
A. Sokolovas šmirinėjo po kaimus, 
domėjosi žmonių nuotaikomis, rinko 
žinias apie sukilėlių būrių sudėtį ir 
vadus, ieškojo jų slaptaviečių. Keletą 
kartų A  Sokolovas buvo ‘‘pasodintas" 
j kalėjimą. Ten susipažindavo su 
kalinamais sovietų valdžios prieši
ninkais, įgydavo jų pasitikėjimą. Pa
leistas arba pabėgęs (inscenizavus 
pabėgimą) su kaliniais iš kalėjimo, A. 
Sokolovas įstodavo į sukilusių vals
tiečių būrius, kovojusius prieš kolūkių 
kūrimą. A. Sokolovas nušaudavo 
būrių vadus arba sukilėlius nuvesdavo 
j kariuomenės parengtas pasalas.

1931 m. "už sėkmingą kovą su 
kontrrevoliudja" SSRS OGPU kolegija 
apdovanojo A. Sokolovą vardiniu 
mauzeriu. Apdovanojimą įteikė pats 
O G P U  pirmininkas, geležinio 
Felikso” įpėdinis Viačeslavas 
Menžinskis.

A. Sokolovas 
- sm ogikų 

gaujų 
organizatorius 

Lietuvoje
Tarp kitų bolševikų okupuotų kraštų 

stipriausias ginkluotas pasiprie
šinimas vyko Lietuvoje. 1946 m. 
pradžioje SSRS NKVD vyriausioji 

kovos su banditizmu" valdyba pa
rengė operatyvinį planą "banditizmui 
ir nacionalistiniam pogrindžiui Lie- 
tuvos SSR likviduoti11. Buvo numatyta

smarkiai padidinti NKVD kariuomenės 
skaičių Lietuvoje, pertvarkyti ir 
suaktyvinti agentūrinį darbą. Skatinant 
partizanų lagalizavimąsi ir taikant 
įvairiausias provokacijas, turėjo būti 
demoralizuojamas ir iš vidaus griau
namas ginkluoto pasipriešinimo są
jūdis. Buvo nuspręsta kiekvienoje 
apskrityje sudaryti specialias smogikų 
(bojeviki) grupes po dešimt žmonių, 
taip pat parengti pavienius agentus 
smogikus. Jie turėjo naikinti mažus 
partizanų būrius, žudyti jų vadus ir 
pavienius partizanus. Smogkų grupių 
‘darbo painus" turėjo tvirtinti J. 
Bartašiūnas arba jo pavaduotojai.

Teroristinių grupių organizavimas 
ir smogikų kadrų rengimas Lietuvoje 
buvo pavestas valstybės saugumo 
majorui Aleksejui Sokolovui, turinčiam 
dideli profesionalaus provokatoriaus 
ir žudiko patyrimą Tam reikalui SSRS 
MVD vyriausiosios kovos su ban
ditizmu valdybos (GUBB) sprendimu 
jis iš Ternopolio (Ukraina) buvo 
perkeltas j Vilnių.

Su keliais kartu atvykusiais 
padėjėjais A. Sokolovas organizuoja 
kandidatų j smogikus atranką ir 
mokymą. Pirmiausia priimami sveiki, 
fiziškai stiprūs stribai, raudonarmiečiai, 
taip pat įtraukiami morališkai sug
niuždyti ir perverbuoti buvusieji par
tizanai. Jiems duodama laisves ko
votojų apranga. Parsidavėliai ir iš
davikai iš buvusiųjų partizanų moko 
stribus ir kitataučius smogikus maldų, 
supažindina su partizanų įpročiais. 
A. Sokolovas skiriamas savo su
formuotos specialios grupės vir
šininku Ir kartu (nuo 1946 m. rugsėjo 
2 d.) LSSR MVD UBB žvalgybos 
poskyrio vyresniuq'u operatyviniu 
įgaliotiniu.

Čekistų komisija, atvykusi iš 
Maskvos, parengė ir surašė (1946.X.3) 
22 mašinraščio lapų aktą, kurj pat
virtino SSRS MVD GUBB viršininkas 
gen. Itn. A. Leontjevas. Čekistai nu
rodė, kad "remiantis operatyviniais 
duomenimis", krašte veikia apie 190 
partizanų būrių, vienijančių apie 3300 
žmonių. Partizanus ir kitus pasi
priešinimo dalyvius sekė LSSR MVD 
agentūros aparatas", kurj sudarė

32 rezidentai, 646 agentai ir 7753 
informatoriai. Tačiau, Maskvos čekistų 
nuomone, tokio šnipų skaičiaus 
nepakako, nes, pasak jų, respublikos 
apskritys labai pažeistos banditizmo". 
Dar daug partizanų būrių (čekistų 
terminu, "gaujų") "neaprūpintos 
vidine agentūra", tai yra juose dar 
nebuvo įdiegtų enkavedistų agentų. 
Nurodyta majorą A. Sokolovą atleisti 
iš centrinės specialiosios grupės 
viršininko pareigų ir pavesti jam 
organizuoti specialias smogikų gru
pes apskrityse. Tam reikalui įsakyta 
visose apskrityse užverbuoti agentus 
smogikus, kurie turėjo “fiziškai nai
kinti" partizanus "aptarnaujamame 
rajone’'. Po kelių dienų (1946.X.9) 
SSRS vidaus reikalų ministro pa
vaduotojas kariuomenės reikalams 
generolas pulkininkas Arkadijus 
Apolonovas pasirašė direktyvą 
kurioje J. Bartašiūnui buvo nurodyta 
majorą A. Sokolovą “panaudoti" 
specialiosioms grupėms apskrityse 
organizuoti.

Agentų smogikų veikla iš esmės 
nušviesta Nijolės Gaškaitės straips
niuose, todėl šio klausimo čia ne
liesime.

A. Sokolovas Lietuvoje darbavosi 
iki 1951 m. pradžios, tačiau jo 
organizuotos ir išugdytos smogikų 
gaujos siautėjo dar beveik dešimtmetį. 
A  Sokolovui vadovaujant, 1946-1950 
metais smogikai sunaikino 150 
partizanų ir jų vadų.

Per ilgametę provokatoriaus ir 
teroristo karjerą A. Sokolovas kelis 
kartus vos išvengė atpildo. Kulkos 
išvarpė jo rankas Ir kojas. Iki pat 
mirties smogiką kankino peršautos 
galvos skausmai. "U ž sėkmingą 
specialių SSRS vyriausybės užduočių 
įvykdymą A. Sokolovas buvo ap
dovanotas trimis Raudonosios vė
liavos ir vienu Raudonosios žvaigždės 
ordinu. Jo  kruvini darbai Lietuvoje 
buvo įvertinti Tėvynės karo I laipsnio 
ordinu (1949). Išsitarnavęs iki pa
pulkininkio, smogikas A. Sokolovas 
užbaigė gyvenimą Maskvoje 1973 
metais.
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Vyras su žmona vaikščioja 
parduotuvėje.

-  Suknelė, apsiaustas, rankinukas, 
kvepalai! Artu žinai, kur mane nuvesi 
su šitais nesibaigiančiais pirkiniais? 
-  sako čiupinėdamas kišenėje piniginę 
vyras.

- Žinau! j avalynės skyrių...

NUSISYPSOK,
ŽMOGAU

sumažėtų jų tarpe galvijų. 
*  * *

Jei kiekvienas atliktų savo pareigą 
priskaičiuotume mažiau žygdarbių ir • 
didvyrių, tačiau būtume kur kas arčiau 
tikslo.

Jeigu mergina nori atsikratyti vyro 
asistavimo, jai patartina už jo ištekėti.

Jeigu numirsiu, pateksiu j dangų, 
nes atitarnavau savo laiką pragare.

Jeigu vyras myli, santuoka jam 
nieko nereiškia, jeigu jam santuoka - 
svarbiausias dalykas, tada meilė nieko 
nereiškia

Jei žmogus sugautų auksinę žuvelę 
- užsimautų ją ant kabliuko ir žvejotų 
stambesnę.

Jeigu moteris nuolanki, ji, vyrų 
nuomone, moteriškumo pavyzdys, 
jeigu aktyvi, tai ir moterys, ir vyrai ją 
sutartinai apšauks "vyrų mėgėja”.

Jei moterys taip aiškiai nerodytų 
vergiško paklusnumo, kokia šlovinga 
pasidarytų vyrų giminė ir kaip

Jeigu du žmonės visuomet išreiškia 
vieną ir tą pačią nuomonę, tai vienas 
iš jų tiesiog nereikalingas.

—  N ekreipkite d ėm e sio  —  vyras 
A ustralijos...

©
TAIKINYS

Penktadienis, sausio 20 d.
LTV
19.55 val.
Madų videožurnalas
Tai žavi kelionė po Prancūziją: 

apsilankymas Valentino elegancijos 
pasaulyje, kelionė po romantiškąją 
pasakų šalj, Mišelis Kleinas ves j 
žaismingą iškylą. Pajausite 
egzotišką Romeo Džilio kelionių 
aistrą. įspūdinga, romantiška išvyka 
pas Šantal Tomas.

...Ir galimybė pasigrožėti 
prancūzišku stiliumi!

Šeštadienis, sausio 21 d.
LTV
23.25 val.
Roko legendos
“ Fleetwood Mac”
Milijonams viso pasaulio jrašų 

pirkėjų "Fleetwood Mac” 
asocijuojasi su tuo, kas geriausia 
popmuzikoje.

Visus, kurie domisi šia grupe ir 
nori apie ją daugiau sužinoti, 
kviečiame j susitikimą su grupes 
nariais šeštadienio vakarą.

Sekmadienis, sausio 22 d.
LTV
18.05 val.
“ Nesutinku!"
Diskusijų šou
Sekm adienio vakarą

"N esutinku!" rengėjai Saulius 
Jakutavičius ir Marijus Gradauskas 
vėl kviečia žiūrovus įsivelti j aistringą 
diskusiją. Šjkart ginčo tema -  "Ne 
piniguose laimėt A r tikrai?" 
Atsižvelgiant j dabartinę Lietuvos 
situaciją, tai iš tiesų kontraversiškas 
klausimas. Juk ne paslaptis, jog ne 
vienam lietuviui pinigai tapo kulto 
objektu. Kitiems atvirkščiai - turtai 
neturi jokios reikšmės. Eilinj kartą 
klausiame: kas teisus?

‘‘Nesutinku!” bus filmuojama 
sausio 17 d. "Lietuvos” viešbučio 
fojė. Visus, norinčius jsitraukti j 
diskusiją, kviečiame atvykti j 
"Lietuvos” viešbutį 17.00 valandą.

J  e i 
n e n ori 
draugo 
prarasti, 
niekada 
jo neba
ndyk.
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TELEVIZIJOS

g rjio

PUTPELIŲ AUGINTOJAMS (10)
Lesalų poreikj per dieną lengva 

apskaičiuoti iš 1 lentelės. Iš jos matyti, 
kad vienam putpeliukui 6 savaitėms 
užtenka 0,5 kg lesalo.

Mėsinių putpelių, auginamų Kinijos 
metalurgijos kompanijos MEJ ŠAN

1 lentelė. Pašarų poreikis putpelėms maitinti

Šanchajaus šlako gamyklos 
paukštininkystės fermoje, lesalo 
sudėtis pateikta 2 lentelėje.

Optimalus mėsinių putpelių 
realizacijos amžius -  45 dienos.

Auginimo
periodas
savaitėmis

Kasdieninės lesalų 
sąnaudos vienam 
putpeliukui, g

Ii viso per savaitę, g

1 3-4 28
2 7-8 56
3 13-14 90
4 13-14 100
5 15-16 105
6 16-17 120

2 lentelė. Kinijos pramoninių putpelių fermų lesalo sudėtis, proc.

Amžius, Kuku Miežiai Sojos Žuvų Kvietinės Kaula- Valgomoji
d rūzai miltai miltai sėlenos milčiai druska

1-44 52 5 23 13 5 1,7 0,3
45-100 48 1 23 11 9 1,7 0,3

Labai naudinga putpeles, kaip ir 
kitus paukščius bei tvenkinių žuvis, 
pamaitinti kompostiniais sliekais. Juos 
galime užauginti dėžutėse ar 
tranšėjose, pripildytose komposto, 
šiaudų, sutrūnijusių lapų ar piktžolių, 
supuvusių vaisių ar daržovių. Tereikia 
2 kv. m aikštelėje sudėti 500 kg 
komposto. Per sezoną čia galima 
užauginti 20 ir daugiau kg sliekų. 
Dėžutės sliekams auginti daromos 
nedidelės - 30x40x12 cm su 2-3 cm

PROGRAMA
Ketvirtadienis, sausio 19 d. 
LIETUVO S TV
7.45 Labas rytas 8.25; 19.00; 20.20;

22.15 TV  anonsas. 8.30 Viso geriausio.
17.00 Programa 17.05 Krantas. 18.00 
Žinios. 18.10 Vaikams. 18.50 Žinios.
19.05 Vyriausybė nutarė... 19.20 
Katalikų T V  studija. 19.50 "22.". 20.30 
Panorama. 21.05 TV  spektaklis 
"Nebylys”. 22.20 Atvirumo valanda.
23.20 Dok. ser. "Vaiduokliųteatras". 

LitPoIiinter
7.00 Ryto ratas. 9.00 T V  

parduotuvė. 9.05 F. "Laukinė rožė".
9.30 Anonsai. 14.52; 15.52; 20.00; 
22.52 Naujienos. 15.30 Baliuje pas 
Pelenę. 16.00 Kompiuteris. 16.20 F. 
"Elen ir vaikinai". 16.45 Programa. 
16.47 Pasaulis šiandien. 16.55 ...Iki 
16-os ir vyresniems 17.25 Ledo ritulys. 
20.35 "Mano urvas -  mano tvirtovė".
21.00 Salonas dviem. 21.20 TV 
parduotuvė. 21.25 Anonsai. 23.00 
Vaidybinis filmas. 23.45 Animac. f. 
suaugusiems "Sonata” . 23.42 
Spaudos ekspresas,

TELE.3
7.30Žnio& 8.00 Animacinis filmas.

8.30 TV  serialas “Santa Barbara". 
623d. 9.30Viskasjuokui, 19d. 10.00 
Europa šou. 10.30 Vaidybinis filmas.
12.20 Anglų k. pamokėlė. 12.25 
Vaidybinis filmas "Gražus gyve
nimas". 14.00 Muzika. 14.30 Tele
tekstas. 14.55 Anglų kalbos pamokėlė.
15.00 Kelionių žurnalas. 16.00 Lau
kiniai pietūs, 2 d. 16.30 Didieji auto
mobiliai. 17.00 Vaidybinis filmas "Pas
merktas vienatvei”. 18.30 Animacinis 
filmas, 18.55 Anglų k. pamokėlė. 19.00 
Žinios (VESTI). 19.20 Anonsai, muzika
19.30 TV  serialas “Santa Barbara". 
624 d. 20.30 Animacinis filmas.v20.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 21.00 Žinios.
21.15 Karo žygis Europoje. 21.30 
Vaidybinis filmas. 23.20 Žinios. 23.35 
Muzika. 00.15 Pabaiga.

šokėja”.
LitPoIiinter
7.00 Ryto ratas. 9.00 TV

parduotuvė. 9.05 Anonsai. 14.52;
20.30 Naujienos. 15.00 F. "Mažojo 
Muko nuotykiai. 16.20 Karaoke ir kiti. 
16.50 Kaukodromas. 17.25 TV  
žaidimas "Taip. Ne". 18.20 TV 
parduotuvė. 18.25 Anonsai. 18.30 
Krepšinis "Neca" - "Lavera". 20.10 
Kibír tele vibir. 21.00 F. "BeverliHils, 
90210”. 21.50 02 kronika. 22.10 
Videokaukas.

T E L Ę 3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas.

8.30 Meninis filmas "Santa Barbara”. 
624 d. 9.30 Gineso šou, 19 d. 10.00 
Muzika. 10.30 Vaidybinis filmas. 12.05 
Anglų kalbos pamokėlė. 12.10 
Vaidybinis filmas "Pasmerktas 
vienatvei". 13.30 Muzika. 14.30 
Teletekstas. 14.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 15.00 Kelionių žurnalas.
16.30 Vokiečių kalbos pamokėlė.
16.45 Langas j gamtą 17.00 Vaidybinis 
filmas "Viens, du - niekas nebaisu". 
18.30Animacinisfilmas. 18.55Anglų 
kalbos pamokėlė 19.00 Žinios 
(VESTI). 19.20 Anonsai muzika 19.30 
TV  serialas "Santa Barbara". 625 d.
20.30 Animacinis filmas. 20.55 Anglų 
kalbos pamokėlė. 21.00 Žinios. 21.15 
Muzika. 21.30 Vaidybinis f Imas. 23.10 
Žinios. 23.25 Muzika. 24.00 Pabaiga.

B A LTIJO S  TV IR ŠIAULIŲ VT

Penktadienis, sausio 20 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas 8.25; 17.55:19.00; 

20.20; 21.50 TV anonsas. 8.30 Šeimos 
albumas. 8.55 F. "Lėlių slėnis” . 3-4 s.
17.00 Programa. 17.05 Naujasis

fertynas. 17.35 Tikrovės iliuzija 18.00 
inios. 18.10 Vaikams. 18.50 Žinios.

19.05 Šeši kontinentai. 19.35 
Reportažai iš regiono. 19.55 Madų 
videožurnalas. 20.30 Panorama 21.05 
F. "Lėlių slėnis". 3-4 s. 21.55 Laisvės 
alėja. 22.15 Nakviša. 23.25 Vakaro 
žinios. 23.40 F. "Čikaga Džo ir striptizo

Ketvirtadienis, sausio 19 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35;

21.05 "Taip sukasi pasaulis". 8.30;
20.30 “Nakties riba". 9.00 CNN 
valanda. 9.55 Kelionė j gamtą. 19.00;
22.00 "Pirk, parduok, informuok". 
Žinios. 19.30 Spaudos apžvalga 19.35 
Laida "RAUS". 20.00 NBA: žvilgsnis 
iš arčiau. 21.00 Baltijos naujienos.
22.30 Rodo "ARGOS"

Penktadienis, sausio 20 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35;

21.05 "Taip sukasi pasaulis". 8.30;
20.30 “Nakties riba". 9.00 CNN 
valanda 9.55 TV novelė. 19.00; 22.00 
"Pirk, parduok, informuok". Žinios.
19.30 Spaudos apžvalga 19.35 Būkite 
sveiki. 20.00 "Rupūs miltai...” 21.00 
Baltijos naujienos. 22.30 "Laiminga 
ranka". 23.30 F. "Slaptoji Kanzaso 
byla”.

skersmens skylutėmis dugne. 
Skylutės užtaisomos nepūvančios 
medžiagos tinkleliu, kad neišlįstų 
sliekai. Dėžutės užpildomos 
kompostu, drėkinamos, j jas įkeliami 
veisliniai sliekai. Jie gerai dauginasi, 
kai temperatūra ne didesnė kaip 17 
laipsn. C, dėžutės apsaugotos nuo 
tiesioginių saulės spindulių, reguliariai 
drėkinamos. Sliekai išrenkami 
apvertus dėžutę. Nedidelis jų priedas 
(5 g vienam kg gyvosios masės per 
parą) pagerina paukštelių augimą ir 
tonusą, padeda sutaupyti brangius 
grūdų lesalus.

Kiek šeimai reikia putpelių kiaušinių, 
apskaičiuoti nesunku. Atsižvelgiant] 
tai, kiek turime tinkamos vietos

paukšteliams laikyti ir lesalų, 
nusprendžiame, kokio dydžio mini 
fermą kursime. Išlaidos minimalios, 
o fantazijai pasireikšti tikrai bus kur. 
Neužmirškime, kad naminės putpelės
- narvelių paukščiai. Nestatykime 
erdvių voljerų, kur jos galėtų skraidyti, 
išsigandusios blaškytis ir nebeturėtų 
laiko dėti kiaušinių. Jos lengvai 
adaptuojasi nedidelėje erdvėje, 
mėgsta ramybę, prieblandą ir šešėlius. 
Atsižvelkime j visą tai, įrengdami joms 
narvelj ar namelj.

Vienai putpelei tereikia 125 kv. cm 
grindų ploto. Sienoms tinka metalinis 
tinklas iš 2,5-3 mm vielos su 20 mm 
tarpais. Grindims reikia standaus, 
lygaus ir tankesnio (10 mm x10 mm) 
tinklo, patogaus putpelių pirštams. 
Grindys daromos su nuolydžiu. Ką 
tik padėti kiaušiniai išrieda ir išlieka 
švarūs, nesužalojami. Po tinklo 
grindimis kasdien klojamas popierius 
ar statomas lovelis išmatoms surinkti. 
Girdyklėlė ir lesalinė pritvirtinamos 
narvelių išorėje. Būtina žinoti, kiek 
lesalų ir vandens jose telpą kokiam 
laikui jų užteks.

Visada verta atminti, kad naminės 
putpelės taip pat gerai skraido kaip ir 
laukinės. Išskris iš narvelio pro balkoną
- nebepagausi! Kas kita, jei putpelė 
pasprunka iš narvelio uždaroje 
patalpoje. Jei katinas toli - turėk vilties 
ją susigrąžinti.

Mėgėjams geriau išsiauginti mažai 
skraidančias putpeles, Šios knygelės 
autorius mažiems putpeliukams 
padaro nedidelę sparnų viršūnių 
operaciją Tokios neskraidančios 
putpelės 1991 m. buvo demons
truojamos Pasaulinės putpelinin- 
kystės konferencijos Estijoje da
lyviams.

Pagal J .  S k o n sm o n o  knygą 
"N a m in ė s  p utpelės”  paruo šė  

Petras K U D R IC K IS

KAS, KUR, KADA
Dailės galerija (Vilniaus g. 245). VitolisTrušys. Tapyba ir akvarelės. 

Paroda-akcija "Polincestas".
"Aušros" muziejus, I rūmai (Aušros ai. 47). Paroda, skirta Lietuvos 

kariuomenės dienai (Aštuntasis pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto 
pulkas Šiauliuose).

II rūmai (Vytauto g. 89). "Pietos ir skaros". Iš muziejaus fondų. 
Fotografijos muziejus (Vilniaus g. 140). R. Parafinavičius. Fotografija. 

A. Šležas. Fotografija. Tarptautinė fotografijų paroda "Gamta - visų 
namai-94".

Šiauliečių fotografų paroda "Akimirkos” (Vaivos Tučkuvienės grožio 
mokyklos manekenės).

Dviračių skyrius (Vilniaus g. 139). Nuolatinė dviračių ekspozicija. 
Tarptautinė karikatūrų paroda.

“Laiptų" galerija (Žemaitės g. 83). R. Jurgelis. Tapyba. S. Martinionis. 
Skulptūra.

ŪKININKŲ ŽINIAI!
Norinčiuosius parduoti gyvulius kvotos ribose prašome registruotis 

ūkininkų sąjungoje iki šių metų sausio 28 dienos ir nurodyti galvijų (t, sk. 
karvių), kiaulių, avių, ožkų, paukščių skaičių bei numatomą paruošti 
pieno kiekj.

Lietuvos ūkininkų sąjungos Šiaulių rajono skyriaus pirmininkas

AUSRO S ALEJA
Vyr. redaktorius 

Algimantas Sėjūnas 
Tel. 42-45-55 
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