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RINKIMAMS ARTĖJANT

GALI DUOTI TIK TAI, KĄ PATS 
TURI SAVYJE

Britų konservatorius 
Robertas M. Lacey: 

“Juršėnas fžūliai 
meluoja”

S e im o  p irm in in k o  Č e s lo v o  
Ju ršė no  te ig ina i, esą L ietuvos  
S eim e yra  dau g iau  dem okra tijos  
n e g u  D id ž io s io s  B r ita n ijo s  
parlam ente, o  L ie tuvo je  opozic ija  
tu ri dau g iau  te is ių  n eg u  opozic inės  
p a r ti jo s  B rita n ijo je , y ra  įžū lu s , 
nea tsak ingas p are išk im as ir  melas, 
sakė  “ L ie tuvos a id o "  re d akc ijo je  
apsilankęs b ritų  konservatorius, 
B altijos  ša lių  g rupės  p irm in in ka s  ir  
p a rtijo s  ižd in inkas R o b e rta s  M. 
Lacey .

Viljamą SUDIKIENĖ
Seimo pirmininkas ć. Juršėnas 

taip kalbėjo grjžęs iš Didžiosios 
Britanijos per spaudos konferenciją 
kovo 13 dieną. "Tai begėdiškas, 
neatsakingas, kvailas pasisakymas. 
Ir melas, - sakė Robertas M. Lacey. - 
Britų parlamentas yra atviras, 
žmonės gali ateiti klausytis deputatų 
ir patys įvertinti politikus. Mūsų 
nuomone, žmonės neskatinami 
ateiti j Lietuvos Seimą todėl, kad 
valdančioji partija bijo. Ji bijo, nes 
žino, kad demokratijos trūksta. 
Britanijoje nuolatos rengiami 
ministro pirmininko apklausimai - du 
kartus per savaitę po 15 minučių. 
Premjeras sulaukia apie 10-12 
klausimų. Juos užduoda visos 
partijos, premjeras privalo atsakyti. 
Kiek žinome, Lietuvoje tokių tradicijų 
nėra. Nėra tokios tvarkos, kad 
premjeras būtų nuolat 
egzaminuojamas. j mūsų 
parlamentą reguliariai privalo ateiti ir 
kiekvienas ministras, jie taip pat 
egzaminuojami bent po kartą per 
mėnesj. Žinoma, per šias apklausas 
aktyviausi būna opozicinių partijų 
atstovai. Lietuvoje taip nėra. Jeigu 
opozicijai ir leidžiama užduoti 
klausimus Lietuvos Seime, atrodo, 
kad dažnai j juos neatsakoma arba 
atsakoma labai neadekvačiai.

Britanijoje su opozicijos vadovu ir su 
kiekvienos opozicinės partijos 
vadovais elgiamasi pagarbiai. 
Pirmadienį mes lankėmės Seime ir 
stebėjome penktųjų Lietuvos 
nepriklausomybės metinių 
minėjimą. Išgirdome ilgą nuobodžią 
parlamento pirmininko kalbą, jo 
atsiprašymą, kad yra komunistas. 
Bet. opozicijos vadovas Vytautas 
Landsbergis, tiek daug padaręs dėl 
nepriklausomybės - be jo niekas 
nebūtų galėjęs švęsti 
nepriklausomybės penkmečio - 
nebuvo net iš mandagumo 
pakviestas kalbėti šia proga 
parlamente. Todėl Seimo 
pirmininką, teigusj, kad Lietuvos 
Seimas yra demokratiškas, galima 
pavadinti tik kvailiu".

Svečias iŠ Didžiosios Britanijos 
taip pat pažymėjo, kad ten 
opozicinės partijos gali bet kada ir 
bet kur užduoti klausimus 
valdančiajai partijai. Ir jos tai daro ne 
tik parlamente, bet ir per spaudą bei 
TV. Opozicijai taip pat leidžiama 
reguliariai inicijuoti debatus. Vieną 
dieną, kartą per dvi savaites, jai 
leidžiama surengti debatus bet kokia 
tema. “Jei per tokius debatus 
opozicija nori tik eikvoti laiką, 
ginčytis dėl nelabai svarbių dalykų, 
tai yra tik pačios opozicijos reikalas, 
Bet ji turi tokią teisę. Debatai gali būti 
rengiami švietimo, žemės reformos 
ar korupcijos privatizavimo procese 
klausimais", - pažymėjo R. M. 
Lacey. Jis atkreipė dėmesj j dar 
vieną Britanijos parlamentoypatybę 
ir pridūrė, kad profesorius V. 
Landsbergis būtų sutaupęs 
nemažai pinigų, jei ir Lietuvoje būtų 
tokios taisyklės: britų parlamente 
deputatas gali sakyti viską be jokios 
baimės, kad bus patrauktas j teismą.

Nukelta | 2 p.

Irena BIJEIKIENĖ
Apie savo darbą miesto Taryboje 

pasakoja bei mintimis su "Aušros 
alėjos" skaitytojais dalijasi miesto 
Tarybos deputatė, rinkimų j Šiaulių 
savivaldybę Tėvynės sąjungos 
kandidatė gydytoja Birutė Marija 
Paplauskienė:

- Dirbau sveikatos ir aplinkos 
apsaugos komisijoje, kurioje buvo 
trys gydytojai ir keturi kitų profesijų 
žmonės. Kartu priėmėme ne vieną 
nutarimą. Deja, spręsdami 
pagrindinius reikalus, nesulaukėme 
nei vyriausybės, nei Seimo pagalbos. 
Taip ir nebuvo priimtas dar prieš kelis 
metus žadėtas Sveikatos apsaugos 
ir draudimo įstatymas, galėjęs išspręsti 
daug problemų. Sąjūdžio kelti 
kandidatai buvo dori ir stengėsi 
sąžiningai atlikti savo darbą, tačiau 
negaliu girtis, nes per didelis 
pasitikėjimas žmonėmis dažnai 
lydimas nusivylimų. Pasitaiko, kai tavo 
nuoširdumu pasinaudoja. Todėl

%

ypatingai reikalinga dvasios stiprybė. 
Ne veltui Just. Marcinkevičius rašė, 
kad kitam gali duoti tik tiek, kiek pats 
turi savyje. Būtų malonu, kad galėčiau 
naujai išrinktiesiems patarti, ypač 
sprendžiant strategines problemas, 
nors mes patarimų nesulaukėme, o 
dirbome gana sunkiu laiku. Žinoma, 
neįmanoma padirbti, pabaigti visus 
darbus, tačiau ir nebaigtų palikti 
nesinori. Dar daug problemų tiek 
medicinoje, tiek ir visuose Šiauliuose.

Mano manymu, didelė klaida, kad 
mūsų miestuose nėra prioritetinių 
atskirų medicinos sričių. Pavyzdžiui, 
viename mieste prioritetinė medicinos 
sritis galėtų būti kardiologija, kitame 
- onkologija ir t.t. Finansiškai būtų 
naudingiau kurti stiprius atskirus 
centrus, kur dirbtų kvalifikuotesni, 
kompetentingesni gydytojai. Taip 
galėtume taupyti lėšas, ir nauda būtų 
didesnė.

šiuo metu matome ir gerų rezultatų. 
Daug padaryta ekologijos srityje, kur

dirbo patyrę ir atsidavę žmonės - K. 
Šemeta, Cekavičius, V. Tučys. 
Šiauliuose pastatyti vandens valymo 
įrenginiai, įkurta Geležinkelio 
ekologinė laboratorija. Siekiant 
pagerinti sveikatos apsaugą, 
Respublikinėje Šiaulių ligoninėje 
atidarytas gereantologijos skyrius, 
skirtas seniems ligoniams slaugyti ir 
prižiūrėti, įkurtas akių centras, slaugos 
skyrius. Žinoma, to nepakanka. 
Slaugos skyriuje reikėtų didinti lovų 
skaičių. Būtina skatinti senelių 
pensionatų kūrimąsi, invalidų namų 
steigimą. Ypač naudingi yra pirminiai 
sveikatos apsaugos centrai. Kaip 
praktika parodė, šie centrai yra 
svarbesni nei stacionarai. Atskiruose 
miesto rajonuose turėtų būti po pirminį 
sveikatos apsaugos centrą. Pirmasis 
Lietuvoje pirminės sveikatos 

riežiūros centras yra įkurtas 
iauliuose. Tai Gubernijos 

ambulatorija. Gyventojams labai 
paiogu, kai kiekviename miesto rajone 
yra toks centras, kur medicinos 
seserys pagal gydytojų paskyrimus 
atlieka procedūras, injekcijas. Ligonis 
gali būti aplankomas ir namuose, 
aprūpinamas medikamentais. 
Organizuojant pirminės medicininės 
pagalbos centrus, galima efektyviai 
padėti gyventojams be didelių 
finansinių išlaidų. Šiauliai Respublikos 
mastu yra pažengę į priekį irtuo, kad 
mes turime šeimos gydytojų ruošimo 
centrą, šiuo metu y ra apie trisdešimt 
šeimos gydytojų.

Labai reikalingi miestui senelių 
pensionatai. Pavyzdžiui, Danijoje yra 
dešimtys tokių pensionatų, kur senas 
žmogus yra visapusiškai prižiūrimas. 
Galima būtų padėti žmonėms, 
slaugantiems senelius: mokėti 
kompensacijas, aprūpinti maistu. Taip 
senelių priežiūra kur kas pagerėtų. 
Vaikams irgi turėtų būti skiriama 
pakankamai dėmesio. Invalidus, 
sergančius vaikus slaugantiems 
tėvams reikėtų užtikrinti paramą. Labai 
svarbu, kad medicinos darbuotojai - 
ypač vidurinysis personalas! - būtų 
ne tik kvalifikuoti specialistai, bet ir 
aukštos vidinės kultūros žmonės, 
sugebantys suprasti ligonį, būti 
nuoširdūs.

frakcijos Seimo nariai šiandien tikisi 
surinkti reikiamą kiekį parašų bei 
įteikti šį nepasitikėjimo dokumentą 
Seimo pirmininkui Česlovui 
Juršėnui.

SKRYDIS. Lietuvos premjeras 
Adolfas Šleževičius pasveikino 
Kazimierą Prunskienę penkerių 
metų sukakties, kai ši buvo paskirta 
Lietuvos premjere, proga. 
Sveikinimo tekste rašoma: “ (...) 
Jūsų veikla, ginant bei įtvirtinant 
Lietuvos gyventojų lūkesčius, 
priminė "Paukštės skrydį (...)"

...Tačiau, žinia, kad iš paukščio

skrydžio lūkesčiai atrodo labai 
smulkūs, o kartais jie net 
nepastebimi... Be to, iš aukščiau 
skaudžiau kristi...

IŠVYKOS. J Paryžiuje vykstančią 
Europos stabilumo pakto 
konferenciją išvyko Lietuvos 
delegacija, vadovaujama užsienio 
reikalų ministro Povilo Gylio. Jis 
šiame renginyje žada pasakyti kalbą.

GINKLAI. Krašto apsaugos 
ministras L. Linkevičius Kauno 
Vytauto Didžiojo karo muziejui 
iškilm ingai įteikė pistoletą- 
kulkosvaidį "Scorpion” , kurį L. 
Linkevičiui padovanojo Čekijos 
gynybos ministras A. Baudyšas.

PAVOJUS. Pasaulio gamtos 
fondas ir kitos gamtosaugininkų 
organizacijos įspėja, kad artimiausiu

metu Baltijos jūra gali būti labai 
užteršta naftos produktais.

SUVAŽIAVIMAS. Vilniaus 
Karinirikų ramovėje įvyko Lietuvos 
kariuomenės kūrėjų Savanorių 
Sąjungos trečiasis suvažiavimas. 
Šioje visuomeninėje organizacijoje - 
per2tūkst. narių. Jai priklauso netik 
kariškiai. Sąjungos nariai yra tie, 
kurie prisiekė ginti Lietuvą nuo 
okupantų dar tada, kai nebuvo 
sukurtos šalies ginkluotosios 
pajėgos, nebuvo žlugusi Sovietų 
Sąjunga.

Suvažiavime dalyvavo ir kalbą 
pasakė Kovo 11-osios AKTO 
signataras Seimo opozicijos lyderis 
V. Landsbergis.

I. V.

□  MUSŲ ŠALYJE
PROBLEMOS. Lietuvos 

Prezidentas A. Brazauskas susitiko 
su Baltarusijos Gervėčių krašto 
lietuviais ir aptarė socialinio ir 
kultūrinio gyvenimo problemas.

Prezidentas pažadėjo išimties 
tvarka suteikti Lietuvos pilietybę

Vilniuje bei kitose šalies aukštosiose 
mokyklose studijuojantiems 
Gervėčių krašto lietuviams.

I N T E R P E L I A C I J O S .  
Interpeliacijos Seimo pirmininko 
pavaduotojui Juozui Bernatoniui 
tekstas jau suderintas. TS (LK)



LYGIADIENIS. KUR 
PO JO?

Vytautas ZURBA
Kovos mėn. 21-22 d. vyksta 

ypatingas virsmas pavasarėjančiame 
danguje. Saulė, judėdama dangaus 
keliu - ekliptika, patenka j dangaus 
pusiaują. Mes šj momentą 
suprantame kaip pavasario lygiadienj, 
kada dienos ir nakties ilgumas būna 
lygiai po 12 valandų. Šiuo metu Saulė 
slenka Žuvų žvaigždynu. Žuvys 
simbolizuoja dangaus jūrą, perkurtą 
pusrutulyje prasideda astronominis 
pavasaris, o pietų - ruduo. Nors labai 
jdomus šis taškas, bet jo vieta danguje 
nepažymėta jokia ryškesne žvaigžde. 
Ją apytikriai galima susirasti pagal 
žvaigždėlapius. Pats žvaigždynas, 
kuriame šiuo metu yra Saulė, geriausiai 
matomas rudenj ir žiemą, kai Saulė 
būna priešingoje Zodiako rato pusėje. 
Žuvų žvaigždyne nėra šviesių 
žvaigždžių. Truputj žymesnė figūra
neryškus penkiakampis tiesiai po 
Pegaso kvadratu. Źu’Žuvų uodega 
nutjsusi tarp Andromedos, Avino ir 
Banginio žvaigždynų. Balandžio 
viduryje Saulė iŠ Žuvų žvaigždyno 
pereis j Avino. Žinoma, kad prieš 
8000 metų trumpiausiomis žiemos 
dienomis Saulė būdavo Avino 
žvaigždyne, todėl daugelyje tautų 
žmonės meldėsi ir aukojo Avinui, 
prašydami paleisti Saulę. O 1700 - 
400 m. prieš Kristų Avino žvaigždyne 
buvo pavasario lygiadienio taškas. 
Tai žinodami žyniai iškilmingai 
skelbdavo, kad Saulė jau jžengė j

Avino žvaigždyną Žmonės švęsdavo 
pavasario, o daugelyje kraštų ir naujųjų 
metų pradžią Matyt, dėl to net kai 
kurie senovės dievai, sfinksai 
vaizduojami su avinų galvomis. Žemei 
sukantis, jos ašis labai lėtai svyruoją 
dėl to slenka ir dangaus ašigaliai, 
svyruoja pusiaujas ir jo susikirtimo 
su ekliptika vietos. Dėl šios priežasties 
lygiadienių taškai pamažu slenka 
žvaigždžių fone. Pavasario lygiadienio 
taškas persikėlė j kaimyninj Žuvų 
žvaigždyną, tačiau pagal Įsisenėjusią 
tradiciją Avinas ir liko pavasario 
lygiadienio ženklu. Saulė jame bus 
nuo balandžio vidurio iki gegužės 
vidurio, kol pereis j Tauro žvaigždyną 

Po lygiadienio Saulė dažniau 
apšvies šiaurini mūsų pusrutulj. Mus 
supanti gamta padvelks pavasariu. 
Simboliška, kad ir savivaldybių 
rinkimai beveik sutampa su pavasario 
pradžia. Saulė amžių amžiais keliauja 
žvaigždėtu dangaus keliu, nes ją valdo 
gamtos dėsniai, kurių nepaisyti 
nevalia. Net mažiausias dangaus 
mechanikos dėsnių pažeidimas 
sukeltų dangaus kūnų katastrofą ir 
chaosą. O žmonėms duota 
pasirinkimo galimybė. Galima rinktis 
teisingesnj, saugesnį, viltj teikiantį kelią 
Kovo 25-oji parodys, ar dauguma 
Lietuvos žmonių nori atgimimo, 
augimo, žydėjimo, ar mielesnis žiemos 
ir tamsos chaosas Žmogus gali rinktis, 
kol ši teisė neprarasta.

BRITŲ KONSERVATORIUS 
ROBERTAS M. LACEY:

“JURŠĖNAS ĮŽŪLIAI MELUOJA:U
-и * *

Robertas M.Lacėy
Atkelta Iš 1 p.

"Net jei vėliau paaiškėją kad klydo. 
Bet tai ir yra demokratija. Tai labai 
svarbus laisvės ramstis, - sakė 
svečias. - Būtent jo Lietuvoje nėra” .

Bet ar neatsitinka taip, kad turintys 
tokią teisę deputatai ja pasinaudoja

čiuožyklos, esančios Kaštonų alėjoje, 
patalpas. Jie sulaužė kino aparatūrą, 
nuo žaidimo automato nukapojo ka
belius, sulaužė kėglių žaidimo auto
matus. Jtariamieji sulaikyti. Tai vie
nuolikmetis A. V. ir trylikametis A. P.

inroRmuojfi

POLICIJOS 
INSPEKTORIUS 

PARTRENKĖ 
ŽMOGŲ

Kovo 16 dieną Zoknių aerouosto 
teritorijoje sulaikyti Danas N. ir Valdas 
N., kurie bandė išvežti jvairių metalinių 
konstrukcijų. Valstybinei jmonei 
“Šiaulių aerouostas" padaryta 2800 
Lt žala.

J policiją kreipėsi ir V. V., gyvenantis 
Gegužių gatvėje. Jis sakė, jog S. K. 
praėjusių metų rugpjūčio mėnesį 
grasindamas reikalavo 1200 JAV 
dolerių skolos su 15 proc. didesnėmis 
negu sutarta palūkanomis.

NEPAŽĮSTAMŲJŲ 
VEIKSMAI

D. D. bute apsilankė nepažįstami 
vyriškiai. Jie reikalavo grąžinti 800 Lt. 
skolą. D. D. skolinga, bet ne jiems, o 
kitai moteriai.

Kovo 15-ąją j policiją kreipėsi pilietė 
P., pas kurią užėjo nepažjstamas 
jaunuolis, nuėmė nuo rankų žiedus ir 
išsinešė “ Podolsk" siuvimo mašiną.

Kovo 15-osios naktj Lyros gatvėje 
Dainų nuovados policijos inspektorius 
Ž. K. automobiliu mirtinai sužalojo 
27-ių metų A. V. Jis, paprašytas drau
go, tardymo izoliatoriaus darbuotojo, 
automobilį "Mazda-526" vairavo j

SIAUTĖJO 
KALINIAI

saugojimo aikštelę. Už "Svingo" 
kavinės pamatė neblaivų pilietį. Sis

CHULIGANAI 
ČIUOŽYKLOJE

Kovo 15-ąją chuliganai nuniokojo

stovėjo vidury gatvės, lyg ir ruošėsi 
eiti pirmyn, tačiau staigiai apsisuko ir 
papuolė po automobilio ratais. 
Komisaro inspektoriaus teigimu, 
važiuota 50-60 km per val. greičiu. 
Greitąją pagalbą iškvietė pats Ž. K.

VAGYS IR
REKETININKAI

Naktj iš penktadienio j šeštadieni 
vienoje iš Šiaulių tardymo izoliatoriaus 
kamerų susimušė kaliniai. Keturi, 
sužaloti durklais ar peiliais, buvo atvežti 
j Respublikinę Šiaulių ligoninę. Du tą 
pačią naktj grjžo j tardymo izoliatorių, 
o kiti du paguldyti j ligoninę. Vienam 
iš jų te ko daryti operaciją. Kaip mano 
tardymo izoliatoriaus darbuotojai, 
kaliniai buvo apsvaigę nuo tablečių 
ir alkoholio. Kol kas neaišku, kaip 
svaigalai pateko j kamerą.

Parengė 
Vida MISIŪNAITĖ

TOLIMOS ATEITIES REGĖJIMAS
LeonIJa MALAKAUSKIENĖ
Sekmadienį Savivaldybės salėje 

įvyko A. Stulginskio atminimui 
skirtas Lietuvos Krikščionių 
demokratų partijos susitikimas su 
visuomene.

Apie žymaus LKDP veikėjo, 
Lietuvos Respublikos prezidento 
Aleksandro Stulginskio gyvenimą ir 
nuopelnus papasakojo LKDP 
Šiaulių skyriaus pirmininkas K. 
Alminas. 1920-1926 m. faikotarpiu 
buvo nemažai padaryta Lietuvos 
valstybės labui ir jos žmonių 
gerovei. Įsigalėjo demokratinio 
valdymo principai, daugpartinė 
sistema.

Krikščionių demokratų partijos 
valdybos vicepirmininkas Algirdas 
Saudargas kalbėjo apie šios partijos 
programinius siekius.

Partijos frakcijos Seime narys 
Algirdas Patackas prisipažino, kad,

klausydamasis susitikimo pradžioje 
jvykusio katalikiškosios pradinės 
mokyklos mokinių koncertėlio, 
regėjo tolimą Lietuvos ateities viziją. 
Abejodamas, kad galima Įstatymu 
užkirsti kelią nuodėmei, jis kalbėjo, 
kad gražią Lietuvą galėtų sukurti 
katalikiška visuomenė su bažnyčios 
pagalba. Turėdamas ryšių su 
katalikiškomis jaunimo
organizacijomis, jis viliasi, kad 
atsiras Ir jaunesnės katalikiškų 
pažiūrų inteligentijos.

LKDP politologas Egidijus 
Vareikis glaustai supažindino su 
šios partijos atsiradimo aplinky
bėmis, jos programa bei šūkiais.

Svečiai atsakė j susitikimo dalyvių 
klausimus, buvo pristatyti kandidatai 
j Šiaulių miesto savivaldybės 
rinkimus iš krikščionių demokratų 
partijos sąrašo.

GERBIAMIEJI 
ŠIAULIEČIAI,

nuoširdžiai prašau visus, 
kas nori ir gali šeštadienį, 
kovo 25 d., prie balsavimo 
apylink ių  rinkti parašus 
Č ečė n ijo s  n ep rik la u so 
mybei remti, ketvirtadienį ir 
penktad ien į paskam binti 
telefonais 424466, 456244 
a rba  a te iti j S ą jūdž io  
būstinę (Vilniaus g. 153) 
nuo 10 iki 18 val.

Čečėnijos 
Nepriklausomybės 

rėmimo 
komiteto pirmininkas 

Jonas LINAUSKAS

vienas kitam šmeižti, kaltinti. O kur 
dar išpuoliai arba tiesiog melas?

"Jeigu vėliau paaiškėja, kad 
parlamentaras sakė netiesą, jis privalo 
atsiprašyti. Tačiau visi Didžiosios 
Britanijos parlamentarai laikomi 
sąžiningais žmonėmis” , - atsakė R, 
M. Lacey. Britų konservatorius priminė 
apie piemenį ir vilką: piemuo tris kartus 
šaukė: "Vilkas!” , žmonės subėgdavo 
gelbėti, bet jokio vilko nebūdavo. Kai 
ketvirtą kartą vilkas iš tikro atėjo, 
piemuo vėl pradėjo šaukti, bet niekas 
neatbėgo gelbėti, ir vilkas suėdė 
piemenį. “Politikai, kurie nesąžiningai 
naudojasi laisvės teikiamomis 
privilegijomis, netrunka suprasti, kad 
turi jomis naudotis atsargiai ir 
atsakingai. Britų parlamente dažnai 
padaromi jžūlūs pareiškimai, taigi šiuo 
atžvilgiu jūsų parlamentas nėra išimtis. 
Bet j tokio pobūdžio pasisakymus 
dažniausiai atsakoma taip: pasakykite 
tai ne parlamente, ir mes paduosime 
jus į teismą. Tik parlamente yra tokia 
laisvė; už jo ribų taisyklės griežtesnės",
- sakė R M. Lacey. Jis taip part prisiminė 
demokratinės Europos istorijoje 
nebūtą dalyką, kai Lietuvos 
Prezidentas A. Brazauskas ragino 
žmones nebalsuoti, o juk žmonės

žuvo už teisę balsuoti”

R. M. Lacey lankėsi Lietuvoje jau 
aštuntą kartą. Dabar su grupe britų 
konservatorių jj j Lietuvą penkioms 
dienoms pasiuntė Margaret Tečer 
fondas. Buvusi britų premjerė 
perdavė laišką. Ji sveikina Tėvynės 
sąjungą, tęsiančią kovą dėl laisvės, 
ir linki sėkmės savivaldybių 
rinkimuose. Robertas M. Lacey 
parodė savo pasą ir Lietuvos vizą - 
jos numeris septintas. Jis buvo 
septintasis britas, atvykęs j Lietuvą 
po Nepriklausomybės paskelbimo. 
"Per šiuos metus Lietuvoje reikalai 
pagerėjo, bet ne tiek, kiek, 
pavyzdžiui, Estijoje. Mano manymu, 
taip yra todėl, kad LDDP vyriausybė 
dirba ne taip veiksmingai, kaip 
turėtų, - sakė britas. - Estijoje geriau 
vykdoma privatizavimo programa 
negu Lietuvoje. Ten nebuvo tiek su 
privatizavimu susijusių skandalų. 
Manau, kad Lietuvos konservatorių 
vyriausybė būtų daug priimtinesnė 
Vakarams. Grjžęs paraginsiu britų 
verslininkus daugiau investuoti' j 
Lietuvą. Daugelis jų taip pat laukia 
vyriausybės pasikeitimo” .

EUROPOS ŠALYS 
RAGINAMOS 

STABILIZUOTI 
VALIUTĄ

Europos Sąjungos pirmininkas 
Santeras ragina septynias 
didžiausias Vakarų pramonės 
valstybes bendromis pastangomis 
stabilizuoti svarbiausias pasaulio 
valiutas. Jis sakė, kad atėjo laikas 
imtis priemonių prieš pagrindinių 
pasaulio valiutų svyravimus, kaip tai 
buvo padaryta 9-ajame 
dešimtmetyje. Santeras pranešė, 
kad pirmadienj Briuselyje 
vykstančiame pasitarime valiutų 
stabilizacijos problemą svarstys 
Europos Sąjungos valstybių finansų 
ir ūkio ministrai.

PUOLAMAS ŠALIO 
MIESTAS

Mažiausiai 4 žmonės žuvo ir 
daugiau nei 10 buvo sužeista, kai 
sekmadienį rusų karo lėktuvas 
bombardavo ‘ Šalio miestą. 
Prancūzų korespondentas pranešė, 
kad dvi bombos sugriovė apie 20 
pastatų mieste. Korespondentas 
matė, kaip iš griuvėsių buvo ištraukti 
2 vyrų ir vienos moters lavonai. Jis 
sakė, jog vienos Šalio ligoninės
n u rłu tn ia^  iá m  n r a n o fto  кяг! i i i v n

NESUTARIAMA DEL 
PARAMOS

Prancūzija sekmadienj pasiūlė 
kompromisinj planą, kaip Europos 
Sąjunga galėtų padėti 
vargingiausioms pasaulio šalims. 
Europos Sąjungos šalys nesutaria 
dėl sumos, kurią organizacija turėtų 
jmokėti j paramos vargingiausioms 
šalims programą. Prancūzijos 
užsienio reikalų ministras sakė, kad 
Paryžius sutinka jmokėti diesnes
sumas, jei Vokietija ir Anglija taip pat

i fpadidintų savo įnašus j Europos 
vystymo fondą, iŠ kurio lėšos 
keliautų j vargingiausias pasaulio 
šalis. Tačiau Bona ir Londonas 
atsisako mokėti daugiau, negu buvo 
mokama per pastaruosius 
penkerius metus. ES ketina sudaryti 
16 mlrd. dolerių fondą, kuris remtų 
vargingas Afrikos, Koralų jūros ir 
Ramiojo vandenyno baseino šalis. 
ES taip pat pasiūlė Rusijai plėsti 
ryšius su Vakarais, tačiau su sąlyga, 
kad Maskva nutrauktų karą 
Čečėnijoje ir neprieštarautų NATO 
išplėtimui j rytus.

gydytojas jam pranešė, kad žuvo 
viena mergaitė, o 10 žmonių, tarp jų 
ir vaikai, sužeisti ir dabar gydomi.

UKRAINA STIPRINA 
KARINES PAJĖGAS 

KRYME
Ukrainos vidaus reikalų 

ministerija paneigė spaudos 
pranešimus, kad Kijevas pasiuntė j 
Simferopolį savo šarvuočius bei 
karių dalinius ir kad Kryme ketinama 
jvesti komendanto valandą.
Atsakingas už Krymą Ukrainos 
vidaus reikalų ministerijos 
darbuotojas sakė, kd Simferopolyje 
sustiprintas gatvių patruliavimas, 
tačiau negali būti ir kalbos apie 
komendanto valandos jvedimą. Jis 
sakė, kad tokią informaciją 
skleidžiantys šaltiniai tik nori 
destabilizuoti padėtj Kryme.

DEMONSTRACIJA 
BAKU MIESTE

Azerbaidžano sostinėje vyrauja 
ramybė, tačiau gatvėse dar 
patruliuoja milicija. Prie Turkijos 
ambasados vyko didelė protesto 
demonstracija. OPON daliniuose 
tarnavusiųjų motinos reikalauja, kad 
valdžia praneštų apie šių karių 
likimą. Per praską savaitę vykusius 
neramumus tarp OPON ir kariuo
menės žuvo daug karių, dar daugiau 
sužeista ir suimta. Demonstrantai 
norėjo susirinkti prie parlamento 
rūmų, tačiau milicija jų nepraleido.

A U S R O S  ALEJ A
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Patvirtintas 
Pašvitinio 

herbas
PAKRUOJIS. Lietuvos 

Respublikos Heraldikos komisijos 
posėdyje patvirtintas Pašvitinio 
miestelio herbas (autorius prof. J. 
Galkus), kartu aptarti tolesni 
Žeimelio herbo (aut. prof. A. 
Gurskas) tobulinimo aspektai. 
Komisijos posėdyje dalyvavo 
rajono valdybos kultūros skyriaus 
vedėjas A. Šimkus.

Pakruojo kultūros namuose 
vykusioje tautodailės parodoje 55 
autoriai eksponavo savo darbus - 
megztinius, audinius, karpinius, 
tapybą, keramiką, pynimą. O. 
Balčiūnienės, J. Terčiukovaitės, A. 
Žalio, J. šestikienės - klovainiečių 
keramikių ir moksleivių darbai 
atrinkti j zoninę parodą Šiauliuose.

Šimtamečio 
godos

AKMENĖ. Šimtąjį jubiliejų 
senolis Ignas Rimkus sutiko 
Akmenės 1-Ojoje ligoninėje. Tarp 
21 brolių ir seserų buvęs pirmasis, 
o palikęs paskutinis. Senelj ne 
vaistai, o malda palaiko. Žmona 
mirė 1958 metais; nuo to laiko 
Ignas Rimkus - vienas. Daug vilnų 
senolis suverpė per savo gyveni
mą. Verpimas ilgaamžį ir apavė, ir 
aprengė, iš šio amato šimtametis 
išgyveno, atskyrė dalelę 
anūkams. Dabar senolis svajoja 
pasveikti ir... verpti, verpti...

I
Nedarbas 

katastrofiškai
didėja

TELŠIAI. Tokio liūdno mėnesio, 
kaip vasaris, per beveik ketverius 
Darbo biržos gyvavimo metus dar 
nėra buvę. Vasarį kreipėsi net 77 
darbo ieškantys telšiškiai (sausį 
489). Sausį Darbo biržai pavyko 
įdarbinti tik 32, o vasarį - 44 žmones. 
Kadangi dauguma valstybinių 
įmonių merdėja ir atleidinėja 
darbuotojus, laiminguosius 
dažniausiai įdarbina privatininkai. 
Beje, labiausiai darbdaviai 
pageidauja aukštos kvalifikacijos 
darbininkų-staiių, statybininkų. 
Gyventojai, anksčiau gana 
skeptiškai vertinę viešuosius 
darbus, dabar sako, kad tik jų būtų.

Svečiavosi G. 
Vagnorius

TELŠIAI. Kovo 12-ąją Telšių 
Žemaitės teatro salėje įvyko Seimo 
nario G. Vagnoriaus susitikimas su 
kraštiečiais. G. Vagnorius šiame 
mieste yra užaugęs ir baigęs 
vidurinę mokyklą. G. Vagnorius 
konkrečiai nesiūlė už ką nors 
balsuoti būsimuose savivaldybių 
rinkimuose. Tačiau jei balsuoti už 
Valstiečių partiją, tai geriau - už 
LDDP.

Reklama
RADVILIŠKIS. JAV taikos 

korpuso savanorio A. Dayringer ir

rajono valdybos ekonomikos 
skyriaus vedėjo pavaduotojo V. 
Smalinskio iniciatyva rajone turėtų 
pasirodyti naujas reklaminis 
bukletas, kurio tikslas - reklamuoti 
rajono įmonių ir firmų produkciją, 
atkreipti užsienio investitorių 
dėmesį. Medžiaga jau surinkta 
pirmajam leidinio numeriui. Jis 
turėtų pasirodyti maždaug 3000 
egz. tiražu. Pirmasis leidinys išeis 
šią vasarą ir bus turistinio 
pobūdžio. Dalį bukleto leidimo 
išlaidų atlygins JAV Taikos 
korpusas.

Turgaus kainos
TELŠIAI.
Paršiukas 110-180 Lt
Veršiukas 180 Lt
Svogūnų (kg) 2,30-2,80 Lt 
Kopūstai raug. 2 Lt
Bulvių (kg) 1,30 Lt
Morkų (kg) 1,50 Lt
Obuolių (kg) 1-2,5 Lt
Pusė I medaus 3 Lt 
Lašiniai rūkyti 8-11 Lt

Šaudo 
į kiaules

JONIŠKIS. I Dargių kiaulidę 
nusikaltėliai pateko per lubų angą. 
Tvarte nušovę kiaules, ištempė 
jas, suguldė lauke prie durų. Vieną 
kiaulę pašarų vežimėliu bandė 
išvežti, bet paliko netoli fermos. 
Vagims, matyt, sutrukdė netoliese 
keliu į Rudiškius su jjungtu 
švyturėliu skubėjusi policijos 
mašina.

PAŽĮSTAMAS, SAVAS DRAUGAS 
BARABAS

Kazimieras SAPIEGA
Visi keturi Bažnyčios pripažinti 

ф  evangelistai beveik tais pačiais 
• žodžiais aprašo minią, Jeruzalės 

žmones, kurie savo akimis regėjo 
‘‘Dailidės sūnaus" darbus, savo 
ausimis girdėjo jo kalbas, giedojo 
jam "Osana", bet štai gavo iš Piloto 
demokratinę teisę tarti savo žodį ir 

/ pasirinko plėšiką, geriausiu atveju 
“pasyvų rezistentą" Barabą.

- O šitą, - rėkalodami rodė pirštais 
į Viešpaties Siųstąjį, - ant kryžiaus! 
Mums - Barabą, o šitą - ant kryžiaus!

Liūdniausią kad nuo to laiko beveik 
nie ka s nepasikeitė. Ekleziastas buvo 
teisus, kuris dar Kristaus nepažinusiai 
žmonijai sakė: “ Kaip jau yra buvę, 
taip ir bus, kaip jau esame darę, taip 
ir darysime: nėra ničnieko naujo po 
saule” .

Prisidengę nuo tos saulės akis, 
regime, jog prisikėlė ne tik Tas, kurį 
anuomet nukryžiavome. Aure, 
limuzinu prašvilpė Judas, praturtėjęs 
iš gautų sidabrinių. Pilotas vėl sėdi 
aukštame krėsle ir derina savo 
veiksmus su “Kaipošiumi,, ir "Ainošiu- 
mi". O minios numylėtinis Barabas 
taikosi į ministrus, parlamentą, 
blogiausiu atveju - į savivaldybę.

Barabas laimėje tada ir laimi daba-, 
nes jo "platforma" labai liaudiška ir 
visiems suprantama Smagu klausytis, 
kaip jis mausto tą idealistą, kuris 
tvirtina, kad jo karalystė ne iš šio 
pasaulio. Tai tegul ir keliauja sau, iš 
kur atėjęs! (Aplodismentai.)

- Arba tegul jis pademonstruoja 
mums savo galybę, - sako Barabas. 
- Mes praktiški žmonės, ieškome

kompromiso. Jeigu reikės, darysime, 
kaip jau esame darę: stipresniam 
nusilenksime, o silpnesniajam patys 
Įvarysime baimės! (Pritarimo 
šauksmai.)

Yra tokių, kurie mums išūžė ausis 
apie teisybę ir teisėtvarką - mes žioplių 
nesmerksim,bet ir neužstosimžioplj ir 
bažnyčioje apstumdo. Ir dar sakoma: 
už teisybę nakvynės negausi. Tokia 
yra politika, kurią mes išmanome 
geriau negu mūsų priešininkai.

Jie vis pučia miglą apie sąžinę, 
sielą ar dvasią - nors kartą parodykite 
mums, kur ji yra. Mums dvasia - tik 
tai, ką retkarčiais išleidžiame protam 
tikras savo kūno angas. (Juokas ir 
aplodismentai.)

Baisiai daug šnekate apie tėvynę, 
siūlote mums rūpintis jos gynimu. 
Bet jeigu mes kaip čečėnai ją gindami 
žūsime, kas tada ją bemylės? Juk, 
rodos, yra kažkur pasakyta: verčiau 
gyvas šuva, negu nugaišęs liūtas.

Užuojauta - irgi iš emocijų sferos. 
Ekonomika diktuoja konkrečiai ir 
aiškiai: tu - man, aš - tau, ir baigtas 
kriukis.

Kodėl mūsų partija tokia melagė?
Mano tėvas sakydavo: pažadėjai 

- patiešėjai, nedavei - negriešijal. Jis 
buvo geresnis politikas, negu tas, 
kuris čia man bado akis. O kitas 
mėgina teigti, kad aš, leisdamas 
saviesiems uždirbti, ir pats galbūt 
šiek tiek jsidėjau į kišenę... (Pasi
piktinimo šauksmai.) Taip, tą klausėją 
aš būtinai paduosiu į teismą Koks 
naivus žmogus! Jeigu aš gaunamą 
naudą dėčiausi į kišenes, joks diržas 
kelnių nebenulaikytų. (Juokas ir

aplodismentai.)
Argi toks savas, toks daugeliui 

artimas Barabas gali pralaimėti?
Sunku pasakyti. "Zmuogus - kap 

vabals, - sako žemaičiai: - vėins ont 
dongauslek, kėtsįmiešlą lend". Tai
gi. O, rodos, irtas, ir anas turi sparnus. 
Juodvabalis, radęs krūvą mėšlo, 
džiaugsis, kad jau turi ir būstą, ir 
maisto į valias. Dievo vabalėlis bitė 
rinksis kitokį gyvenimo būdą Barabas 
jos neįstengs pavilioti, nors irtvirtins: 
anksti mums šnekėti apie sparnus, 
kol visų pirštai į save lenkti. Ir barabai 
skraido po Amerikas, po Vakarus, 
bet šiaip jau Rytai mums labiau 
prieinami...

Rytai - kaip tas Juozapas (buvęs 
Ukmergės pirmasis sekretorius): 
"Jeigu jūs nenuėjot pas Juozapą, tai 
Juozapas ateis pas jus..." Mums 
tereikės pasilabinti ir pasakyti: jauskis, 
broleli, kaip namie. Taip, kaip jauteisi 
čia penkiasdešimt metų...

Žinomą rimtam Barabui, "pasy
viam rezistentui" su ilgamečiu stažu, 
būti išrinktam į savivaldybę - labai 
menka garbė. Ypač kai jo bendra
minčiai seniai jau sėdi Seime ir 
Vyriausybėje. Tačiau, kaip andai sakė 
vienas teisėtvarkos generolas, blogai, 
jei ir žemesnėse sferose būna saviškių 
"nekomplektas". Kartais ir mažas 
kupstas didelį vežimą verčia. Žinote, 
kokie brangūs dabar tie vežimai! O 
ką jau bekalbėti apie tuos, kuriuos 
esame išrinkę juose važinėti ir įspraudę 
jiems valdžios vadeles. Todėl ant 
kiekvieno kupstelio pasodinkime po 
Barabą - tada būsime ramūs, žinos
ime, kad varnas varnui akių nekabinės.

KAIP 
PATEKTI Į 

SODUS
Artėja pavasaris, tuoj prasidės 

sodininkų rūpesčiai, važiavimas į 
sodus. Mes, sodininkai, 
važiuojantys iš Toločių, Noreikių 
stotelių, ne kartą kreipėmės į 
Autobusų parką, kad nors vienas 
maršrutinis autobusas nuo Kuršėnų 
pervažos pavažiuotų bent 400 metrų 
iki sodų, tačiau autobusų parko 
direktorius mūsų negirdi, ir, matyt, 
nenori girdėti. Nekoks susisiekimas 
su sodais ir priemiestiniais 
autobusais, nes nenuvažiuosi kada 
panorėsi. Reikia laukti valandą 
pusantros. Nuo 9.20 iki 11.00 val. jie 
visai nevažiuoja. Parvažiuoti iš sodų 
taip pat keblu. Nuo 14.30 iki 16.30 
val. ir vakarais nuo 18.30 val. iki 
vėlaus vakaro autobusų nėra. O ką 
daryti vasarą, kai iš sodų išeini 22-23 
valandą?

Taip pat sunku susisiekti ir su 
miesto Ginkūnų kapinėmis. 
Žmogaus gyvenime pasitaiko 
ekstremalių situacijų, o kai reikia 
nuvažiuoti ar parvažiuoti iš kapinių,

PASKAITININKO KERŠTAS
Kartą žymus fizikas Leopoldas 

Infeldas (1898-1968) paprašė 
“ kibernetikos tėvo”  Norberto 
Vinerio (1894-1964) paskaityti 
Toronto universiteto paskaitą. Tas 
sutiko. Auditorija buvo perpildyta, 
tačiau klausytojai, daugiausia 
studentai, labai triukšmavo. 
Keliskart primygtinai paraginta 
laikytis tylos, auditorija nenurimo. 
Tada N. Vineris nulipo nuo katedros, 
priėjo prie Infeldo, kuris sėdėjo 
paskutinėje eilėje, ir tyliai į ausį jam 
perskaitė paskaitą, visai 
nekreipdamas dėmesio j publiką.

CHARAKTERISTIKA
Vokiečių rašytojas, teatro 

direktorius ir režisierius Henrikas 
Laubė (1806-1884), pasibaigus 
sutarčiai su vienu aktoriumi, surašė 
jam tokią charakteristiką: 
"Nepaprastai visapusiškas aktorius, 
jis vaidina Egmontą, Telj, senąjį 
Morą, karalių Indrikį ir lošia kortomis.

RASO
“AUŠROS
ALĖJAI”

autobusų kaip tyčia nėra. 
Kreipiamės į privačių autobusų 
vairuotojus: padėkite mums,
nuvežkite mus, šiauliečius, j 
kolektyvinius sodus ir į miesto 
kapines.

Petrauskų šeima

Pastarasis darbas jam labiausiai 
sekasi".

PRIPRATIMAS
Garsus kompozitorius

Džoakinas Rosinis (1792-1868) 
važiavo į namus su savo draugu 
Aleksandru Diuma (tėvu) (1802- 
1870). D. Rosinis gyveno prie 
Paryžiaus, šalia geležinkelio stoties. 
A. Diuma pasiteiravo, ar neerzina 
kompozitoriaus garvežių švilpimas.

- Kąs girdėjo, kaip publika 
nušvilpė "Sevilijos kirpėją", tas 
lengvai pakelia garvežių švilpimą.

KAS LENGVIAU?
Italų poetas Liudvikas Ariostas 

(1474-1533) gyveno nedideliame 
namelyje. Kartą jo draugui parūpo, 
kodėl poetas poemoje apie Rolandą 
aprašė iškilmingus rūmus, o sau 
pasistatė tokj kuklų namuką.

Ariostas paaiškino:
- Parinkti žodžius kur kas 

lengviau, negu plytas ir akmenis.

NEBEKARTOKIME
KLAIDŲ

Alfonsas MASIULIS
Artėjantys rinkimai į savivaldybes 

daugelio žmonių nebejaudina. Šiuo 
metu didžiausias rūpestis - kaip 
toliau pragyventi, kaip užmokėti už 
komunalines paslaugas. Visai 
neberūpi žmonėms kultūrinis 
gyvenimas, ištaigingai įrengti 
restoranai, kavinės, barai. Tik 
saujelė žmonių, kurie pralobo 
valdant LDDP, gali lankytis tuose 
prabangiuose namuose.

Prisimenu, prieš Seimo rinkimus 
LDDP partijos lyderiai ponas 
Karosas, G, Kirkilas, Bernatonis ir kiti 
kalbėjo graudinančius žodžius: 
jeigu laimėsią rinkimus, gyvenimas 
tuoj pagerėsiąs, bus grąžinta žemė ir 
kitas nacionalizuotas turtas. 
Tuščiažodžiavo apie vargstančius 
pensininkus, invalidus, vienišus 
žmones, kurie nesuduria galo su 
galu, neturi kuo susimokėti už butą 
bei kitas komunalines paslaugas. 
Pakliuvę j beviltišką gyvenimą, 
žmonės žudosi. Žudosi ir 
nepilnamečiai. Keletas tūkstančių 
vaikų nelanko mokyklos, daug jų 
padaro sunkius nusikaltimus. O 
ponai iš LDDP nenori žinoti, kas 
darosi mūsų valstybėje. Jie lobsta,

statydami sau pilaites, pirkdami 
brangiausius limuzinus. Atsidūrėme 
paskutinėje vietoje dėl 
nusikalstamumo, plėšikavimo, 
prievartavimo ir kitų nusikaltimų. 
Trys tūzai - A. Brazauskas. A. 
Šleževičius ir Č. Juršėnas atvedė 
šalį prie didžiausios katastrofos. 
Daug metų reikės doriems
žmonėms dirbti, kad išgelbėtų mūsų 
šalį. Bet tegu žino visi LDDP ponai, 
kad išvogtam turtui nebus senat i es. 
Teisybė turės triumfuoti. Prasidėjus 
priešrinkiminei kampanijai, ši trijulė 
vėl apsiputojusi liaupsina LDDP, kad 
žmonės balsuotų už šventvagiškąją 
partiją, vėl žada rojaus obuolių. 
Baigdamas noriu perspėti visus, 
kam brangi mūsų tėvynė:
atsipeikėkite, gerai pagalvokite, už 
ką balsuoti, neleiskite, kad vėl 
apgautų. Kaimo žmonės, pinokite, 
kad Valstiečių partija yra LDDP 
sesuo. Būkite budrūs ir balsuokite 
tik už dorus ir sąžiningus žmones. 
Yra du keliai: eiti toliau j pražūtį arba 
grįžti iš ten, kur atvedė LDDP partijos 
ponai.

Visiems Lietuvos žmonėms linkiu 
dar ir dar kartą gerai pagalvoti.

A U Š R O S  ALĖJ A



P onioms 
ir

panelėms

Ką reikia
žinoti apie

gėlių
persodinimą?

Persodinimas gali būti pilnas ir 
dalinis. Pilnas - kai žarna pakeičiama 
visiškai. Taip daroma tadą kai augalas 
buvo ilgai nepersodintas ir susidarė 
labai tankus šaknų tinklas (veltinis).

Išėmus iš vazono, apatinė gniužulo 
dalis nupjaunama, pašalinamos 
negyvos šoninės šaknys, nuo žemių

išvalomas gniužulo vidus. Sergančių 
augalų šaknys gali būti papuvusios, 
minkštos, tamsios spalvos. Nuo jų 
nupurtomos žemės, nupjaustomos 
visos nesveikos šaknys, pjūvio vietos 
apibarstomos medžio anglies 
milteliais. Storų, "mėsingų", ir silpna 
išsivysčiusių šaknų apipjaustyti 
nereikia.

Pilnai persodinus augalą, sutrinka 
jo vandens paėmimo ir išgarinimo 
balansas (gėlė gali apvyst), Tai tęsiasi 
tol, kol augalo pakenktos šaknys 
atsigauna. Todėl jam reikia sudaryti 
ypatingas sąlygas: pastatyti
tamsesnėje vietqe ir 2-3 savaites vieną 
ar du kartus per dieną apipurkšti šiltu 
vandeniu (jei reikia, pasalinti dalį lapų).

Dalinis persodinimas • kai beveik 
nepažeidžiamos šaknys. Nuimamas 
tik žemės paviršius, atsargiai 
nupurtoma žemė nuo šonų, išimama 
drenažo šukė. Taip persodinami 
sparčiai augantys žolin ia i ir 
nepakenčiantys šaknų apnuoginimo 
augalai (palmės, araukarijus,. 
orchidėjos). Negalima nupjauti palmių, 
archidėjų, spygliuočių, svogūninių 
augalų šaknų! Atsargiai reikia elgtis 
ir su ciklamenais, chlorofitais. Paparčių 
šaknis galima sutrumpinti.

Augalas imamas dešine ranka, 
vazonas apverčiamas ant delno iaip, 
kad augalo stiebas būtų tarp pirštų. 
Kairiąja prilaikant, vazonas atsargiai 
padaužomas j stalo kraštą ir augalas 
lengvai išsiima.

Paskui ruošiamas vazonas: 
drenažo skylė uždenglamašuke, iškilia 
pusę j viršų, ir jpilama rupaus upės

smėlio (j mažus vazonus 0,5-1 cm, 
didasniems augalams - iki 3-4 cm).
Ant j o  užpilama truputis žemių. 

Zei'ėmė turi būti drėgna. Iš šonų 
apspaudžiama pirštais arba medine 
lazdele. Supylus žemę, vazonas gerai 
pakratomas. Iki vazono viršaus turi 
likti 1-2 cm tarpas, o didesniems 
augalams - 3 cm, kad būtų kur pilti 
vandenj ir perviršų nebyrėtų žemės.

Persodinti reikia sparčiai, kad 
neapdžiūtų šaknys. Pasodintą augalą 
būtina palaistyti (išskyrus palmes ir 
kaktusus, kurie 3 dienas visai 
nelaistomi). Kitą kartą laistyti tik po 
kelių dienų, kai žemė šiek tiek 
apdžiūsta.

Kol persodintas augalas visiškai 
įsišaknija (nuo 2 iki 4 savaičių), stiebas 
neauga Kai priauga pakankamai 
šaknų, vėl pradeda sparčiai augti, 
tada reikia laistyti gausiau. Tręšti 
galima pradėti po 2 mėnesių 
(pelargonijas - po 2 savaičių).

Įsidėmėkite,
kokie žemės

mišiniai tinka
dažniau

auginamiems
augalams:

1. Agavai, aijošiui, smidrui, kinrožei, 
dracenai, kordilinai, klivijai, oleandrui, 
tradeskantei -velėninė, lapinė, smėlis
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Antradienis, kovo 21 d.
TELE-3
17.00 val.
“ Liūtas Krlatianas"
įdom ūs nuotykiai patrauks 

didžiųjų Ir mažųjų dėmesj. Tai 
pasakojimas apie Londono 
zoologijos sode gimusio liūto 
grįžimą] laukinęAfriką...

21.30 val.
“Rastas negyvas".
Per atostogas San Franciske 

Frankas Bigelow apnuodijamas lėtai 
veikiančiais nuodais. Jis turi šiek tiek 
laiko surasti savo žudiką... Suradęs 
užmuša ir prisipažįsta policijai. Rež. 
R. Mate. Vaidina E. O'Brienas, P. 
Britton,

LTV
17.45 val.
"Japonų videotemos’’
* Šokantys fontanai.
* Sodas ant stogo.
* Ponios iš policijos.
* Svogūno lukštų menas Ir 

parduotuvių vitrinos.
* Pensininkai ir sūrio pyragas...
18.10 val.
"Gimnazistai”
*  Mokytojų ir mokinių santykiai.
*  P. Cvirkos romano “ Žemė 

maitintoja”  pagrindinė idėja.
*  Ar mokinys tu ri teisę 

savarankiškai mąstyti...
22.45 val.

TELEVIZIJOS

PROGRAMA

Diurlionio meno muziejus
"Galerija
* M. K. Cil 

Kaune.
* Dailininko S. Paukščio 

fotoateljė.
* Dailė Danijos karalystės 

ambasadoriaus Lietuvoje namuose.
* Pažintis su architekte, Vilniaus 

šiuolaikinio meno centro direkto
riaus pavaduotoja G. Pajarskaite.

* Klodo Mone tapybos 
reprodukcijų paroda Vilniuje! Pirmą 
kadąl

Trečiadienis, kovo 22 d.
LTV
21.40 val.
“ Vienos bėdos"
Žiūrovų dėmesiui - dar viena 

amerikiečių kino klasiko Haroldo 
Lloydo komedija. H. Lloydas šiame 
filme vaidina vaikiną, vieną gražią 
dieną išvažiuojantj pasivažinėti 
automobilju su savo žmonos 
giminaičiais. Štai tada viskas ir 
prasideda...

Antradienis, kovo 21 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.55 Sveiką 

Prancūzija. 17.05 Muzikair mes. 17.45 
Int. videožurnalas "Japonų 
videotemos". 18.00 Žinios. 18.10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios. 19.05 
Laida lenkų kalba 19.25 Nėratoblogo, 
kas neišeitų j gera. 19,35 Rinkimams 
artėjant. 20.30 Panorama. 21.05 F. 
“ Laidotuvių procesija. 22.45 Dailės 
žurnalas "Galerija", 23.30 Vakaro 
žinios.

TELE-3
7.30 Žnios. 8.00 Animafcinis (ūmas.

8.30 TV serialas "Santa Barbara".
9.30 TV serialas "Džonas Rosas".
10.00 Muzika. 10,30 Vaidybinis filmas 
"Pretekstas sumaiščiai". 12,00 Anglų 
kalbos pamokėlė. 12.05 Vaidybinis 
filmas ‘Tie, kurie moka gyvybe". 13.40 
Muzika. 14.55 AngU kalbos pamokėlė.
15.00 Kelionių skonis. 15.30 Keliautojų 
akimis. 16.00 Pasaulio sportas. 16.30 
Žvelkime atidžiau. 17.00 Vaidybinis 
filmas "Liūtas Kristianas". 17.30 (Filmo 
pertraukoje) 100%. 18.30 Animacinis 
filmas. 18.55 Anglų kalbos pamokėlė.
19.00 Žinios (VESTI). 19.20 100%.
19.30 TV serialas "Santa Barbara". 
20.30Animacinis filmas. 20.55 Anglų 
kalbos pamokėlė. 21.00 Žinios. 21.15 
Sporto naujienos. 21.20 Muzika. 21.30 
Vaidybinis filmas "Rastas negyvas",
23.00 Žinios. 23.15 Muzika. 00.15 
Pabaiga.

7.30 Žinios. 8.00 Animacinis filmas.
8.30 TV serialas "Santa Barbara".
9.30 Vaidybinis filmas "Westgate III".
10.30 Vaidybinis filmas " Rastas 
negyvas". 12.00 Anglų kalbos 
pamokėlė. 12.05 Vaidybinis filmas 
"Liūtas Kristianas". 13.35 Muzika.
14.55 Anglų kalbos pamokėlė. 15.00 
Kelionių skonis. 15.30 Keliautojo 
akimis. 16.00 Deutsche Welle. 16.30 
Vaidybinis filmas "Šarados". 17.30 
(Filmo pertraukoje) 100%. 18.55 
Animacinis filmas. 18.55 Anglų kalbos 
pamokėlė. 19.00 Žinios (VESTI). 19.20 
100%. 19.30 TV seriafas "Santa 
Barbara". 20.30 Animacinis filmas.
20.55 Angių kalbos pamokėlė. 21.00 
Žinios. 21.15 Sporto naujienos. 21.20 
TELE-3 informacija. 21.30 TV serialas 
“Kobra". 3d. 22.20Vaidybinis filmas 
“ Juodoji tulpė” . 00.00 Žinios. 00.15 
Pabaiga.

BALTIJO STV1R ŠIAULIŲ VT

Trečiadienis, kovo 22 d.
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas, 8.35 Anglų k. 

programa vaikams. 17.05 Būtovės 
slėpiniai. 17.45 M. de Faljos II siuita iš 
baleto ‘Trikampė skrybėtė". 18.00 
Žinios. 18.10 Programa vaikams. 18.50 
Žinios. 19.05 Krikščionio žodis. 19.15 
Sveikata kasdien. 19.40 Rinkimams 
artėjant. 20.30 Panorama. 21.05 
Studijoje - kandidatai j Lietuvos 
Respublikos Seimą 59-ojoje 
Kaišiadorių rinkimų apygardoje. 21.40 
F. “ Vienos bėdos". 22.40 Vakaras 
Kauno muzikiniame teatre. 23.10 
Vakaro žinios. 23.25 Jazz session.

TELE-3

Antradienis, kovo 21 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 

7.35 “Taip sukasi pasaulis". 
8.30 "Nakties riba", 19.00 Pirk, 
parduok, informuok, 19.10 
Žinios. 19.30 Spaudos 
apžvalga. 19.35 “ Sodžius". 
20.00 "Prospektas” . 20.20 
Tautininkų žinios. 20.30 
"Nakties riba". 21.00 Baltijos 
naujienos. 21.05 "Taip sukasi 
pasaulis” , 22.00 Kartojama 
"Pirk, parduok, informuok". 
Žinios. 22.30 Kelių policijos 
informacija. 22.40 F. "Pelenė” .

Treč iad ien is , kovo  22 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 

7.35 “Taip sukasi pasaulis".
8.30 "Nakties riba". 19.00 Pirk, 
parduok, informuok. 19.10 
Žinios. 19.35 Rinkimams 
artėjant, Nepriklausomybės 
partija. 20.00 "Už kampo..."
20.30 "Nakties riba” . 21.00 
Baltijos TV. 21.05 “Taip sukasi 
pasaulis” . 22.00 Kartojama 
“ Pirk, parduok, informuok". 
Žinios. 22.30F. “ Pelenė” ,

(6:2;1), Fuksijai, knnui - tokia pat 
žemė, tik santykis -1:1:1,

2. Filodendrui, uolaskėlei, 
eukaliptui, filokaktusul, kamelijai - 
velėninė, durpinė, smėlis (4:1:1). 
Mirtai, palmėms - tokia pat, tik 1:1:1.

3. Begonijai, figmedžiui, 
pelargonijai, gebenei, kavamedžiui, 
margeniui, ortenzijai, raktažolei, 
ciklámenul, citrinmedžiams - velėninė, 
durpinė, lapinė, smėlis (2:2:2:1).

4. Aukubai, ožekšniui, sprigei, 
ligustrui - lapinė, velėninė, smėlis 
(4:2:1). Meiieniui, rožei, buksmedžiui 
-tokiapat, t ik 8:1:2.

5. Kaktusams - molis, smėlis 
grūstos plytos, rupus žvirgždas, laplrv 
žemė ir kompostas.

6. Epifltams - rupus, gera 
vėdinamas substratas: susmulkin’ 
kiminai (sphagnum), paparčio šaknys 
plaušėtos durpės, pusiau perpuvus 
Tapine žemė.

7. Papirusui - durpinė žemė 
sumaišyta su puvenomis.

8. Azalijoms, anturiams, viržiam: 
- durpės, j kurias pridėta koryti 
medžiagų (perlito, keramzito 
žvirgždo) ir viržinės žemės.

AR JUOKTIS, 
AR VERKTI?

Trisdešimtmetis Niujorko 
gyventojas Heruldas Vagneris nutarė 
pasilinksminti. Surinkęs policijos 
telefono numerj jis pranešė, kad j 
butą jsiveržė vagys. Atvykusiam 
policijos patruliui H. Vagneris pasakė, 
kad jis pajuokavo, nes norėjo sužinoti, 
ar greitai atvažiuos policija. Teismas 
už Šj "juoką”  H. Vagnerj nubaudė 
500 dolerių bauda ir įpareigojo 3 metus 
nusiimti kepurę prieš kiekvieną sutiktą 
policininką.

Kas oru, tas nedraugiška.

Laimė, kad viskas, kas turi pradžią 
anksčiau ar vėliau baigiasi.

Mergina negali būti kartu ir skruzdė, 
ir žiogelis. Arba-arba!

Geras žmogus negali būti geras 
viršininkas. Ir atvirkščiai. J. K  

* * •

Tik mažuose miesteliuose pėsčias 
žmogus tebegerbiamas ir 
tebemylimas. Ten dar jis šeimrninkai^a 
gatvėse, nerūpestingai slampinėja 
jomis ir pereidinėja skersai vingių 
vingiais bet kuria kryptimi.

Meilė kap liaudies kontrolė - stveria
netikėtai.* * *

Niekam netikėk - niekas neapgaus.

Pavok, pakavok - nereikės pirkti, 
sugaus, pakars - nereikės midi.

Gydytojams nestinga progų 
smarkiai nustebti. Žmogus seniai 
turėjo numirti, o štai nuėjo pas kažkokj 
šarlataną ir tebevaikšto gyvas. N. J.

Rūkytų ir kiaulė pypkę, bet apatinė 
lūpa trumpesnė.

Kai juokiasi, kiekvieno žmogaus 
dantys balti. Kas už Jų - nežiniai 

* *  *
Kai skaitai įrašus antkapiuose, 

nejučiomis klausi savęs: nejaugi 
pasaulyje niekada nebuvo niekšų? .

Traukinys - tai tau ne mergina, 
kuri fra laikrodžiu valandą laukia

Tik juoktis reikė skubėti, o verkti 
visuomet suspėsi.

t / r " ,  i  A

— E i jū s ,  t e n ,  v i r š u je !  R im ti ž m o n ės  to k iu  
m e tu  n o ri ra m ia i m ie g o ti!^

Jeigu negali nerašyti 
- rašyk. Tik, dėl Dievo 
meilės, nepasirašinėk.

Jei žmonės juokiasi, 
vadinasi, dar turi ką pra
rasti, per gerai gyvena. 
Bet manau, kad valdžia 
j tai atsižvelgs Ir pakels 
mokesčius. V. V.

* *  *

Jeigu jūs turite 
nemalonių problemų, 
prisiminkite Merfio ir 
Parkinsono dėsnius, 
nes nėra tokios 
situacijos, kuri negalėtų 
pablogėti. V. V.

J uzefa 
ŽUKEVIČIŪTĖ

Dailės galerija (Viniaus g. 245). Šiaulių krašto tautodailininkų paroda. 
"Aušros”  muziejus, 1 rūmai (Aušros ai. 47). Šiaulių pedagoginio

instituto dailės ir pedagogikos fakulteto studenčių rankdarbių paroda.
'   9) ......................................................... ..II rūmai (Vytauto g. 89). "Pietos ir skaros". Iš muziejaus fondų. 
Fotografijos muziejus (Vilniaus g. 140). S. Michelevičiūtė. 

Fotografijų ciklai.
"La iptų” galerija (Žemaitės g. 83). Aldona Vysockienė. Keramika. 

Antanas Vysockas. Akvarelė. ,

AUSROS ALEJA
Vyr. redaktorius 

Algimantas Sėjūnas 
Tel. 42-45-55

Laikraštis platinam as Akm enėje, 
Joniškyje, Kelm ėje, P akruojyje , 
Radviliškyje, Šiaulių mieste ir rajone. 
Išeina antradieniais, ketvirtadieniais ir 
šeštadieniais.
Leidžia UAB “Aušros alėja".
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