
r AUŠROS ALĖJA
LA IK RA ŠTIS ŠIA U LIŲ  K RA ŠTO  ŽM O N Ė M S

Nr.34(129) 1994 M . G E G U Ž Ė S  03 P ., A N T R A D IE N IS  A N T R IE JI L E ID IM O  M E T A I________________ KAINA 10 CENTŲ

Gamta atbudo, o Jūs?

Ketvirtadieni Lietuvos žurnalistų 
sąjungoje jaunųjų verslininkų 
iniciatyva buvome supažindinti su 
oostkomunistinių valstybių naujųjų 
turtuolių kilme. Turtuoliai pradėti vadinti 
nuvoriš". Tai ne visai suprantama 

mums - prancūzų kalba Lietuvoje 
ira plačiai išplitusi.
Energingas ir 

|mpulsyvus pra- 
lešėjas, prašęs 
lelinksniuoti jo 

'ardės spaudoje, 
tė profesoriaus 

■leksandro Štromo 
!°riją (o jų 
>asaulyje sukurta 
ienuolika) apie šią 
Įnuoviršų”  (taip 

uviškiau skam- 
naujadaras)

■uoksnių at
radimą.
Teorija sako, kad 

IS4 revoliucijų 
laPai panašūs j 
ancūzijos re- 
'liuciją, bet etapų

pm ė skirtinga. Pirmasis-griovimo 
l aPas, antrasis - galvų kapojimo, 
įsasis - chaoso, ketvirtasis -
[k u r ia m a s is .

entas, ne visai sutikdamas 
J te°rijos autoriumi, išdėstė savo 
■omonę: Rusijoje, kurioje taip pat 
Įko  revoliucija, labai ilgai užtruko 
Pninis galvų kapojimo etapas, 
|smęs net tris kartas.
■Chaoso laikotarpis Rusijoje, kai 
1 orbačiovo (gal ir geranoriškų 
r  >atų verčiamo) ėmė niekas

nebeklausyti ir “ ukazų" nevykdyti, 
labai panašus j tai, kas dabar dedasi 
Lietuvoje. Prezidentas gal ir labai nori, 
sakė pranešėjas, kad prie Lietuvos ir 
Lenkijos sienos, Lazdijuose, būtų 
tvarka, bet jo neklauso maldininkų 
plejada (ko gero,net ir patys patarėjai): 

mat chaosas - jų 
šiandieninė ko
pimo j turtuolių 
luomą galimybė. 
(Turime pažymėti, 
kad prezidentas 
VValęsa j Lazdijų 
pasienj žadėjo 
pažvelgti iš 
malūnsparnio - 
K.B.)

Turtuolių, pa
sirodo, taip pat yra 
keturios grupės 
(ar sluoksniai). 
Pirmasis - tai 
senieji partiniai 
postai, senoji 
nomenklatūra. Jie 
turi pinigų iš anų 
laikų. II grupė, kuri

praturtėjo, - tai šių dienų nomenklatūra, 
{skaitant ir stambiuosius valdininkus. 
Abi šias grupes maitina politika. Juo 
įstatymai painesni, ydingesni, tuo 
jiems geriau. Įstatymus jie gali taip 
traktuoti, kad, valdininko ''nepatepęs", 
to įstatymo sau niekaip nepritaikysi.

Trečioji grupė gimė iš senąją 
nomenklatūrą aptarnaujančiųjų 
sferos. J ie gimė anais deficitų laikais, 
kai reikėdavo “sukombinuoti” grynųjų 
ir konjako sveteliams, susikrauti 
krūvelę parduodant prekes brangiau

•lJpažinimo a sis

nei sandėlyje. Šią grupę labiausiai 
galėtų apibūdinti žodis "mafija”, kurios 
laikai praėję, nes deficitų praktiškai 
neliko. Jų dabartinė darbo forma - 
plėšimas, atviras reketas - jau įrodo 
artėjant žlugimą. Jie ir siunta dėl to: 
kad nebenori grįžti į paprastųjų tarpą.

Ketvirtoji grupė - tikri naujieji 
turtuoliai, kurie staigiai puolė prekiauti, 
perpardavinėti bei reeksportuoti. Jie 
prasigyveno ir jiems tikra kapitalistinė 
santvarka gera. Jiems ir policija, ir 
tvarka reikalingos, jie pasiryžę netgi 
mokėti mokesčius, jei jų nesilaikyti, 
sukčiauti atsieitų brangiau negu 
tvarkingai atsiskaityti pagal įstatymus.

Verslininkų sąjungos pirmininkas 
A Stašaitis konferencijoje bandė 
pranešėjui įteigti, kad tik verslininkų 
kapitalas auga.

Tačiau gyvenimas rodo ką kita. 
Bankuose kapitalo priaugo taip pat 
nemažai, nes jie kreditavo verslininkus. 
Pastarųjų pelnas buvo didžiausias 
tada, kai dar buvo deficito. Šiandien, 
jvairėjant prekėms parduotuvėse ir 
kioskuose, nykstant deficitui, 
verslininkų pelnas greitai nusistovės 
iki 5-6 proc. lygio. Tuomet ekonomikos 
"svarstyklių lėkštė" lyginsis. Laimės 
tas, kuris galės parduoti visiškai 
nematytų negirdėtų prekių. Tada 
sugrįš į Lietuvą inžinerinės minties 
poreikis. Žiūrėsime, kas iš verslininkų 
tai supras pirmasis. Redakcija mielai 
tarpininkaus verslininkams, 
ieškantiems originalių idėjų.

Kęstutis BARAVYKAS 
(perspausdinta iš 
“Lietuvos aido”)

Praė/us/ šeštadienį žmonės, pakviesti 
gonservatortų partijos, rinkosi j  12-ąją vidurinę 
L11 Paminėti Motinos dieną. Nors salė Ir nebuvo 
g^ni>, tačiau visi Išsiskirstė pailsėję, pažiūrėję 
B "certą. pašokę. Mamytėms, dalyvavusioms 
Tė/w"^8' "Želmenėlių"ansamblio vaikai įteikė po 
L/k • Užgrojus kaimo kapelai, "Želmenėliu" 

'C,1J 'ėval salėje pradė/o šokti, įtraukdami ir 
■ovus^ Išeinu lyg apsilankęs svečiuose pas

gerus draugus". ■ džiaugėsi vienas žiūrovas.
Nuoširdžiai dėkojame "Želmenėlių" vaikų 

ansambliui (vad. A. Masėnienė, D. Gudavičiūtė, 
akomponiatorė G. Pild), konservatorių partijos 
moterų tarybai, kaimo kapelai ir visiems, 
padėjusiems paruošti tokį gražų renginį.

Konservatorių partijos 
Šiaulių skyriaus taryba

Smūgis policijai?
Kaip žinia, buvo pavogtas Vidaus 

reikalų ministro Romasiaus Vaitekūno 
automobilis "Mercedes-B-124” . Ant 
kojų buvo sukelta policija. Kelias 
dienas policininkai, ginkluoti 
automatais, budėjo Lietuvos keliuose. 
Praėjusį ketvirtadienį šia skaudžia 
policijai tema ketinta pakalbėti su 
Šiaulių miesto policijos vyr. komisaru 
Algimantu Songailą bet su žurnalistais 
bendrauti jis nepanoro. Tačiau interviu 
mielai sutiko duoti minėto komisariato 
kriminalinės policijos vyr. komisaras 
Algirdas Milašauskas.

- Manyčiau, kad sutrenktas 
skaudus smūgis visai policijai?

- Sutinku. Tikrai nemalonus atvejis 
ne tik mūsų ministrui, bet ir visai

sistemai. Kol kas apčiuopiamų 
rezultatų dar nėrą - gal dar nežinojęs, 
kad surastas pavogtas automobilis, 
porino A. Milašauskas. - Ginkluoti 
automatais policininkai budėjo netik 
todėl, kad pavogta ministro mašina, 
norėta išsiaiškinti asmenis, kurie 
važinėja vogtais automobiliais, 
gabena kontrabandinius krovinius, 
ginklus, narkotines medžiagas...

- Gal buvo nuojauta, kad ministro 
automobilį nuvarė šiauliečiai?

- Ne. To pasakyti negaliu.
Ministro automobilis buvo surastas

ketvirtadienio rytą Vilniuje. Kas iškrėtė 
negražią šunybę? Žurnalistai kol kas 
nežino.

Birutė KYBARTIENĖ

Ambasadorius 
vėl griežė 

Šiauliuose

DEŠIMTIES METŲ 
JUBILIEJUS

Praėjusį penktadienį Aklų jų ir 
silpnaregių kombinato kultūros namų 
vyrų  voka lin is   ̂ ansam blis, 
vadovaujamas Mykolo Žalnieravičiaus, 
paminėjo savo veiklos dešimtmetį. Ta 
p roga  įvyko  koncertas, kuriam e 
dalyvavo ne tik jubiliatai, bet ir juos 
sveikinusieji ansambliai.

Pradžioje vyrai padainavo liaudies 
dainų, ypač žemaitiškų (nes p. M. 
Žalnieravičius kilimo žemaitis), ir_kelias 
paties ansamblio vadovo sukurtas 
dainas. Beje, koncerto metu dalis 
ansamblio vyrų ne tik dainavo, bet ir 
grojo akordeonu, kontrabosu, lūpinėmis 
armonikėlėmis.

Pertraukėlės metu p. Mykolas 
Žalnieravičius trum pai apibūdino 
ansamblio 10 metų veiklą. Nemažai 
važinėta po Respubliką, koncertuota, 
rungtasi su kitais kolektyvais. Ir sekėsi, ir 
nesisekė. S ėkm ing iaus i buvo 
užpernykščiai metai - Vilniuje vykusiame 
respublikiniame "Sidabrinių balsų" 
konkurse ansamblis tapo leureatu.

Gražiai jubiliatus pasveikino šio 
kombinato kultūros namų direktorė 
Virginija Gedvilaitė. O po to pakylančius 
j sceną ir vėl ją  paliekančius daina ir 
šokiu sveikino kiti ansambliai: šių 
kultūros namų pagyvenusių žmonių 
šokių kolektyvas (vad. E. šėgždaitė), 
kaimo kapela (vad. J. Šukys), Kuršėnų 
kultūros namų mergaičių ansamblis 
“Venta" (vad. V. Burke) bei dar vienas p. 
M. Žalnieravičiaus vadovaujamas 
mišrus vokalinis ansamblis iš policijos.

Tą vakarą skambėjo dainos apie 
tėvynę Lietuvą, motiną, meilę. Daug 
plojimų susilaukė M. Žalnieravičiaus 
daina "Gimtinės upeliui".

Renginiui einantį pabaigą, šventiška 
nuotaika neatslūgo. Sveikinimo žodį 
tarė Šiaulių zonos aklųjų ir silpnaregių 
tarybos pirmininkas A. Navickas, o 
vakaro dalyviai nesiskirstė j namus - 
smagiai griežė kaimo kapela, sukosi 
poros.

Vilija DAUNYTĖ

Rimanto PETRIKO nuotr.

P raė jus į tre č ia d ie n j ir 
ketvirtadienį (balandžio 27-28 
d.) Vokietijos nepaprastasis ir 
įgaliotasis pasiuntinys Lietuvoje 
Reinhartas KRAUSAS (altas) 
jau antrąsyk kartu su Šiaulių 
kameriniu orkestru koncertavo 
šv. Petro ir Povilo bažnyčioje 
beiŠPI salėje. Buvo grojami M. 
K. Čiurlionio, A. Mocarto, G. 
Hendelio kūriniai bei pirmą kartą 
a tliekam as vo k ie č ių
kom pozito riaus K. D. ton 
Dittersdorfo koncertas altui F- 
dur.

Jaroslavas 
PROSCEVIČIUS  

Nuotrauka autoriaus

“TURTUOLIŲ YRA KETURIOS RŪŠYS”
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Siekiant pagerinti psichiatrinę 
pagalbą miesto gyventojams, 
Šiaulių psichoneurologijos 
dispanseryje pertvarkytas ligonių 
gydymas. Sukurti 2 teritoriniai 
padaliniai, kuriuos sudaro po 3 
ambulatorines apylinkes ir po vieną

kambario apskaitos žurnale. 
Gydytojas ir pacientas aptaria, kokio 
tipo gydymas būtų priimtiniausias ir 
efektyviausias: ambulatorinis, dienos, 
nakties ar paros stacionaras. J ūminių 
ligų uždarą skyrių guldomi ligoniai 
pagal neatidėliotinas indikacijas.

to tarp paciento ir psichiatro 
atsiranda teigiamas emocinis ryšys, 
pagalba tampa veiksmingesnė, 
keičiasi paciento neurozinis 
reagavimas j jo paties psichikos 
sutrikimą, išmokstama “ lengviau 
gyventi su liga", trumpėja gulėjimo

PSICHIATRIJOS TARNYBOS 
MODELIS ŠIAULIUOSE ]

stacionarinį skyrių, kur gydytojas 
aptarnauja savo apylinkės pa
cientus namuose, ambulatoriškai, 
stacionare, konsultuoja juos k it® 
profilio stacionaruose, palaiko ryšius 
su šių teritorijų terapeutais, 
dispanserio socialiniais 
darbuotojais, padeda spręsti kitas 
problemas. Pacientas gali pasirinkti 
bet kurj kitos apylinkės psichiatrą. 
Reikia tik parašyti pareiškimą ir 
sumokėti mokestį dispanseriui.

Kad palengvėtų gydytojo darbas 
bei sumažėtų informacijos 
dubliavimas, buvo sukurta nauja 
medicinines dokumentacijos forma 

Vieninga medicininė kortelė". 
Tačiau dėl finansinių sunkumų ši 
idėja liko neįgyvendinta... 
Pasirinktas panašus variantas. Nuo 
1993 m. sausio 1 d. Šiaulių miesto 
pacientams tęsiama F Nr. 025y 
Guldant pacientą j ligoninę, j 
ambulatorinę kortelę įspaudžiamas 
specialus antspaudas, taip pat 
ligonis užregistruojamas priėmimo

Sveikatai pagerėjus, pacientas gali 
persikelti pas savo gydytoją. Galimi 
variantai, kai "savas" gydytojas 
globoja pacientą ir ūminių ligų skyriuje.

Trečiasis ambulatorinis- 
stacionarinis skyrius suformuotas iš 
3 ambulatorinių apylinkių ir 60 vietų 
mišraus, atvirų durų stacionaro, 
kuriame 40 lovų skirta paros ir nakties 
stacionarui ir 20 vietų - dienos 
stacionarui. Šis lovų ir vietų santykis, 
reikalui esant, yra keičiamas. Dirba 
trys gydytojai, vedėjas psichologas. 
T ris valandas dirbama ambulatorijos 
kabinete, likusias - stacionare. 
Pacientai ir gydytojai dėvi savo rūbus. 
Taip dirbant geriau susipažįstama su 
pacientu, įsigilinama į jo psichologines 
ir kitas problemas, subtiliau įvertinami 
ligos simptomai, realiai matomas 
gydymo veiksmingumas, reabilita- 
cijos-readaptacijos lygis. Pacientas 
netraumuojamas naujais "atsivėri
mais”  vis kitam gydytojui. J is jaučiasi 
saugesnis, nes pasitiki pasirinktu 
gydytoju, kuris viską apie jį žino. Dėl

laikas stacionare, pacientai rečiau 
rehospitalizuojami. Be to, gydytojas 
gali reguliuoti pacientų, norinčių 
patekti j stacionarą, srautą, 
koreguoti hospitalizavimo 
tendencijas dar ambulatorinėje 
grandyje, o tai aktualu dabartinėmis 
gyvenimo sąlygomis.

Pertvarkius aptarnavimą, 
padidėjo psichiatro atsakomybė 
už savo darbą ir klaidas bei smarkiai 
susilpnėjo neigiamas požiūris j 
psichiatrus ir psichiatrijos įstaigas. 
Siekdami dar labiau sumažinti 
neigiamą nuostatą, planuojame 
pradėti pacientų ambulatorinį 
priėmimą bendrojo profilio 
poliklinikose. Kitame etape - steigti 
dieninius mikrostacionarus 
poliklinikose, kur dirbtų psichiatras, 
psichologas, medicinos sesuo ir 
socialinis darbuotojas.

Eugenijus MIKALIŪNAS 
Danguolė AKRAMIENĖ 

(perspausdinta iš “Mokslo 
Ir gyvenimo")

Nejaugi visi su krepšiais 
važiuosime į Gariūnus,

v

ponas Sleževičiau?
Praėjus] penktadienį premjero 

Adolfo Šleževičiaus ir jo patarėjų 
šiauliečiai laukė piketuodami.

- Man atrodo, kad šis piketas 
premjerui bus ne prie širdies? - 
užklausiau priėjusi.

-O man atrodo, kad tikrai bus jam 
prie širdies. Kodėl? Mokame didelius 
orocentus už kreditus, kasdien 
mažiname savo maisto porcijas. 
Patys, sveiki ir stiprūs būdami, 
nedirbame, o plėšiame savo tėvus, 
kurie neriasi iš kailio, kad tik vaikai 
nemirtų badumi. Gyvenimas 
neįmanomas! - porino, liedami 
nuoskaudas, gausiai susirinkę 
piketuotojai.

- Su suaugusiais vaikais gyvename 
bendrabutyje, nors jau aštuoniolika 
metų dirbu "Nuklono”  gamykloje. Ir 
tik tą sugebėjau užsidirbti? Tą vieną 
kambarj! Ar galima taip elgtis su 
mumis, su mūsų vaikais? Juk visur 
kartoja: "1994-ieji - Šeimos metai!" 
Graudu. Nusileiskite, ponai iš 
Vyriausybės, ant žemės, - premjerui 
; visai jo svitai neakivaizdžiai siūlė 
N uklono” darbuotoja Vanda

Čilinskienė.
Bet juk Jūsų gamykla dabar stovi!

Iš ko gyvenate?
-Tai va. Mes su vyru abu dirbame 

"Nuklone” . Aš atlyginimą už sausio 
mėnesį gavau tik balandžio 
šešioliktąją. Užvasarj išmokėjo man 
ir vyrui tik po 50 litų. Kaip mums 
gyventi?! Nuvertėjo pinigai. Sakyčiau, 
kad dabartinė valdžia tiesiog panaikino 
indėlius, laikytus taupomuosiuose 
bankuose. Buvau jnešusi visus pinigus 
už kooperatinį butą. Kas iš jų liko? 
Netekau ir kitų santaupų. Esu apvogta! 
Kodėl dabartinė valdžia taip 
nežmoniškai elgiasi su mumis? Mes 
nežinome, kada dirbsime, kada 
atlyginimą gausime. Pasiklausai 
premjero A. Sleževičiaus per radiją, 
televiziją... Jis labai puikuojasi, kad 
daug padarė, bet mesto nejaučiame! 
Jie patys gal jaučia... Eiliniai žmonės 
nejaučia! Jis sako, kad stabilizavo 
padėtį, bet pasakykite, kuri jmonė 
šiandien Šiauliuose dirba? Visos 
sustojusios arba dirba ne visu 
pajėgumu. Tai kaip, iš ko žmonėms 
gyventi? Nejaugi visi su krepšiais 
važiuosime j Gariūnus? Ne! Taip 
Lietuvos mes nepakelsime! Reikia 
dirbti patiems, kurti patiems, o ne j 
užsienį lakstyti...

- Mes statome kooperatinius 
butus. Statome treti, ketvirti metai... 
Ir vis nepastatome. Tai kreditai "stoja", 
tai vėl kas nors. Štai buvo paskirti 
Šiauliams kreditai ir tuo pačiu 
gaunami nurodymai kaip tuos 
kreditus paskirstyti?! Šiauliuose yra 
kooperatyvo narių bendrija, kuri tuos 
kreditus privalėtų dalyti. Šj pavasarį 
mūsų namas jau turėjo būti baigtas, 
bet gauti iš aukščiau (gal iŠ Statybos 
ministerijos) nurodymai, kaip tuos 
kreditus paskirstyti... Juokas pro 
ašaras.

- Neturite ne tik namo, bet ir pinigų? 
- klausiu jauno žmogaus, Jono 
Verbušaičio, Pedagoginio instituto 
dėstytojo.

- Jūs teisi. Kuo ilgiau namas 
statomas, tuo labiau nuvertėja jnešti 
pinigai. Dabartinės valdžios politika 
priešinga žmonių interesams.

Piketuotojai nepatenkinti dabartine 
valdžia. Skaudulių pritvinkę visokių: 
dėl užvilkintų kooperatinių namų 
statybų, dėl nuvertėjusių pinigų, dėl 
žemės, už kurią kompensacija tiesiog 
juokinga...

Birutė KYBARTIENĖ 
Vytauto Gelžinio pieš.

S S

ŽIŪRONŲ KAIMO 
NAUJAKURIAI

Netoli Voskonių yra Žiūronų kaimas. 
Pasukęs kairėn, surasi senas šio kaimo 
kapinaites, apaugusias lieknais 
beržais. Tarp tų beržų guli didelis 
kerpėtas akmuo su užrašu"Pirmajam 
artojui” . Kraštotyrininkai teigia, kad šj 
simbolišką užrašą iškalė buvęs šio 
kaimo ūkininkas Povylius. {domu, kodėl 
sugalvojo būtent tokius žodžius. Ar 
ne puiku - paminklas pirmajam artojui. 
Tik kaip tą pirmąjį artojėlį atsekti. Bet 
gal tų pirmųjų yra ir šiandien?

Štai tame pačiame Žiūronų kaime, 
buvusios ūkininkės Stasės Vilimienės 
žemėje, kuriasi naujakuriai - šių dienų 
artojai ūkininkai Sigita ir Vytautas 
Liorentai.

Ponia Vilimienė, naujakurio teta, 
prieš susituokdama buvo Mockutė. 
O prieškariniais laikais ūkininkas 
Mockus Žiūronų kaime garsėjo daugiau 
nei anas Povylius, iškalęs užrašą ant 
akmens. Mockaus pastatai buvo dideli, 
sodas - per 40 obelų. Aštuoniasdešimt 
penktaisiais melioratoriai visa tai 
sunaikino. Iki to laiko kaip nauja 
tebestovėjo klėtis, tvartas, svirnas. Buvo 
iškasti su šuliniai. Buldozeris viską su 
žeme sulygino.

Neprabėgo nė dešimt metų, o 
Vilimienės (Mockutės) sodyboje vėl 
kuriasi naujakuriai.

Vytas su Sigita gyveno Kėdainių 
rajone. Sigita Adomavičiūtė, būdama 
15 metų, gavo jauniausiosios 
važnyčiotojos prizą. Mat mėgo 
sportinius žirgus. Buivydiškių 
technikuman stojo vien todėl, kad ten 
ruošė jojimo trenerius. Ji buvo šios 
mokyklos pirmosios trenerių laidos 
diplomantė. Bet kaimui trenerių 
nebeprireikė. Kolūkiai nyko, kūrėsi 
gamybiniai kompleksai. Pasak Sigitos, 
gerą dalyką buvęs premjeras G. 
Vagnorius tada sugalvojo - gamybiniai 
kompleksai turėjo ateitj. Gerus

sumanymus sužlugdė kolūkių 
vadovai, nepanorę prarasti savo 
postų. Ir ji, Sigita, buvo sumaniusi
steigti sportinių žirgų auginimo 

. Šešiokompleksą, šešios šeimos panoro 
jungtis j jos bendriją. Kolūkio 
pirmininkui tai nepatiko, nes būtu 
tekę skirti žemės, padargų, nuomoti 
pastatus. Uždraudė, pradės mat čia 
pienburniai šeimininkauti. Sigitai savo 
kaime vietos nebeatsirado.

Tadą_ ir prisiminė tetos Vilimienės 
žemę. Žiūronų kaime rado tuščia 
lauką. Matininkai atmatavo 29 
hektarus. Pasistatė vagonėlį. Išsikasė
vėl šulinį, padėjo pamatus būsimai 
trobai. Šią vasarą planuoja sienas
išmūryti. Busimojo namo palangėje 
jau sprogsta obelaičių pumpurai. 
Pakrūmėje pasistatė būdelę su 
"širdele" duryse. Vytui mechanines 
dirbtuves atstoja didelis kelmas, ant 
kurio sutelpa spaustuvai, kūjis 
būtiniausių įrankių rinkinys.

Kiek toliau, aptvare, laigo vokiečiu 
veislės žirgas Hanoveris. Puikus 
žirgas. Kokie karčiai! O kojų eiklumas 

- Ne jodinėjimui jis čia laigo. Jodinėti 
nėra kada. Teks parduoti, - liūdnai 
kalba Sigita, svajojusi tapti žirgų 
jodinėjimo trenere.

Pinigų reikia. Nelengva nauja 
kuriams. Buvo sumanę iš grūdų pra 
sigyventi. Pavasarį vyriausybė buvo 
pažadėjusi dosniai mokėti. Ypač už 
kruopinius kviečius. Kai nuvežė par 
duoti, sužinojo, jog kruopinių kviečiu J  
Lietuvai jau nebereikia. Grūdų nep
riėmė, o žemės mokestj - aišku, mielai 

-Yra kelios ūkininkų rūšys, - kalba 
pats šeimininkas Vytas. - Vieni žeme 
pasiėmė, kad už ją valstybė mažai 
temoka, tikisi - gal pasiseks brangiai 
parduoti. Aš žemę noriu dirbti. Ir jos 
niekam neatiduosiu.

Rimantas PETRIKAS

Mes norime išmokyti 
jus žuvauti

In terv iu  su LŪ S Š iau lių  sk y riau s p irm in in k u  
K azim ieru  V aišvilų .

Koresp. Koks Jūsų_kelionės i Olandiją tikslas?
K. Vaišvilas. Mes pinojome seniai, kad Olandijoje, kaip ir daugeiy;e 

Vakarų šalių, yra aukštas gamybos lygis, tačiau kokiais metodais lai 
pasiekta, neįsivaizdavome. Mūsų, kelių ūkininkų, iškvietimas j Olandiją 
buvo šios spragos užpildymas. Nuvykę j Olandiją, mes pamatėme... 
pasakų šąli. Gamyba yra labai aukšto lygio, kuris pasiektas, išsprendus 
daug klausimų, vystant techniką ir technologinius procesus.

Koresp. Per kiek metų galėtume pasiekti tokj žemės ūkio išsivystymo 
ii Lietuvoje, koks yra ten?

Vaišvilas. Man sunku atsakyti j šj klausimą Ir kai olandu paklausdavoms
lygi Lietuvoje, koks yra ten?

k. Vaišvilas. Man sunku atsakyti | ši klausimą Ir 
jie tik nusijuokdavo. Tačiau mes jiems sakėme: jeigu ir jūs 50 metų
išbūtumėte kolūkinėje sistemoje, tai irgi turėtumėte tą, ką ir mes. Tokio 
aukšto technikos išsivystymo lygio šiuo metu mes jokiu būdu nepasieksime 
Bet jau dabar kiekvienam ūkininkui reikia to siekti

Koresp, Jūs paminėjote apie 50 metų kolūkinės santvarkos. Ar olandai 
supranta, koks mūsų gyvenimo būdas?

K. Vaišvilas. Jie puikiai supranta mūsų gyvenimo būda. Tačiau olandai 
mums sakė jei mes tikimės, kad jie padės'mums materialiai, labai klystame 
Olandai sako: mes žuvies jums galime duoti, bet - sųvalgysite ir vėl 
norėsite mes norime išmokyti jus žuvauti.

Atvykusiam su olandų delegacija iš Eten-Leuro vienam olandui leko 
apsilankyti mūsų parduotuvėje. Prie kasos buvo eilė, bet olandą lydintis 
vienas išSiaulių miesto vadovų jos nepaisė. Niekas iš stovėjusiųjų eilėje net 
balso nepakėlė. Olandas sakė: pas mus tokie dalykai neįmanomi, o jei tai 
atsitiktų, toksai vadovas turėtų kitą dieną atsistatydinti.

Koresp. Kelinla mūsų karta pasieks olandų gyvenimo lygi?
K. Vaišvilas. Aš manau, kad • nei mes, nei mūsų vaikai, gal tik 

proanūkiai. Olandas per dieną uždirba iki 300 Ltjperskaifiiavus mūsų
n i n i n a i c  tical/ I i T H i r k a m o  t ib  M jk n n n ipinigais). Mes tiek uždirbame tik per mėnesį. 

Koresp. Mums ilgą laiką buvo kalama j <ilgą laiką buvo kalama j galvą, kad kapitalistiniame 
pasaulyje pinigai atstoja viską: dorovę, sąžinę, moralę. Kuo daugiau 
pinigų, tuo mažiau dorovės? Ką pamatėte Jus?

K. Vaišvilas. Man teko susitikti su įvairių sluoksnių žmonėmis: ūkininkais 
bankininkais, biržos darbuotojais. Mes buvome visur maloniai priimti 
Mums viską nuoširdžiai paaiškindavo, patardavo. Tai iš tikrųjų aukštos 
moralės žmonės, kurie nieko negaili ir nori mums padėti. Jie yra taupūs, 
jvertinatai, kąyra pasiekę darbu, įvertina, kasyradarbasirkasyrapajamos 
veltui pinigų jie nemėto, tačiau jų dvasinis poreikis padėti žmonėms yra 
didžiulis. Ne vieną kartą olandai prašė, kad pasakytume, kuo jie galėtų 
mums padėti, bet tik ne materialiai.

Koresp. Koks dabar turėtų būti mūsų pirmutinis žingsnis žengiant 
normalų gyvenimą?

K. Vaišvilas. Aš manyčiau, jei mes norime pasirinkti vieną ar kitą kelią 
ii pirmiausia turime stabilizuoti politinę padėtį. Nestabili vyriausybė, neštai-®

įstatymai. Kol nebus pastovumo, kol mes nesusitarsime, turbūt ir 
žingsnio neiengsime. Pavyzdžiui, šiuo metu priimami vis nauji jstaty^ 
dėl žemės grąžinimo savininkams. Jie keičiami beveik kas mėnesį. D'aeJ 
infliacija. Nėra išspręsti klausimai dėl Rusijos pretenzijų Lietuvai. Zfnon 
negali susitaikyti su šiandienine padėtimi. Ekonominiu atžvilgiu einamu 
bedugnę. Kol nesusitvarkysime, užsienio šalių aukštas ekonominis iy9 
mums bus tik nepasiekiama svajonė. Kalbelę

Juozas KILDIS

AUŠROS ALLJA
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EXCRESCENT

(JAV)
Šį karti) noriu  ju s supažind in ti su am erik iečių  g rupe 

EX CRESCEN T (JAV). Si grupė susikūrė 1992 m. gruodžio 
m ėnesį. Ją  sukūrė  brolia i dvyniai- M A R K  ir M IK E  
R ID D IC K . G ro ja , kaip  nekeista , dviese - M A R K  (bosas, 
vokalas) i r  M IK E  (gitara, vokalas). Būgnų partijas atlieka 
kom piuteris.

Pirmasis grupės dem o “F O O D  O F  W O R M S ” pasirodė 
1993 m. sausį. Jam e 6 T E C H N O /G O R E  dainos. A ntrasis 
dem o išvydo d ienos šviesą 1993 m. liepos m ėn. Šis dem o 
- B R U T U A L  (D E A T H ) G O R E  stiliaus. Jam e 5 dainos, 
kurios ja u  g eresnės už p irm ąsias. Beje , E X C R E S C E N T  
parduoda p lakatą  su grupės logo ir puikiu apipavidalinimu 
(2 U SD ), p irm ąjį dem o  (5 U S D ), an trą jį d em o  (3 U SD ), 
juodus m arškinėlius su g rupės logo p iešin iu  (12 U SD ). 
Norintys įsigyti, siųskite paš to  p e rla id ą  adresu :

E X C R E S C E N T  
M IK E  R ID D IC K  

604 T H IR D  ST R E E T  
H E R N D O N , VA 22070 

F  SA

Dabar trumpas interviu su MIKE
Jūratė. Kaip apibūdintum dabartinį grupės štttiU?
Mike. Grojame brutual (death) gore su industriniais nukrypimais. 
Jūratė. KOkta jūsų grupės padėtis JAV? Tu'žinai, ten daug įžymių 

grupių, kurias rodo perteleviziją ir daug nelabai žymių, kurios koncertuoja 
mokyklose, nedidelėse salėse. Kokia grupė jūsų?

Mike. Mūsų grupe nėra didelė ir mes netrokštame išgarsėti. Mes 
ojame ne tam, kad taptume įžymūs, o savo malonumui.
Jūratė. Ką manai apie klasikinę muziką?
Mike. Aš retkarčiais pasiklausau klasikos ir man nepaprastai patinka 

;ai tobulai groja daugybė instrumentų.
Jūratė. Ką gali pasakyti apie savo pirmąjį pasirodymą?
Mike. Cha! Cha! Tai buvo mūsų mokykloje. Tada aš labai pergyvenau, 

ies mes vieninteliai atstovavome DEATH metalui. Be to, daug žmonių 
mūsų mokykloje nežino, kas tai per muzika.

Jūratė. Kas rašo tekstus dainoms?
Mike. Aš rašiau tekstus mūsų pirmajam demo, bet antrajam demo 

CONVULSING EVISCERATIONŠ" tekstus rašėme abu.
Jūratė. Kokios jūsų mylimiausios grupės?
Mike. INTERNAL, BLEEDING, CATACLYSM, ROTTING CHRIST ir

au9 kitų.
i Ūrat®‘ *5adarote po eilinės repeticijos?
Mike. Mūsų repeticijos nėra ilgos. Mums pakanka užlipti j antrąjį mūsų 

arTI°  aukštą. Pagrojęs aš visų pirma nusiplaunu rankas, o mano brolis 
ina_pas savo draugę.

■ ^ ? tė- Na’ 0 norėtum pasakyti laikraščio skaitytojams?
■ Mike. Sveiki, mano susirašinėjimo draugai iš Lietuvos! Jūs velniškai 
■ 'Sus1!! Kiekvienas, kuris supranta šią muziką, gali man parašyti Išlikite 
Įivimi! Sėkmės!

Jūratė. Ačiū už interviu!
Ia>gi rašykite! Manau, kad šie vaikinai ateityje gali kalnus nuversti. 
le- abiems po 17 metų!

Jū ra tė  PALEKAUSKAITE 
NUOTRAUKOJE (iš kairės į dešinę): MIKE, MARK.

Tas ilgas laukimas
Niekada nesugrįš tai, kas praėjo. 

Niekada jau nebebus maži vaikai, 
kuriuos užauginote, mielosios 
Mamos. A r visi jie sugrįžo, ar visų 
sulaukėte Motinos dieną?

Prie savo M otinos kapo  
berymodamas pagalvojau: jeigu 
būnį gy\’os musų Mamos, ar 
nepasibaisėtų mumis, ar 
nepaklaustų: "Vaikai, kodėl 
meluojate?" Kažkodėl man atrodo,

kad šių dienų vaikus augino vienas 
tėvas, be Mamos...

Skaitau laikraščiuose skelbimus 
- sveikinimus, skirtus Mamoms 
jubiliejų proga. Kodėl tą meilę joms, 
vienintelėms ir šventoms, mes 
stengiamės išreikšti taip  
pompastiškai ir garsiai? Kad girdėtų 
kiti, kad žinotų visi...

...O Motinos laukia. Tylios ir 
kantrios, jos laukia savo vaikų

sugrįžtant. Ne tik pavasarį, kai 
sniegas nutirpsta ir jau galima kaimo 
keleliu importine mašina atvažiuoti...

Aleksas BIČKUS
Aukštelkė

Ivanovo šeima (pavardė dėl 
suprantamų priežasčių pakeista), 
susidedanti iš trijų asmenų, gyveno 
Magadano srity. Kai dukrai Lenai suėjo 
11 motų, bute atsirado “ nerami dvasia” , 
kuri netrukus visus baldus pavertė j 
nuolaužas. Šeimą nebegalėdama pakęsti 
tokio sunkaus išbandymo, nutarė persikelti 
j Kurską, pas savo giminaičius. Beveik 
pusmetj naujajame bute buvo tylu ir ramu.

televizorių, nuversdamas stalelį. Įvykio 
pritrenkti liudininkai stebėjosi, kaip tai 
galėjo atsitikti. Kalbantis su mergaite, 
paaiškėjo, jog poltergeistas praktiškai ją 
persekioja visur, kur tik ji bebūtų.

Lena jj mato kaip šešėlį. Jis nevaikšto, 
o tarsi plaukia virš žemės.

Bandyta "piktąją dvasią" iš buto išvaryti, 
tačiau iš to nieko neišėjo. Pagyvenusi 
moteris atsinešė iš cerkvės švęsto vandens

kas nesėkmingai.
| klausimą, koks “ dvasios" amžius, 

atsakė, jog ji nemirtinga. Poltergeistas 
išsisuko nuo atsakymo į klausimą kokiais 
būdais jie  jveikia tokius milžiniškus 
nuostolius Visatoje.

Buvo bandyta poltergeistą supainioti 
įvairiais kryžminiais klausimais, tačiau 
pastarasis nepadarė nė vienos klaidos. 
O klausimų buvo pateikta išties gana

M AŽYLIS  
IŠ AJUVERGOS PLANETOS

Tačiau prieš dvejus metus, kaip sykis 
prieš Velykas, Lena atsisėdo ant sofos, ir 
staiga... iš spintelės išlėkė taurelė, nukrito 
ant grindų ir sudužo. Mergaitė pamanė, 
jog poltergeistas aptiko ją naujajame 
bute. Po dešimties minučių iš spintelės 
išskrido kita taurelė.

Nuo tos dienos naujajame bute 
prasidėjo nepaprasti dalykai: "neramioji 
dvasia" vaistais apliedavo giminaičius, 
drabužius, ba ldus, užs idegdavo 
užuolaidos, medinės lentynėlės vonios 
kambarėlyje. Net kamščiai pradėjo patys 
šokinėti iš elektros skaitiklio. į kėdes 
patys savaime įsmigdavo peiliai. Kai kada 
suduždavogėlių vazonėliai, tušti buteliai 
ir kiti daiktai. O vieną kartą kieme “neramioji 
dvasia' apipylė mergaitei galvą grietine. 
Įdomiausia, kad tuo metu šalia jos buvo 
moteris, kuri labai nustebo, kai iš jos 
krepšelio staiga dingo stiklainis su 
grietine...

Tenka pažymėti, jog poltergeistas 
skleidžia garsą, primenantį delfino riksmą. 
Būdama geros nuotaikos, “ neramioji 
dvasia" mielai atsakinėja į buto gyventojų 
klausimus. Ji labai mėgsta tamsą ir tylą. 
bet neapkenčia televizoriaus ir radijo. 
Jos švilpesiai gana garsūs, tačiau tik tuo 
atveju, kai bute yra Lena.

Mergaitė buvo pakviesta pokalbiui j 
milicijos skyrių. Ten, visiems matant, 
poltergeistas įs igudrino  sudaužyti

ir juo apšlakstė butą. Po to poltergeistas 
pradėjo nuolatos ta moterį laistyti vandeniu. 
Kažkuri kaimynė patarė skaityti maldas, 
tačiau ir ji už šią "iniciatyvą" buvo nubausta 
- aplieta vandeniu.

Kažkas sugalvojo nustatyti kontaktą 
su poltergeistu, naudojant specialiai 
paruoštus klausimus. "Neramioji dvasia", 
visų nustebimui, ėmė mielai atsakinėti į 
pateiktus raštelius. Tie rašteliai nuo 
poltergeisto buvo slepiami sunkiausiai 
prieinamose buto vietose, tačiau dvasia 
juos be vargo surasdavo. Raštelis nežinia 
kokiu būdu atsirasdavo ant kambario 
lubų, o iš ten, visiems stebintis, iŠ lėto 
nusileisdavo ant stalo.

Pirmajame klausimų sąraše teisingi 
atsakymai buvo pabraukti kažkuo panašiu 
į kraują. Raštelio pabaigoje - raudonai 
rudos spalvos krešulys, tarsi nuo užkritusio 
rašalo lašo.

Rašytinių pokalbių metu paaiškėjo: 
poltergeisto vardas Mažylis, jis gyvena 
Ajuvergos planetoje, esančioje ne mūsų 
Galaktikoje. Mažylis - astralinis kūnas. Jų 
planetoje reikalus tvarko Seniūnų taryba. 
Valstybinių sienų, tokių kaip mūsų Žemėje, 
nėra. Maitinasi jie tik žuvimi ir augaliniu 
maistu. Mėsos nevalgo. Jų atvykimo į 
Žemę tikslas • įspėti žmoniją apie 
besiartinantį pavojų, kuris tiesiogiai surištas 
su aplinkos užteršimu. Jie bando nustatyti 
su Lena tiesioginį kontaktą, tačiau kol

daug.
Ką visa  ta i re iškia? N e jaug i 

"neramiosios dvasios" apsireiškimas turi 
sąryšio su kažkokio psichotroninio ginklo 
išbandymu?

O gal visatai sukėlė nežinoma šeimos 
narių liga? Tačiau pats poltergeisto buvimo 
faktas - kaprizingas dalykas. Realiai 
egzistuojantis fenomenas reikalauja 
ypatingo dėmesio ir rimto ištyrimo.

Remiantis daugiamečiais mokslininkų 
tyrimais, galima padaryti šias išankstines 
išvadas:

- poltergeistas atsiranda šeimose, 
kuriose yra m irusių arba žuvusių vaikų 
iki 16 metų-,

- pasaulis, kuriame mes gyvename, 
g a li ke is ti savo la iko  ir  e rdvės  
charakteristikas;

- poltergeistas protingas, aktyvus, 
kai kada agresyvus, tačiau labai retai 
sute ikia žmogui fiz in į skausmą;

- poltergeistas patvirtina senovines 
žinias apie tai, jog po žmogaus m irties 
jo  astra lin is kūnas pereina Į k ito  lygio 
gyvenimą-,

- paprastai poltergeistas būna 
pris irišęs prie vieno žmogaus, tačiau 
gali pereiti prie kitų žmonių, j k itus 
butus ir namus.

parengė

Bronius KASPERAVIČIUS

Valdžios vyrai šypsosi - šypsokimės ir mes

(linksm ieji P apokšlio  m em u ara i)
Dabar Alfa Macaitis - oho-ho-ho! 

O buvo laikai, kai mes su juo... Na, 
nieko ypatingo - paprasčiausiai 
vadinomės vardais..

Tuomet, prieš dešimt metų, jis 
irgi buvo gerokai viršesnis - ŠTG 
(televizorių gamyklos) komjaunuolių 
vadas, gamyklos LIK (linksmųjų - 
išradingųjų klubo, nepainiokit su VLIK 
- Visos Lietuvos išsilaisvinimo 
komitetu) šefas, o mes - eiliniai 
komjaunuoliai ir likiečiai.

Bet jis, jaunas, aukštaūgis ir 
smagus, visai nerodė pranašumo - 
vadinomės vardais.

Mumis, likiečiais, jam ir privalu 
buvo rūpintis, bet jis, darbštus ir drau
giškas, padarė daugiau: surinko 
nemažą būrį sirgalių, pats lydėjo mus 
į miesto LIK pusfinalį Staklių 
gamyklos... valgykloje.

Šauniai nurungę valgyklos šeimi
ninkus, prekybininkus (miesto) ir NSK 
bei patekę į miesto finalą, linksmi 
(blaiviąja prasme) grjžom namo.

Grįžom pro... atmintiną "Gulbę” . 
Na, pro vėliau mirksniu supleškėjusį 
restoraniuką (vadintą "kavine” ).

Ir šioj vietoj Alfa Macaitis pra
džiugino net savo gerbėjus: pakvietė 
visus kavinėn. Ir komandą, ir sirgalius! 
Už kažkokioje diskotekoje uždirbtus 
pinigus.

Labai nudžiugo draugiškoji šutvė! 
Visi jauni, nepinigingi (dar neišmokę 
vogti), sunkioj kovoj apgynę garbę...

Na, pasisėdėjimas visgi buvo 
kuklus, veik simboliškas (ne už savus 
"sėdim” , suprato nesugedėliai) ir 
netrukus jau būtume kurnėję lauk, jei 
ne netikėtas posūkis.

Visai netyčia baigiantis gėrimams

šūktelėjau oficiantui:
- Ei, apskaičiuokit!
Oficiantas buvo įdomus: girtas it

dūmas, bet besilaikąs šauniai - tartum 
įjungęs autopilotą. Tačiau tie žodžiai 
jį lyg sukrėtė ir išblaivė, grąžino į 
normalią būseną.

Jis visai tiesiai priėjo prie mūsų ir 
kiek pabalęs, pakėlęs pirštą pataisė:

- Mes - ne apskaičiuojam. Mes - 
PASKAIČIUOJAM.

Mes supratome netaktą, puolėm 
atsiprašinėti. Oficiantas, irgi turbūt 
nesugedęs, tik pageriantis darbo 
metu, atleido, atnešė deficitų (pvz., 
benediktino) ir mes išsiskyrėm 
geriausiais draugais. (Jis prievarta 
jkišo sąskaitą - paskaičiavimus, mes 
juos tuoj išmetėm į šiukšlių dėžę.)

Visą savaitę tuomet mes buvom 
gamyklos didvyriai ir dar ilgai susitikę 
šypsojomės. O buvo pats brežneviz- 
mo įkarštis, 1981-ieji metai..

P. S. Finalinių varžybų kažkodėl 
nesulaukėm - nesurengė tuometinis 
komjaunimas. O gaila - galėjom laimėti 
- tokie draugiški tuomet buvom.

Žilvinas SKAČKAUSKAS,
70-ųjų komjaunuolis

AUŠRO S ALĖJA
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ponioms ir 
panelėms

ŠPARAGŲ (SMIDRO) 
PATIEKALAI 

PATIEKALAS IŠ ŪGLIŲ
Prieš virdamos šparagus gerai 

nuplauname, nuskutama plėvelę nuo 
viršaus į apačią Surišame j pundelius 
su nedidele ūglio dalimi, (dedame i 
verdant) pasūdytą vandenj ūglių 
viršūnėlėmis j viršų. Verdame ant 
silpnos ugnies 34 minutes. Išėmusios 
iš vandens, nuvarviname. Vandenj 
sunaudojame padažams ar sriuboms.

Virtus ar keptus šparagus valgome 
atskiru patiekalu su lydytu sviestu, 
grietinės, pieno, džiūvėsėlių, riešutų, 
pomidorų padažais, majonezu. Arba 
panaudojame priedui prie mėsos ar 
žuvies patiekalų.

MIŠRAINĖ  
Imame 3-4 šparagų viršūnėles 

tu  dalimi ūglio, 2-3 virtas bulves, 
vieną šaukštą grietinės ar pieno, 
50 gramų varškės, druskos.

Virtus šparagus supjaustome 
gabaliukais, bulves - mažais 
keturkampiais gabaliukais. Grietinę 
ar pieną išmaišome su varške, 
pasūdome. Užpilame ant paruoštų 
daržovių ir dviem šakutėmis lengvai 
išmaišome. Užbarstome džiovintais 
krapu ar salieru lapeliais.

KEPTI SPARAGAI 
Šparagus 2 minutes verdame 

nedideliame kiekyje pasūdyto 
vandens. Po to vandenj nuvarviname. 
Šparagus apvaliame miltais, išplaktu 
I rūšiniu ir pyrago džiūvėsėliais. 
Kepame jkaitintame svieste ar aliejuje, 
kol gražiai pagels.

Vandenj. kuriame virė šparagai, 
ataušiname, (pilame truput} aliejaus, 
acto, išplakame ir užpilame ant 
paruoštų šparagų. Valgome su duona

SRIUBA  
Imame 2-3 bulves, 1 morką, 0,5 

l'tro pieno, 0,5 litro vandens. 
Muskustą morką stambiai 
sutarkuojame, sudedame j verdantį 
vandenj. Verdame, kol kiek 
suminkštės. Tada sumetame kubeliais 
supjaustytas bulves. Kiek pavirę, 
sudedame šparagus, supjaustytus 
įstrižais gabalais.

Kai išverda, užbaliname pienu, 
pasūdome ir užviriname. Jei sriubą 
verdame pietums, j kiekvieną lėkštę 
įdedame pogabalėlj sviesto. Tokią 
daržovių sriubą galima virti ir mėsos 
sultinyje. Pa gardinti grietine.

Gero apetito!
Ponia JADVYGA

Gegužė
Šj mėnesį darbų pilna ir sode, ir darže, ir gėlyne.

Firma parduoda 
dyzelinį kurą, 

A-76 benziną; gali 
pristatyti į vietą. 

Atsiskaitymo 
formos - Įvairios. 

Telef. Radviliškyje 
(8292) 53269  
nuo 9 Iki 11 val.

Sode. Gegužė - sodų žydėjimo 
mėnuo. Pomedžiuose pabetkime 
azoto trąšų: amonio salietros 2-3 kg/ 
a arba karbamido - perpus mažiau. 
Nurinkę pernykščius lapus, 
patręškime braškių lysves. Galima 
laistyti, ištirpinus vandenyje (20 g 
karbamido 10 i vandens). Dar galima 
sodinti braškes, genėtivaismedžius, 
išskabyti vainikų perteklių. Apžiūrimos 
avietės. Išpjaustomi menki pernykščiai 
stiebai. Vėžines medžių žaizdas būtina 
užtepti aliejiniais dažais arba sodo 
tepalu. Gegužy dažnai užeina šalnos, 
todėl rytą, po šalnos, patariama 
vaismedžius apipurkšti vandeniu, 
palaistyti braškes Būtina naikinti po 
medžiais dygstančias piktžoles.

Darže. Mėnesio pirmąjį 
dešimtadienj galime sodinti 
šiltnamiuose agurkus Ir pomidorus, 
o pradžiūvusiose dirvose - vėlyvąsias 
bulves. Dirvą reikia perkasti, išrinkti 
piktžoles. Ridikėlių, morkų, ropių, 
špinatų, salotų, žirnių dygimą 
paankstinsime, sėdami mirkytas 
sėklas.

Gegužės pabaigoje dar kartą
galima sėti krapus, sodinti vėlyvųjų 
kopūstų daigus. Sužydus alyvoms, 
sekime agurkus, pupeles, sodinkime 
salierų daigus. Daržoves retinkime, 
po retinimo palaistykime. Kas savaitę 
papurenkime dirvą kur dar nepasėtos

daržovės. Suardant susidariusią 
dirvos plutą, mažiau išgaruoja 
drėgmės, o svarbiausia 
sunaikinamos pradedančios dygti 
piktžolės.

Gėlyne, Paskutinj pavasario 
mėnesį gausiai papuošia žiedai. 
Gegužės mėnesį dar galime persodinti 
vėlai rudenį žydinčias arba lengvai 
persodinimą pakeliančias gėles. 
Gegužės mėnesj sodiname 
gumbasvogūnines: kardelius,
tigrenes. Gumbasvogūnines gėlės 
mėgsta saulėtas, nuo vėjų apsaugotas 
vietas.

Sutvarkome gėlynus, jei to 
nepadarėme balandžio mėnesj 
Nurenkame pernykštes šiukšles, 
išgenime neatžėlusius stiebus. Jei 
turime durpių, mulčiuojame gėles, 
augančias gėlynuose. Gegužės 
mėnesj tvarkome balkonus, sodiname 
juose gėles: petunijas, begonijas, 
pelargonijas. Neužmirškime, kad 
kontrastiškiausius derinius sukuriame 
iš gėlių, žydinčių raudonais, geltonais 
arba mėlynais žiedais.

Kambarines gėles galime nešti j 
lauką. Sustatome pusiau pavėsyje, 
kaitriomis dienomis purškiame 
vandeniu ir gausiai laistome. Jei 
gegužės mėnesj dar šalt a, jas j lauką 
nešame birželį.

Pranas

1594 metai. Šarlis Delekliuzas 
pamatė, kaip Leidene pavasarį 
pražydo tulpės, kurių svogūnėlius 
iš Turkijos jis  parvežė. 
Mokslininkas neabejO|0, kad 
padovanojo Olandijai naują 
nacionalini simbolj.

1994 matai Tulpių auginimas 
šalyje pasiekia per 3 mili,ardus 
svogūnėlių (80 proc. pasaulinio) 
Tomis dienomis turistinės 
kompanijos organizuoja parodas, 
eitynes su gėlėmis,
pasivaikščiojimus tulpių 
laukuose. Juk jubiliejus - 400 
metų, kai tulpės pasirodė 
Nyderlanduose. Ne kiekvienas 
žemėlapyje parodys Olandiją, bet, 
priminus tulpes, taps viskas aišku. 
Likimo ironija. Šita gėlytė gimė 
Centrinėje Europoje, jos pirmieji 
piešiniai randami itališkoje
biblijoje, datuotoje 1100 m. XV a, 
Turkijoje atsiranda tulpių -
pavasario atsinaujinimo gerbėjų. 
Tulpė- turkiškas žodis, reiškiantis 
tlurbaną Šarlis Delekliuzas, 
žinomas visame pasaulyje 
botanikas, įdomumo dėlei atvežė 
kelis tulpių svogūnėlius iš 
Turkijos. Gėlės sukėlė sensaciją. 
Visi olandai užsinorėjo auginti 
tulpes. Šalj apima "tulpomanlja" 
1637 m. vienas svogūnėlis 
kainuoja net 10 tūkst. guldenų, vos 
netiek pat, kiek geras namastada

XVIII-XIX a„ kryžminant tulpę 
su lauko gėlėmis, ji tampa dar 
patrauklesnė.

Prancūzijoje markizė de 
Pompadur moka didelius 
pinigus, kad papuoštų suknelės 
dekolte tulpėmis, o rašytojas 
Aleksandras Diuma svajoja apie 
juodąją tulpę ir rašo apie ją

Tulpė - 
jubiliatė

romaną. Šiandien Nyderlandai 
pirmauja pasaulyje, prekiaudami 
tulpėmis, turėdami 3 tūkstančius 
įvairių jų rūšių. Olandai išrado 
naują būdą ("užšaldytos tulpės” 
technologiją), kuris leidžia 
planuoti žydėjimą norimu metų 
laiku. Tam reikia prieš dvi savaites 
ištraukti svogūnėlj iš šaldytuvo 

Neseniai selekcininkai išvedė 
beveik juodos tulpės rūšj. Firmoje 
"Veduko” 1986 m. pražydo 
tamsiaivioletinėtulpė, labai artima 
juodai.

Parengė 
Vida SIMONAITIENĖ

TELEVCUOS
PROGRAMA

Antradienis, gegužės 3 d.
LIETUVOS TV
8.05 LTV informacinė laida. 8.35;

9.00 Žinios. 9.25 Sveika, Prancūzija.
9.55 “ Dainų dainelė"-94". 12.00 
Vdeofilmas "giminės". 1 serija, 18.00; 
18.10; 18.40 Žinios. 18.50 Programa 
vaikams. 19.30 Iš kino klasikos 

rchyvų. 'Mano paskutinė 
hercogienė". 19.56 TV anonsas. 20.00 
Dok. f. 20.15 Valstybė ir pilietis. 21.00 
Panorama. 21.35 Videofilmas 
Giminės". 2 serija 22.10 Trys riaiiškos 

dainos. 22.20 Magiškasis Rėjaus 
Brėdberio teatras. “ Pulkininkas 
Stounstylas ir beviltiškas 
nuobodulys”, ‘TV.tosios dvasios 
išvarymas". 23.15 Vakaro žinios. 23.35 
Prancūzų m. 1. “Santūrioji". 1 05 LKL
rungtynes. 

TELEELE-3
8.00 Studija "Rost". 8.30 M. f. 

Karalius - elnias” . 9.45 Nežinomoji 
Visata. 10.1SM. f. "Budinti vaistinė". 
33 s. 10.45; 12.40; 16.00; 19.20; 21.30;
24.00 Anglų k. pamokėlės. 11.05 M. 
f. "Kuoktelėję” . 13.00, 13.30 
Naujienos. 17.05 Gegužinės 
pamaldos. 17.35 TV serialas "Budinti 
vaistinė". 33 s, 18.05 M. f. "Santa 
Barbara". 312 s.

19.00Naujausiosžinios. 1925M. 
’Jokeris". 20.50 Virina 20.55Žinios.

21.00 CNN naujienos. 21.33 Žemės 
kelionės. 22.00 Meninis f. 0.30 Muzika.

OSTANKINO TV
8.15 Puotoje pas Pelenę. 9.15 Iš 

rusų porceliano istorijos. 10.00 Dok. 
f. 10.35 Spodinė gimnastika. 11.20 
Apieinvalidus. 11.50 Ivadis. 12.20 M, 
f. "Pagal džiunglių jstatymą". 3 s.
13.30 Muzikine 'kino programa 
Nepaprastas stebuklas". 14.00

Naujienos. 14.25 M. f. "Plėšikų vadas 
Rinaldo Rinaldini” 11 s. 16.20 M. f. 
Goriačevas ir kiti". 25 s. 17.55 Platesnj 

ratą. 19.40 Labanakt, vaikučiai. 20.00 
Naujienos. 20.45 Bomond. 21.00M. 
f. "Terminatorius” , 23,00 Naujienos.
23,10 Pasaulio kikbokso profesionalų 
čempionatas.

Trečiadienis, gegužės 4 d. 
LIETUVOS TV
8,Q5 LTV informacinė laida. 8.35;

9.00 Žinios, 9.25'0ainu.dainelė-94",
11.30 Videofilmas “Giminės", 2 serija. 
18.00; 18.10, 18.40 Žinios. 18.50 
Programa vaikams 19.30 Anglų dok. 
f. 19.45 TV anonsas. 19.50 Padijų 
studija. .20.30 Kanadiečių serialas 
"Šuns namas". 10 serija, 21.00

Panorama. 21.35 Videofilmas 
"Giminės’'. 3 s. 22,05 Krantas, 23.05 
K  Odo Carmina Burana 23.40 Vakaro 
žinios, 24.00 Koncedo 2-oji dalis. 
0,40 LKL rungtynės.

TELE-3
9.00 Rylo žurnalas. 13.00; 13.30 

Naujienos. 16.00; 19.20,21.30,23.30 
Anglų k. pamokėlės. 16.03 Muzika.
17.20 Animaciniai f. 17.55 Jurbarko 
TV programa 19.00 Naujausios žinios. 
19.25 Su visomis smulkmenomis. 
19.35 M. f. “ Santa Barbara". 20.25 
Vitrina,, 20.30 TELE-3 informacija.
20.40 Žinios. 20.45 CNN naujienos.
21.15 Muzika. 21.33 Laisvas žodis.
22.00 Meninis f. 23.35 Muzika. 

OSTANKINO TV
8.00 Naujienos. 8,20 "Šarka". 8,40 

M. f. "Peterburgo paslaptys". 9 s,
9.40 Keliautojų klubas. 17.25 Eteryje 
1arpvalstybinėTVRkompanija“ Mir"
17.55 M. f, "Peterburgo pasiaptys". 
9 s. 18.55 Tema. 19.40 Labanakt, 
vaikučiai. 20.00 Naujienos. 20,45 
Monologas. 20.55 Ledo ritulys. 
Pertraukose - Repodažas apie nieką, 
Naujienos. 23.30 Programa X.

Ketvirtadienis, gegužės 5 d. 
LIETUVOS TV
8.05J.TV informacinė laida. 8.35;

9.00 Žinios. 9.25 Videofilmas 
“ Giminės''. 3s, 18,00; 18.10; 18.40 
Žinios. 18.50 Programa vaikams. 
19 30 Krikščionio žodis. 19 40 
Vyriausybė nutarė... 19.55 TV 
anonsas. 20.00 Kataliku TV studija.
20.30 Spodo programa. 21.00 
Panorama 21.35 Videofilmas 
“ Giminės". 4 s. 22.10 Geltona, žalia, 
raudona. 23.15 Vakaro žinios. 23.35 
Švedų m. f. "Šėlimo moteris". 0.25 
LKL rungtynės.

TELE-3
8 25 Multi pulti. 8.35 Važiuojam.

8 45 Meninis f, ''Sarria Barbara" 312 
s. 9.35; 16.00; 19.20; 21.30; 23.30 
Anglų k. pamokėlės. 9.40 Muzika.
10,10 M. f. “ Santa Barbara", 313 s.
17,25 Gegužinės pamaldas, 17.55 
Auto- ir motospodo pasaulyje. 18.25 
Panevėžio TV programa. 19.00 
Naujausios žinios. 19.25 Su visomis 
smulkmenomis. 19.35 M. f. "Santa 
Barbarą". 314 s. 20,25 Vitrina. 20.30;
20.35 Žinios. 21.05 Muzika. 21,33 
Žemės kelionės. 21.55 Meninis f. 23.35 
Muzika.

OSTANKINO TV
8.00 Naujienos, 8.20 Pažiūrėk, 

paklausyk... 8.45 M. f. Peterburgo

paslaptys". 10 s, 9.45 Gyvūnijos 
pasaulyje. 10.20 "...Iki 16-os ir 
vyresniems". 17.55 M. f. "Peterburgo 
paslaptys". 10 s. 18.55 Žmogus iš 
peizažo gilumos, 19.40 Labanakt, 
vaikučiai. 20.00 Naujienos. 20.45 Loto 
“ Milijonas". 20.55 Ledo ritulys. 
Pertraukoje - 21.40 Vagonas 03,2230 
Naujienos, 23.30 Bumerangas.

"Polonia". 22.00 Panorama. 22.25 
TV "Polonia" svečias. 22.35 Kcr 
certas. 23.25. F. “ Meilė tau viską 
atleis".

Trečiadienis, gegužės 4 d.
18.00 LKL čempionatas. "Statyba 

- "Lavera". Pedraukoje - Baltijos 
naujienos. 19.30 Biblija visiems 21 00 
Rodo "YVorldnet". 22.00-24.00 TV

SAT1
Antradienis, gegužės 3 d.
15.30 F. "Bonanza". 16.25 F. 

“Alfas” . 17.00 F. "Beviltiška meilė".
18.00 "5x5". Viktorina. 18.30 
Regioninė programa. 19.00 "Lošk 
va bank i “ 20.00 Žinios. 20.19 Spodo 
naujienos. 20.30 "Laimės ratas'1.21.15 
F. "Kalnų gydytojas". 22.15 F. 
"Sąmokslininkai", pabaigoje - 
svarbiausios žinios. 23.15. U. Mejeris: 
"Nesutinku!" 0.10 "TV veidrodis" 
Repodažai,

Trečiadienis, gegužės 4 d.
15.30 F. “Bonanza". 16.25 F. 

"Alfas” . 17.00 F. "Tariama draugė".
18.00 Viktorina "5x5”. 18.30 Regioninė 
programa. 19.00 "Lošk va bank!"
20.00 Žinios. 2 0 19 Spodo naujienos.
20,25 Futbolas, 20.30 "Laimės ratas” .
21.15 F. “ Laiko smėlis”. Pabaigoje - 
svarbiausios žinios. 23,05 F. 
"Hanteris". 0.05 F. "Atsargus 
nežinomasis” .

Ketvirtadienis, gegužės 5 d.
15.30 F. "Bonanza” . 16.25 F. 

"Alfas", 17.00 F, "Aš esu Borgas".
18.00 Viktorina "5x5”. 18.30 Regioninė 
programa. 19.00 "Lošk va bank!”
20.00 Žinios. 20.19 Sporto naujienos,
20.30 "Laimės ratas". 21.15 F. 
"Švarcas pradeda veikti". 22.15 
Tiesioginė laida su M. Šreinemakers. 
Pabaigoje - svarbiausios žinios. 0.30 
F. "Atsargus nežinomasis".

"Polonia" programa. 22.00 Panora 
ma 22.25 TV "Polonia” svečias. 22.35
TVP serialas "Arti ir dar arčiau'

Ketvirtadienis, gegužės 5 d.
18.00 LKL čempionatas. “Lavera 

- “ Statyba". Pertraukoje - Baltijos 
naujienos. 19.30 Biblija visiems. ? 100 
Rodo 'YVorldnet''. 22.000.15 TV' Po
lonia'' programa. 22.00 Panorama
22.25 TV ‘ Polonia" svečias. 2235 
TVteatras.Z. Nalkovska"Moterų na
mai". 24.00 Balansas. Laida apie 
valdžią.

BALTIJOS TV 
Antradienis, gegužės 3 d.
18.00 LKL čempionatas. "Žalgiris" 

“Atletas". Pertraukoje - Baltijos
naujienos. 19.30 Biblija visiems. 21.00 
Rodo "Worldnet”. 22.00-1.15 TV

ŠIAULIŲ VT Ir BALTIJOS TV 
PROGRAMA

Antradienis, gegužės 3d.
18.00 LKL čempionatas "Žalgii

- "Atletas". 19.30 “ Pirk, parduok, infor
muok’ '. 19.45 Žinios. 20 05 Spaudos 
apžvalga. 20.10 “Sodžius". 20.30 Kelių 
policija informuoja. 20.40 Anglų k. 
pamoka. 20.50 Kuršėnų katalikiškop 
jaunimo spektaklis "Šventoji Agnietė
21.35 Veiksmo f. "Globėjas". 23,15 
Kartojama "Pirk, parduok, informuok 
Žinios. Spaudos apžvalga.

Trečiadienis, gegužes 4 o
18.00 LKL čempionatas 19 30 

"Pirk, parduok, informuok". 19.40 
Žinios. 20.00 Spaudos apžvalga 20.05 
Gegužė - švaraus vandens mėnuo
20.20 Maski šou. 21.20 Kartojama 
“ Pirk, parduok, informuok” . Žinios 
Spaudos apžvalga.

Ketvirtadienis, gegužės 5 d.
18.00 LKL čempionatas. 19.30 

"Pirk, parduok, informuok". 19.45 
Žinios. 2005 Spaudos apžvalga 20.10 
"Argos TV" programa. 22.10 
Kartojama "Pirk, parduok, informuok 
Žinios. Spaudos apžvalga 22 50J 
Anglų k. pamoka.

Dėmesio!
Jūs norėtumėte prenum eruoti “Aušros a lėją”? 
Prašome! iutikraščio prenumeratą gejpižės ir birželio mėnesiams 

priima Įmonė “T varka” (informacija telefonu 56784).
Kaina I mėnesiui -1,25 Lt.
Mėtų la/kraičio prenumeratą priima Ir Šiaulių. Akmenės, Kelmės,

Radviliškio, Joniškio bei Pakruojo paštai P r e n u m e r u o j a n t i e m s

"Aušros alėją" pašte kaina 1 mėnesiui • 1,35 U

Redaktorė 
Birutė Kybartienė

Laikraštis platinamas Akme
nėje, Joniškyje, Kelmėje, 

į  Pakruojyje, Radviliškyje, Šiau
lių mieste ir rajone. Išeina 
antradieniais ir ketvirtadieniais

R eporteriai:

Vidas A ksom aitis
S ti l is tė -k o re k to rė

Mūsų adre
: 29813. ‘

Algim antas Puodžiūnas
Aristidą R u s a itė -29813 "banko!


