
LIETUVA, DAR IŠAUŠ TAU GRAŽUS PAVASARIS
Algirdo KULIKAUSKO Ir Ričardo DAILIDĖS nuotr.

PARODOS
Paroda “ PAS” - Augustinas 

Beinaravičius, Patricija 
Jurkšaitytė ir Saulius Mažylis 
(Vilnius);

II "Aušros”  muziejaus 
rūmuose (Vytauto g. 89)- 
paroda “ Pinigai Lietuvoje” .

fcĮMI=NlEI
Iki birželio 13-osios dienos 

bulvaro parodų vitrinoje 
eksponuojami karikatūristų 
darbai. Tai Lietuvoje ir 
užsienyje ge ra i žinoma 
ta rp tau tinė  karika tūris tų  
paroda "VELOCARTOON” .

Š iaulių pedagog in io  
instituto Dailės fakulteto 
rūmuose (Aušros ai. 50) 
atidaryta instituto studentų 
darbų paroda-pardavimas.

I "A ušros” muziejaus  
rūmuose (Aušros ai. 47) -
Laimos Jasiūnienės tekstilės 
darbų paroda 

Fotografijos muziejuje - 
prancūzų spalvotų fotografijų 
"paroda beTEauniečio Evaldo 
Butkevičiaus fcrtoaktų paroda 

“ L a ip tų ”  g a le r ijo je  
(Mokytojų namuose) veikia 
paroda “ Laiptams - dveji".

P. Višinskio viešosios  
bib lio teko s  kraš to ty ro s  
skyriuje - Z. Gėlės 100 
metinėms skirta paroda “ Aš 
širdužę dainiaus turiu” .

CB VI bibliotekoje - filiale  
(Vilniaus g. 25) veikia Birutės 
Kuicienės tapybos darbų 
paroda “ Moteris, kurią aš 
žinau”, Artūro Semonavičiaus 
medžio dirbinių paroda

■ Jus norėtumėte prenumeruoti
“Aušros alėją”?i
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Prašome! Laikraščio prenumeratą III ketvirčiui 
priima įmonė “Tvarka” 

(informacija telefonu 56784).
Kaina vienam mėnesiui - 2,50 Lt, o trims ■ 7,50 Lt.
M ūsų laikraščio prenum eratą priima ir Šiaulių, A km enės, K elm ės, 
Radviliškio, Joniškio bei Pakruojo paštai. Prenum eruojantiesiem s 
“A ušros a lėją” pašte kaina 1 m ėnesiu i - 2,70 Lt.

P. Vlšlstfelo 
VIEŠOJI BOJLiOTK

AUS ROS ALĖJA
LAIKRAŠTIS ŠIAULIŲ KRAŠTO ŽMONĖMS
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"KEPURINĖ" 
PREZIDENTUI

Praeitą penktadienj Radviliškyje vyko Lietuvos reabilitacinio 
i profesinio rengimo centro atidarymo šventė.

Centro vizitinė kortelė tokia mokykloje dirba per 120 darbuotojų 
I ir dėstytojų. Dabar mokosi 120 pirmakursių. Vėliau moksleivių 

bus daugiau. Profesinio rengimo centre ruošiami staliai, dažytojai, 
daržininkai, virėjos, namų ūkio ekonomės ir žemės ūkio technikos 

j  mechanikai.
Vokietijoje esančiojo analogiško centro darbuotojai labdaros 

pagrindu nutarė jkurti vaikų su negalia mokymo bazę buvusiojoje 
SSSR. Pasirinko radviliškiečius. Vokiečiai visokiausiai jrangai ir 
ledžiagoms skyrė beveik tris milijonus markių. Vienas iš 

j  pagrindinių mokyklos tikslų - paruošti gyvenimui sutrikusio 
ir,relekto jaunimą. Tam vokiečiai iš Karbeno profesinio rengimo 

I centro nepagailėjo pinigų.
Visus metus plušėjo statybininkai, kol pertvarkė buvusiąją 

Radviliškio profesinę technikos mokyklą. O praeitos savaitės 
oabaigoje šis centras atvėrė duris.

Ceremonialas prasidėjo garbingųjų svečių sutikimu. Teisingiau 
mūsų Prezidento A. Brazausko šlovinimu. Tarsi jis būtų tą 

mokyklą jkūręs. Vokietijos valstybės sekretorius Rudolf Kraus 
ir Karbeno centro direktorius K  H. Schindler, stovėdami nuošalyje, 
stebėjo, kaip centro moksleiviai Prezidentui šoka “ Kepurinę", 
pučia dūdas, skambina kanklėmis, o dėstytojai teikia gėles, 
užriša juostas, centro direktorius J. Pravilionis rodo patalpas.

Man yra tekę fotografuoti jvairaus rango politikus. Ne pirmą 
kartą jamžinu fotojuostoje ir gerbiamąjj Prezidentą. Du karius 
filmavau dabartinj opozicijos lyderį V. Landsbergj. Tokius aukštus 
svečius, suprantama, lydi asmeninė aspauga. Kai mūsų mieste 
svečiavosi p. V. Landsbergis, J fimuati man nedraudė. Gerbiamojo 
Prezidento apsauga praeitą penktadienj mane ne kartą tempė 
už apykaklės. Pasidomėjau, už ką gal Prezidentas nuo filmavimo 
sudils? Azijoje kažkokia gentis irgi neleidžia savo vado filmuoti, 
kad piktos dvasios nepristotų... Mūsų Prezidento apsauga j 
polemiką nesileido, tik subarė: “Tavęs per daug visur yra". 
Koks absurdiškas kaltinimas! Fotokorespondento pareiga būtent 
tokia ir yra - visur suspėti.

Šventės programoje buvo jrašytas punktas “ Spaudos 
konferencija - prie sporto salės". Pažadėtosios konferencijos 
nebuvo, bet užtat susitikome su Prezidentu savivaldybės svečių 
salėje. Be kelių rajono deputatų ir savivaldos darbuotojų, salėje 
sėdėjo ir ketvertas Respublikos bei rajono redakcijų spaudos 
atstovų. Prezidentas "ketvirtajai valdžiai" paskaitė tėvišką 
paskaitėlę: dėl visų negerovių, esančių Respublikoje, pasirodo, 
kalčiausi besą žurnalistai, kurie dorus tarnautojus apšaukia 
korumbuotais". Nors prieš tai pats Prezidentas aiškino, jog 

2emės ūkio ministerijoje “ nėra kam dirbti" ir dauguma "kyšius 
ma".

Prie miesto kultūros rūmų Prezidento laukė grupelė 
niketuojančiųjų. Invalidas, sėdintis vežimėlyje, laikė plakatą, 
ruriame buvo parašytas prašymas tautai grąžinti santaupas. 
Kiti pasisakė prieš nedarbą, skurdą, didėjantj nusikalstamumą, 
besustodamas prie piketuojančiųjų, Prezidentas žmones 
nuramino" tokiais žodžiais: "Kas santaupas atėmė, tas tegul 
r atiduoda".

Salėje Prezidento sargybai užkliuvo vieno žurnalisto diktofonas, 
tastatytas ant scenos kraštelio, jsakė nuimti. (Ką žinai, gali 
•progti.)

Prie "Paplentės" sodų bendrijos be sodininkų sutikimo prieš 
>orą mėnesių jsikūrė privati V. Valentino benzino kolonėlė, 
rodininkai ne kartą prašė rajono vadovų: nukelkite tą 
rutobenzovežj nuo mūsų sodų tolėliau - nuo benzino žmonėms, 
lirbantiems sode, galvos skauda Gamtosaugininkai (konkrečiai 
inspektorius P. Kuraitis) jrodinėjo, kad jokių pažeidimų nėra, 
;ad benzinas yra nekenksmingas žmonių sveikatai ir gamtai, 
ą dieną, kai pro šalj turėjo važiuoti Prezidentas (gegužės 20 
Ų, minėtoji kolonėlė išgaravo kaip dūmas. Bet ji vėl atsirado, 
os tik Prezidento eskortas pasuko sostinės link.

Dėkui, moksleiviai, už "Kepurinę" Prezidentui. Tik atminkite: 
viską ir prezidentai gali - kraštą valdo Pinigas.

Rimantas PETRIKAS
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APIE ŽMOGŲ, 
IŠVARYTĄ IŠ ROJAUS

Stasys GLIAUDYS

statyti skruzdėlyną Žmogus, pate
kąs | Žem is biogeocenozes, kuria 
civilizaciją. Joje, kalplržuvls vande
nyje, sliekas žemėje, apsiuvos ler
va šarvelyje, Jis gauna Jėgų, pasiti
kėjimo.

Matyt, civilizacija-terpė, reikalin
ga mūsų prigimčiai, kurtoje mes galbūt 
vėl palaipsniui tapsime daug žinan
čiais Ir mokančiais talkiais kosmo
so gyventojais.

Kokia turi būti mūsų prigimti ap
tinkanti visuomeninė-ekonominė 
formacija, mes neatmename, nes 
mūsų DNR struktūromis civilizaci
jos projektas nėra užrašomas Ir 
perduodamas kitoms kartoms. Todėl 
Žemės civilizacijos Istorija - klaidų ir 
atradimų kelias, vingiuojantis nuo 
vienų kraštutinumų prie kitų.

Kokioje aplinkoje evoliucionavo 
mūsų genctipas, jeigu grynoji gamtinė 
aplinka mūsų netenkino? Kas buvo 
pirmieji mūsų prdėviai, kuriuos “atradę’1 
archeologai pavadino kromanjo
niečiais? Laukinės gamtos ir aukš
tos kultūros pasiuntiniai (Adomas Ir 
Ieva, palikę Rojų)?

N UO to laiko, kai Žemėje apsi
gyveno kromanjoniečiai, prabėgo 
jau apie 40 tūkstantmečių - betgi tai 
tik akimirkos dalelė planetos biosfe
ros raidoje, o kaip neatpažįstamai 
mes, kromanjoniečio palikuonys, 
pakeitėme planetos veidą..,

Seniausieji mitai Ir legendos įvai
riuose tarpusavy nesusijusiuose 
geografiniuose ir etniniuose area
luose byloja apie visatos toliuose 
gyvenančiuosius gyvus sutvėrimus, 
identiškus žmonėms; apie tai, kad 
Žemė ir kosmosas glaudžiai sąvei
kauja tarpusavy, o žmonijos vysty
mąsi kontro'iuoja "dangaus gyven
tojai".

Šumerų - Mesopotamijos ir dra- 
vidų - Indo slėnio gyventojų - vienų 
Š seniausių pasaulyje civilizacijų - 
miestų frūrėjų rašta byloja, kad stotingai 
negu gyvūnai žmogus evoliuciona
vo ne Saulės sistemoje: kažkada j 
Žemę nusileido ' dangaus gyvento
jai", pasilikę čia jie degradavo, t. y. 
tapo kromanjoniečiais.

"Vidutinių dydžių lyginimas paro
dė kai kuriuos fizinio tipo pokyčius, 
įvykusius viršutinio paleolito eigoje. 
33-29 ir 29-17 tūkstantmečių periodų 
Europos kultūrų atstovų skirtumai

žmogaus kilmės klau
simą laikyti neišspręsta 
šiuolakinio mokslo pro
blema Matyt, kaip tik 
todėl knygos "Kroman
jonietis”  autorius jos 
visai ir nepalietė"

T a ip  aštuntajame 
dešimtmetyje nereikš-

Žmogus Žemės planetoje, 40 
tūkstantmečių kovojęs dėl teisės 
Išlikti - varginamas bado, šalčio, 
sunkaus fizinio darbo, Ilgų, sti
chinių nelaimių, karų, kankina
mas dvejonių dėl rytdienos, dėl 
savo gyvenimo prasmės Ir tikslo, 
-XX amžiaus mokslo Ir technikos 
revoliucijos perspektyvoje pasiju
to Jau nebe silpna, pikta, pavy
džia, kažko nerealaus trokštan
čia būtybe, bet materialiai klestin
čios, humaniškos, | kosmosą 
besiveržiančios civilizacijos kūrė
ju.

Mokslininkai sako, jog žmogus 
atsirado bekraštėse stepėse arba 
tropiniuose miškuose. Bet kodėl tada 

jus toks negailestingas nuosta
biai Žemės planetos gamtai? Ko
dėl, kurdamas civilizacijos komfor
tą, ją naikina? Galbūt ne žemės gamta 
žmogų užaugino, t, y. žmogus 
evoliucionavo ne laukinėje terpėje?

Žuvis, bangų Išmesta krantan, 
visomis jėgomis stengiasi pasiekti 
vandeni. Sliekas, iškastas paviršiun, 
skubiai rausiasi gilyn. Gležnute apsiuvos 
lerva, Ištraukta Iš namelio, tuoj pat 
lipdo naują šarvą. Grupė skruzdė-

statistiniu požiūriu nėra labai patikimi, 
tačiau liudija apie kai kurias tendencl- 
jas.Visųpirmamažėjaūgisnuo174,1 
cm (n=10) iki 165,5 (n=3). Mažėja 
kaukolės dėžutės masė ir apimtis, 
veidas žemėja, akiduobės Ir nosis 
siaurėja” . (Sungir. Antropologičeskije

mirgoje užsienio autoriaus knygos 
jžangoje (Tom Pildo. Kromanjonsklj 
čekvek - M., 1979, p. 5) prisipažįsta 
buvusio sodalistirio lagerio bidogijos 
mokslų daktaras profesorius J. S. 
Ričkovas. Tačiau oficialiuose, repre
zentaciniuose tarybinio mokslo leidi-

llų, išsigelbėjusių nuo potvynio, puola 
|... Žmogus,

issiedovanija 
-M., 1984, p. 
56).

Jeigu kro
manjonietis - 
ateivis į že
mės planetą 
nuosekli ho
minidų evo
liucijos gran
dis turėjo stai
ga nutrūkti. 
Pirmųjų kro
manjoniečių 
tegalėjo būti 
vienetai. Jie 
turėjo būti 
pastabesni, 
išradingesni, 
nagingeanl 
negu mes, 
kad laukinės 
gamtos ter
pėje sukurtų 
akmens Ir 
kaulo mate
rialinę techni
nę bazę tam, 
kadšgyverlų 
Ir galėtų vykti 
ekonominis
progresas. 
Menas kro
manjoniečių 
gyvenime tu
rėjo vaidinti
dar didesnę reikšmę negu mūsų. Apie 
kosmosą jte turėjo žino# kur kas daug iau 
negu eilinis šių dienų europietis. Galbūt 
jie nežinojo, kas yra smurtas, karas? 
Šias prielaidas patvirtino daugelio 
antropologų išvados. Deja, mūsų 
tarybinėse mokyklose apie tai beveik 
nebuvo šnekamą nes tai sunkiai dertiosi 
su ideologizuota to meto pasaulėžiūra.

‘Tačiau faktas lieka faktu. Jau labai 
seniai Žemėje išnyko neandertalie
čiai. Jie dingo maždaug prieš 40tūks
tančių metų, pasirodžius naujojo tipo 
žmonėms - kromanjoniečiams.

K ro m a n jo n ie t is  - absoliučiai 

šiuolaikinis savo fiziniu sudėjimu ir 
turi tokj pat klasifikacinį titulą, kaip Ir 
mes su jumis - Homo sapiens sa- 
piens. Jis pasaulyje jsrtvlrtino vlenval- 
diškal - geologiniuose sluoksniuose 
po 40 tūkstančių metų ligi mūsų eros 
pradžios neaptikta nė vienos iškase
nos, priklausančios kam nors kitam, 
o ne tikrai protingam žmogui.

Neandertaliečio Išnykimas pana
šus j kvapą gnlaužiantj spektaklj: jo 
scena - visas pasaulis, o finalas toks, 
jog geresnio nė nesugalvosime - 
pasirodome mes patys. Yratikvlenas 
"bet": nelaimei, niekam nežinomą 
kaip viskas vyko. Aktoriai vaidino a lapus 
užuolaidų, o mums parodė tik pačią 
pradžią Ir pabaigą.

Eiga ir posūkiai dramos, privedu- 
sios prie to, jog neandertaliečius pakeitė 
kromanjoniečiai, slepia didžiausią iš 
visų istorinių paslapčių!" (Džordž Kons- 
tebl. Neandertalcy. - M., 1978, p. 124).

"O štai antroji mokslo problema,
antrasis netikėtumas - paslaptingas

). Si nkromanjoniečio atsiradimas. Si mįslė 
neatsiejama nuo neandertaliečio išny
kimo, apie ką ir pasakojo ankstesnioji 
knygų serija Šiuo klausimu moksiirinkų 
nuomonės tokios skirtingos, o dažnai 
ir visiškai priešingos, kad teisingiausia

nluosetituluoti šio lagerio atstovai 
skirtingai negu jų kolegos Vakaruose 
ptVaiejo ne tk nagrinėti bet Ir sklandžiai 
išspręsti visas panašias problemas. 
Tačiau vis tiek vieningos nuomonės 
nebuvo. Kai kurie mokslininkai tvirtina, 
jog neandertaliečiai nebuvo kro
manjoniečio protėviai, todėl reikią 
ieškoti neginčytino "priešsapienso" 
buvimo įrodymo. Nemaža dalis 
antropologų laikosi nuomonės, kad 
neandertaliečiai nebuvo evoliucijos 
aklavietė Ir visi arba dauguma 
paleoantropų dėsningai evolkuclo- 
navo j homo sapiens sapiens. Dau
guma specialistų mano, kad antro
pogenezės kromanjonietlšką lyg) 
pasiekė viename rajone, kur tam 
sąlygos buvusiosypač palankios, 
o iš ten kromanjoniečiai paplito po 
visą pasauli, išstumdami atsilikusi 
giminaitį. Dialektiniu požiūriu, be 
abejo, togiškiausia antroji (policen- 
tristinė) homo sapiens sapiens kil
mės hipotezė, tačiau, palyginti su 
kromanjoniečiu, neandertaiečio ana
tominė sandara, o ypač materialinis 
palikimas, objektyviai bylojantis apie 
jo veiklą Ir poelgius, tokie kontrastingi, 
kad neandertalietis kur kas panašes
nis j gyvulį negu J žmogų.

Apie neandertaliečio likimą kur 
kas tiksliau gali byloti ne įrankiai, 
bet iškasenos - su sąlyga, jeigu 
pavyktų rasti pakankamą kiekį. 
Turėdamas saro nuožiūroje daugybę 
50-30-ojo tūkstantmečio iškasenų, 
aptiktų įvairiausiose pasauliovietose, 
net mėgėjas galėtų sužinoti, kas 
atsitiko neandertaliečiui. Deja, to 
periodo žmogaus vystymosi kelias 
beveik visiškai nenusėtas kaulais 
(...) Iškasenų nebuvimas trukdo 
atskleisti žmogaus kilmės paslaptį, 
(Dž. Konstebl, Neandertalcy. - M„ 
1978, p. 127).

Tęsinys kitame numeryje

TRADICINĖ SEIMO S 
ŠVENTĖ

Šeštadieni, gegužės 28 d., Vyskupo Motiejaus Valančiaus blalvystės 
sąjūdžio Šiaulių miesto taryba rengia ketvirtąją Šeimos šventę ant 
Girnikų kalno prie Kurtuvėnų. Šios šventės tikslas - Motinos gamtos 
prieglobstyje dvasingai artimiau pabendrauti šeimoms, įvairių kartų 
žmonėms, todėl šventai neatsitiktinai parenkamas gražiausias, Dievo 
Motinai skirtas gegužės mėnuo, šiais šeimos metais šventė jgyja dar 
didesnę prasmę. Rinksime vaistažoles, klausysimės vaikų koncertų,o 
kartu su jais žalsime sportinius žaidimus, pasikalbėsime apie šiuolaikines 
šeimos problemas, o vakarėjant, po gegužinių pamaldų, uždegsime 
šventinj laužą.

Autobusas nuo Šv. Jurgio bažnyčios išvyks 12 val. Namo skirstysimės 
apie 21 val.

Mataniai kviečiama šventėja dalyvauti visus šiauliečius su šeimomis.
Albertas GRIGANAVIČIUS, 

Vyskupo M. Valančiaus blalvystės sąjūdžio 
Šiaulių miesto tarybos pirmininkas

"Kaip gali Išdilti iš atminties 1940- 
ųjų metų vasara? Baigiau mokytojų 
seminariją Tauragėje, svajojau apie 
pirmąją pamoką, apie būslmuosius 
mokinius, bendradarbius Aš, semina
rijos auklėtinė, dalyvavau mokytojų 
suvažiavime. Lyg šiandien matau 
Kauno sporto halę, matau susirūpinu
sius Ir jauno, ir seno veidus,., Kas

bus, ką atneš rytdiena? Dar 
tebeskamba ausyse Iš 
tūkstančių krūtinių plau
kiantys Lietuvos himno 
žodžiai... Daugelio moky
tojų (ir net vyrų) akyse - 
ašaros.,, "-prisimena bu
vusiosios 5-oslos vidurinės 
mokyklos mokytoja Mo
nika Lipnevlčienė.

Okupantų sudarytoji 
vyriausybė nesitikėjo tokio

šeimą kurioje dar buvo dukrelė Juliją 
5metų"nusikartėlė"...

Ne visi jie sugr|žo. O ir grįžtant, j  
niekas čia, Lietuvoje, nelaukė.

Kur Jie? Kur atsigulė pailsėti po 
tremties, lagerio kančių, žemiškųjų 
vargų Ir nelaimių?

Miesto laikraštyje prieš dvejus 
metus buvo kreiptasi | tremtinu

VILTIES IR GEDULO  
DIENAI ARTĖJANT

Grįžtančiųjų
niekas
nelaukė?

mokytojų elgesio. Suprato, kad 
daugelis mokytojų neatsisakys tau
tinių, patriotinių tradicijų, liks Ištikimi 
kilniam Lietuvos mokytojo pašaukimui 
- mokyti Ir auklėti Tėvynę mylinčius 
žmones. Buvo aišku, kad tokiems 
mokytojams bus taikomos pačios 
drastiškiausios priemonės: persekio
jimai, kalinimas, tremtis.

Pavartykite "Lietuvos gyventojų 
genocido" I tomą, - jame rasite 
daugybę mokytojų pavardžių. Ir 
neatsitiktinai! Juk bevelk kas dešimtas 
mokytojas pateko j 1941 m. birželio 
14 d. tremiamų piliečių sąrašus.

Net 20 Šiaulių miesto pedagogų, 
nesutvarkiusių klasės dokumenta
cijos, nebaigusių egzaminų, neatsis
veikinusių su auklėtiniais, atsidūrė 
vagonuose. Pradžios mokyklų moky
toja! Marija ir Leonas Bojarskai, Kazė 
ir Jonas Miežiai, Juija ir Jonas Povilai
čiai, Ona Ir Albinas Geležiūnai, Valerija 
Valsiūnlenė, mokytojų seminarijos mo
kytojas, buvęs ilgametis mokyklų ins
pektorius Kazimieras Ubelką berniukų 
gimnazijos mokytojas Vaclovas Šlio
geris...

Jiems galėjo pateikti bet kokį nepa
gestą kaltinimą, tačiau kuo galėjo 
apkaltinti dar 20 jų šeimų narių • Ir 
senelių, Ir vaikų? I Kuo nusikalto 
kūdikiai - Bojarskų sūnus Jurgis, Miežių 
sūnus Vaidutis, svetimų žmonių 
pažadinti Iš saldaus miego? Kuo galėjo 
nusikalsti mokytojo motina Marijona 
Plioplienė 71 metų senutė, senieji 
Valsiūnai?

J vagonus pateko net 7 mokyklų 
tarnautojai bei jų šeimų nariai...

Ir daugelio likimas buvo tragiškas.
Kazimieras Ubeika, Edmundas 

Gaižauskas žuvo lageriuose. Apie 
kai kuriuos tremtinius šykščiai kalbama 
jau minėtame pirmajame tome. Štai 
apie Augustiną Korsaką pasakyta tik 
tiek: "Korsakas Augustinas, Prano, 
34 m„ mokyt., Šiauliai; repr. 1941, 
KER SPS”. Nedaug kuo skiriasi jrašai 
apie mokytoją Antaną Tarvydą, 
Aleksandrą Tarančiuką apie Povilaičių

gimines, artimuosius, pažjstamus bu
vusius moksleivius. Prašėme praneši, 
paskambinti, parašyti j Lietuvos mo
kytojų sąjungos miesto skyrių. Ne
daug kas atsiliepė. Dėkojame jiems, 
atsišaukusiesiems, turėjusiems genį j 
norų; jų atsiminimus užrašėme, 
paskelbėme, tuo praturtindami tauta 

atmintj.
Nedaug kas atsiliepė. Metai daug 

padarė. Daugelio tremtinių gimines, 
artimieji jau ilsisi kapuose, mokiniai, 
išsisklaidę po Lietuvą retai teužkysti 
j Šiaulius. Ir klek tokių mokinių, kuriej 
jau persikėlė j Amžinybę!

Nuo tragiškųjų birželio 14 d. įvykių 
praėjo net 53ejl metai, jrašyti j Lietuvos 

istoriją - skaudžią, tragišką, pareika

lavusią tūkstančių gyvybių, neapsa
komų kančių ir praradimų.

Žmonėms, ypač |aunlmui, savo 
akimis nemačiusiems j vagonus 
varomų vaikų, paliegusių senelių, 
negirdėjusiems verksmų, pagalbos 
šauksmo, kartais sunku Įsivaizduoti, 

ką patyrė |ų seneliai, tėvai, giminės, 
artimieji. Jiems reikia prim in ti, kad 

kartu su tūkstančiais kalinių, tremtimi 
kentėjo ir mirė jų mokytojai. Juk vis 
mes, - ne tik kaliniai, tremtiniai, jų 
vaikai, vaikaičiai, Pirčiupiu, Rainių 
Červenės, Buchenvaldo kankinių 
rezistencijos kovose žuvusiųjų 
giminės, artimieji, pažįstami, - niekad* 

negalėsime ištrinti iš atminties tanios 
sūnų ir dukterų kančių, pasiaukojimo

Jų lemtis gal priminą gal f-aska« 
gausiąją mokytojų šeimą, pamiršo8
šiandienos sunkumus, toliau sklei ■ 
šviesą, taurinti žmogaus sielą

"Manogillu jsitikinimu, suriv-
žmogų pasiseks tik per rmokykla8
(bet jau ilgesnio laiko reikės, ga 
vienos kartos). Mokytojas vai tunW 
šviesuliu. Kitokio kelio nėra", • n»*"
rašė Antanas Kryžanauskas, noKĮ^
jas-tremtinys, atsiminimų knyg05 
ką?” autorius. ^

Tai žodžiai, kurie verčia susMR? 
Viktoras BARTI* 

Lietuvos mokytojų sąjung051 '3''
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Nejaugi 
lauksi, kol 

ministras leis 
sėti?

Neseniai prieš sesiją prie 
Radviliškio savivaldybės rinkosi 
pketuotojal. Žemdirbiai iš Baisogalos 
laikė plakatus su užrašais: 
=rieštaraujame pasodybinės žemės 

mažinimui", "Ponai deputatai, 
nekurkite naujų kolūkių".

Tuo tarpu ponai deputatai 
sprendė, ar pritarti rajono tarybos 
sprendimo "Dėl Baisogalos 
apylinkės tarybos 1993 m. gruodžio 
29 d. sprendimo sustabdymo" 
projektui.

Pasirodo, šios apylinkės taryba 
pernai, gruodžio 29-ąją, buvo 
jsprendusi padidinti vadinamosios 
anosios zonos” plotus - kad 

įgalėtų žemės duoti gyvenvietės 
žmonėms. Vadinasi, iš buvusiojo 
ipaisogalos eksperimentinio ūkio, 

.jjoviškal vadinamo žemės ūkio 
pertekto, "Mokslas" tektų "atimti" 
773 nektarus žemės.

Kilo ginčas, kam skirti šią žemę 
bendrovei, ar m iestelio 

gyventojams, panorusiem s 
pKlnlnkautl savarankiškai. 
Piketuojančiuosius gynė deputatas, 
Baisogalos apylinkės viršaitis (jis 
Ir Agrarinės reformos tarnybos 
U. lovas) Petras Kaščtonls. Viršaitis 
Jklno, kad apylinkės taryba pastelgė 
;r tingai, nes ji turinti teisę paskirti 
ėmės gyvenvietės žmonėms. Jis 

įtikinęs, kad niekas negali apylinkei 
Sktuotl, kam "žemės duoti, o kam 
neduoti".
Bendrovės "Mokslas" atstovai 

>uvo parašę skundą Žemės ūkio 
pinisterljal. Dar kovo pabaigoje 

stro pavaduotojas V. Putvinskis 
įsiunta raštą Radviliškio rajono 
aldybal. Jis rajono tarybai siūlė 
Išnaikinti minėtą Baisogalos 
leoutatų^prendlmą,

Bet rajono taryba ginčo 
pšsptendą nes dauguma deputatų 
alsavimo metu neišsakė savo 
uomonės - susilaikė. Jie tik 
ikomendavo pačiai apylinkės 
I bai apsvarstyti savo sprendimą 
jj atšaukti. Tačiau apylinkės 

Boutatai nieko nesvarstė. Motyvas? 
iejaugl lauksi vidurvasario, kol 
Įinistras leis sėti? Žemė neturi 
irvonuotl. Juk valgyti norime jau 
ataar
advlližkls

Rimantas PETRIKAS ,

SU TAUTA VISĄ GYVENIMĄ
Šių metų gegužės 

pirmąją iš mūsų tarpo 
pasitraukė Tėvynės 
Sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) partijos 
bei politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos na
rys Albinas Raku
cevičius.

"Kiekvienas palie
kame po savęs tik jam 
savitą pėdsaką. Taip ir 
A. Rakucevičius, praė
jęs nelengvą okupa
cinių režimų kelią, liko 
ištikimas Lietuvai", - 
pasakoja sūnus Ro
mas.

Albinas Rakuce
vičius gimė 1906 me
tais Seinų apskrities 
Suvalkų valsčiuje. Pra
sidėjus Antrajam pa
sauliniam karui, jis buvo 
pašauktas j lenkų 
okupacinę kariuo

menę. Jau pirmosiomis karo dienomis 
pateko j sovietų nelaisvę, iš kurios 
pabėgo ir taip išvengė mirties.

Grjžęs j Suvalkus pas tėvus, ten 
išgyveno iki karo pabaigos. Po karo 
Suvalkai atiteko Lenkijai, ir 
Rakucevičius, atsisakęs Lenkijos 
pilietybės (jis save laikė tikru lietuviu), 
išprašomas iš gimtųjų namų.

Pradžioje jis apsigyveno pas
gimines Marijampolėje, o vėliau -
pabėgusio vokiečio  sodyboje
Vilkaviškio krašte. Ten įsijungė j kovą
prieš opkupantus ir tapo partizanų
“Geležinio vilko” būrio ryšininku. Savo
sodyboje jrengė bunkerj ir slėptuvę 

—

ginklams.
Stribų ir enkavedistų įtarinėjamas, 

buvo priverstas slapstytis, todėl jj 
aplenkė sovietinės represijos.

1986 m. apsigyveno Šiauliuose. 
Čia ir palaidotas.

Būtų malonu, jeigu, renkant pokario 
rezistencijos istorinę medžiagą, 
bendro likimo draugai atsilieptų ir 
papildytų žmogaus, net kritiškiausiais 
gyvenimo momentais nepraradusio 
lietuvybės jausmo, biografiją.

Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos Šiaulių 

skyrius

Prisiminėme kraupųjį 
1948-ųjų gegužį

PraėjusjjJ penktadlenj pažymėjome
1946-ųjų gegužės 22 d, tautos tragediją 
Tada, prieš 46 metus, iš savo gimtųjų 
lizdų buvo Išplėšta per 100 tūkstančiu 
taiklų Lietuvos gyventojų,

17 valandą - kulminacinis 
momentas. Prie šventoriuje sudedamo 
aukuro - cM šladlečlų eilės, perainnuaica 
su kariais savanoriais, Iš rankų | rankas 
perduoda skausmu paženklintus<lų Lietuvos gyventojų. perouooa skausmu puenKiirtius

Prieš dvyliktą gedulo girliandomis
PaP'bei Klemento Kučinsko lydimos 
automašinos išvyko j Šiaulių rajono 
pietryčius. Buvo aplankyti Kurtuvėnai, 
Bazilionai, Aukštelką Pakapė, Meškuičiai, 
Nalsiai, Kairiai. Iš tų parapijų bažnyčių 
šventorių bei apylinkių gyventojų 
surinktos relikvijos - užrašais paženklinti 
gimtųjų laukų akmenėliai buvo suvežti 
[Šiaulių šv. Petro ir Povilo bažnyčios

Šiam renginiui-žmonės pasiruošė 
gražiai ir Įspūdingai. Dalyvavo ne tik 
suaugusioji visuomenė, bet ir mokiniai. 
Nuoširdžiai dėkojame parapijų 
klebonams, parapijiečiams, apylinkių 
bei mokyklų vadovams už gražiai 
organizuotąrenginį, kuris paliks žmonių 
širdyse neišdildomą prisiminimą apie 
tragiškuosius tautos momentus.

Nuo pat ryto miesto gyventojai 
nešė j vieną krūvelę šeimos ir artimųjų

16 valanda. Automašinos su tautos 
skausmo kroviniu grįžta i Šiaulius. O 
tuo pat metu šv. Petro r  Povilo bažnyčioje 
monsinjoras Kleopas Jakaitis laikė 
pamaldas už partizanus, 
represuotuosius, žuvusiuosius ir 
gyvuosius, praėjusius okupacinį pragarą

gėli ___  ______  ___
žvakutėmis. Ką tik Išaugusi Tautos 
skausmo Ir kančios aukurą šventina 
monsinjoras Kl. Jakaitis.

Kalbėjo vicemeras K.šavinls, 
Lietuvos politinių kalinių Ir tremtinių 
sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkas 
Č. Dirkė, renginio organizatorius VI. 
Ravka, Kl. Kučinskas, kraštotyrininkė 
B. Stumbrienė.

Žmonės prisiminė okupuotosios 
tautos karčiąją praeiti.

Šiaulių ’Tremtinio” cnoras padainavo 
keletą vergijos kančią primenančių 
dainų. x

Taip Šiaulių visuomenė pažymėjo 
tragiškąjį 1948-ųjų gegužj ir okupacinę 
praeltj.

O garbingiausiojoje miesto vietoje 
išaugo “Skausmo ir kančios” aukuras, 
kuris kiekvienam praeiviui primins, 
kiek daug neteisybes ir smurto esame

Pa'yrę Česlovas DIRKĖ,
Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos Šiaulių 

skyriaus pirmininkas

Negražus

LAISVEI!
Laisve, ka ip  tave išvyst norė jom I 
Ir  visur ieškojom , ku r galėjom .
Tartum šm ėklos k la idžio jom  palaukėm, 
Saukėm e tave dažnai ir  laukėm.

Tu su  m um  - ir  n ieko  m es nebijom, 
Tavoje akivaizdoj - atgyjam.
Laisve, p rieš  tave, nemarią, šventą - 
Tučtuojau stabai v isokie  krenta.

Vis dė lto  atsltiesei, beteise...
Tartum pasm erkto j! tu  basteisi. 
B ude lia i visur tave sekiojo,
Daužė, tyč io jos ir  spardė kojom.

Bet ž iūrėk: ja u  į  kapus nuėjo  
Tie, kurie  tave užkąst norėjo.
Bet ž iūrėk: mes su  Tavim Iš vieno,
Tu tarp m ūsų vakar Ir šiandieną.

Tu viena valdovas ir  teisėjas.
Tu viena m ūs draugas ir  globėjas.
Tavo g a rb e i ne ž ib in ta i šviečia,
O liepsnoja  širdys tėvyniečių.

Laisve, pažiūrėki m um s j  sielą, ■
Tavo žvilgsn is įkvep iąs ir  mielas.
Kad tas žvilgsn is nuo la tos švytėtą 
Ir nuo jo  m us jėg o s  sustiprė tą l

Bet k o d ė l šiandieną išs igandus?
A r tave pasiekė b logas gandas?
A r tave pavo ju j nepa iikom ?
A r nerim sti d ė l š lovės vain iko?

Nebijok, tik  žod į pasakyk mums,
Tik iškėlus vėliavą la ikyk tu.
Ir p ak ils  vėl gretos, rūsčios, tvirtos, 
Pasiryžusios la im ėt a r  mirti.

O je i m ūšių  laukuose m es žūsim, - 
Iš kapų pakils im e i r  būs im  
Vėlei la isvės sūnum is-narsuolia is.
Priešam s tad  re iks kautis su  vaiduokliais.

(Autorius nežinomas. Eilėraštis parvežtas iš 
KGB rūmų archyvų - redakcijos pastaba)

“vandens kamuolėlis 9 9

Kas tik netingi, šiuo metu tuština 
mūsų apylieses pinigines. Devynis 
kailius nuo žmogaus lupa 
aukščiausioji valdžia, beprotiškai 
sukėlusi kainas, o  ir vietos 
valdininkėliai nesnaudžia...

Susisuko negražus "vandens 
kamuolėlis" ir Joniškyje. Išnarplioti jj 
panoro Lietuvos kontrolės 
departamento Šiaulių apygardos 
skyriaus kontrolieriai Jonas Gudaitis 
ir Diana Juodytė. Todėl minėtojo 
skyriaus vyr. kontrolierės Virginijos 
Pluščiauskienės pavedimu neseniai 
jie tikrino Joniškio valstybinę vandens 
tiekimo jmonę, įregistruotą 1991-ais 
metais. Šios įmonės steigėjas - rajono 
valdyba Todėl minima jmonė privalo 
vadovautis rajono valdybos 
patvirtintais tarifais. Žodžiu, už 
gyventojo naudojimąsi vandeniu ir 
kanalizacija jmonės vadovai rajono 
valdybai pateikia raštus dėl naujų 
tarifų, pridėdami ekonominių rodiklių 
skaičiavimo lenteles. Bet valdininkams 
darbo, matyt, iki kaklo, nes jsigilinti j 
tas lenteles laiko kaip ir trūksta. Taip 
praėjusiais metais kainos už vandenį 
Joniškyje buvo didinamos net tris

kartus. Nieko neįtardami žmonės už 
iš kranų srovenant] vandenėlj mokėjo 
kur kas daugiau. Kas dėl to kaitas?

Praėjusių metų spaij minimos 
Valstybinės vandens tiekimo jmonės 
vadovai kreipėsi j rajono valdybą dėl 
naujų tarifų už vandenį ir kanalizaciją 
Nuo kovo pirmosios - pirmasis kainų 
šuolis. Po penkių mėnesių vėl tas 
pats kelias ir - antrasis vandens kainų 
šuolis. Tų pačių metų spaij dar trečią 
kartą šoktelėta... Ir, deja, neleistinai! 
O rajono valdybos darbuotojai ant tų 
tarifų lengva ranka pasirašydavo j 
ekonom inius rod ik lius net 
nesigilindami. Žodžiu, tikėjo tuo, ką 
atnešdavo jmonės tėvai. Kontrolierių 
išvada tokia: “Pajamos, gautos 
pakėlus tarifus už vandeni nuo 
kovo 1 d. Ir lapkričio 1 d., yra 
didesnės negu nurodomos 
ekonominiuose skaičiavimuose. 
Taigi įmonė, pateikdama Joniškio 
rajono valdybai ekonominių rodiklių 
skaičiavimus, neteisingai nurodo 
pajamas už realizaciją...1' Ir taip 
gauna nepagrįstą viršpelnį. Štai ir 
jmonės aukso kasyklos? Auksu Čia 
gal ir neblizgėjo, bet šis bei tas... j

kišenę? Pasirodo, jmonės veiklai 
užtikrinti (kad nebankrutuotų, nors 
vargu, artas jmanoma, kai gyventojai 
priversti naudotis vandeniu!) pakako 
pakeiti kainas už vandenj nuo 0,12 iki 
0,18 Lt už 1 kubinj metrą, tuo pačiu 
gaunant vidutiniškai po 38700 litų 
pajamų per mėnesj. Tačiau kainos 
kilstelėjo (neleistinai!) net iki 0,25 lito 
už 1 kub. m. Gal tai ir nedideli pinigai 
vienam piliečiui, bet kai pinigėliai 
susirenka iš daugybės žmonių?11993 
metais jmonės viršpelnis - 36949,6 
Lt. Todėl, atsižvelgiant j tai, kad nuo 
šios sumos jau sumokėtas pelno 
mokestis, jmonė j Valstybės biudžetą 
turi pervesti 26234 litus. Taigi iš 
Joniškio miesto gyventojų už vandenį 
surinkti per dideli pinigai nutūpė j 
biudžeto kišenę.

Beje, netikšų vandeniu sužaistas 
ne itin švarus žaidimas. Minimos 
jmonės direktorius Algis Papreckis 
pasirašė įsakymą, kuriuo nurodoma 
išmokėti jmonės direktorių valdybos 
nariams tantjamas (premijas). 
Pasirodo, jos išmokėtos neteisėtai. 
Jmonei padaryta 1673 litų žala.

Birutė KYBARTIENĖ

AUŠROS ALĖ4A



4 1994.05.26

NE
V I S K Ą
S U G U L D Y S
V I S A G A L I S
LAIKAS

Atviras laiškas TAU

"Tu mano! Tu mano!" - 
tebeskam ba ausyse Tavo 
žodžiai, ištarti karštame biržely, 
leidžiantis mums abiems laiptais.

"Tu mano!" • norėčiau girdėti 
vėl leisdamasi tais pačiais laiptais 
šiandien.

Neliečiau, rodos, kojomis 
žemės, eidama pas Tave. Rodos, 
skriste skridau, skrajote skrajojau, 
rinkdama pievoj lauko ramunes, 
kurias dėjome prie kiekvieno 
pakelės kryžiaus. Buvo gera, 
neapsakomai gera tada laikyti 
savo ranką Tavojoj. Ir to, rodos, 
buvo gana. Gana, kad buvome 
greta, kad be žodžių supratome 
vienas kitą, nes visad buvo: “ Tu 
mano". Ir vis lyg pasitvirtindamas 
klausei, ar būsiu tvirta, ar 
nesusvyruosiu.

Neaudėme ateities svajonių, 
nepynėme vilties vainikų,

"Tu mano..." Kodėl šiandien 
aidu nebekartoja sienos Tavo 
žodžių? Kodėl šiandien 
nebematau toly Tavo silueto? 
(Šiandien - tai retoriniai klausimai.) 
Kažkodėl praeidamas nuleidi 
galvą. Gal nekaltas Tu, kad nebėra 
T u  mano". Kalta aš, kad Tavimi 
patikėjau. Kalta, kad pas Tave 
skubėjau. O labiausiai kalta, kad 
teisės būti laimingesnė neturėjau. 
Bet kaip nepatikėti Tavimi, kai 
visur ir visada buvai tvirtas, savimi 
pasitikintis, tiesiai žvelgiantis? 
Kaip nepatikėti, kai taip tvidai 
galėjau remtis j Tavo petj prie 
mamos kapo? Kaip nepatikėti, 
kai stipriai abiem rankomis, laikei 
mane, klūpančią bažnyčioje? 
Kaip nepatikėti, kai visur ir visada 
buvo: "Tu mano...”

"Tu mano..," Juk neturėjome 
tam teisės. Neturėjome teisės 
būti kartu, nes abu buvome 
beteisiai. Bet kodėl apie tai ir Tu 
anksčiau nemąstei? 'Tu mano..." 
Nors tai jau praeity, nors nieko 
laukti negaliu ir niekuo nebetikiu, 
bet vis tiek visur akimis ieškau 
Tavęs, širdimi Tave ir nesantį 
jaučiu. Tik nebesakyk, kad 
neturime niekam teisės. Seniai 
beteisiai! Nesakyk, kadšiandien 
tik šitaip reikia Žinau, many nieko 
nepakeisi. Ir nesakyk, kad viską 
suguldys visagalis laikas.

"Tu mano...”  Turbūt pažinai, 
kad čia - aš, nes taip tik Tu man 
sakei.

Tai maža vieša mano 
išpažintis. Skaudi išpažintis, 
kurios man negėda Ir jokiu būdu 
- ne moteriškas noras išsisakyti 
(nors žinai, kad mane visad 
slėgdavo tylėjimas),

O Tau - būk tvirtesnis ir 
tiesesnis negu buvai.

T.A.

SEKIME
KATĖMIS

Skaitydam as "Vakarines 
naujienas", radau visą puslapį 
skirtą katėms: kaip jas gydyti? 
Kaip maitinti? kaip globoti? 
Pagalvojau: gera tiems katinams 
gyventi. Nei j parduotuvę jiems 
eiti, nei eilėje stovėti. Viską už 
juos atlieka šio pasaulio viešpačiai 
(ar bent jau tokiais save laikantys) 
katinų ramų šeimininkal-žmonės. 
Netgi peles išgaudo patys.

Peršasi išvada: glauskis prie 
stipresniojo, sugebėk jam įtikti - ir 
gyvensi!

Aukštelkė Aleksas
BIČKUS

l ponioms ir
panelėms POMIDORAI PO PLĖVELE

Pomidorai yra šiitesniųjų kraštų 
augalai. Normaliam augimui, 
pageidautina 18 laipsnių šilumos 
oro temperatūra. Jei yra mažiau 
kaip 15 laipsnių Ceteijaus, pomidorai 
blogiau mezga. Tačiau jei 
temperatūra būna aukštesnė kaip 
30 laipsnių Celsijaus, jie visai nustoja 
augę. Augalų dulkėms darosi sterilios 
ir tuomet pomidorai taip pat blogai 
mezga.

Žydėjimo metu santykinė oro 
drėgmė turėtų būti apie 60-65 proc., 
o derantiems pomidorams - iki 65- 
70 proc. Kai santykinė oro drėgmė 
būna didesnė, žiedadulkės esti 
mažiau gyvybingos ir pradeda byrėti 
neužsimezgę žiedai.

Daugelis pomidorus auginame 
polietileniniame šiltnamyje. Ar 
atsižvelgiame j anksčiau minėtąją 
oro temperatūrą ir drėgmės sąlygas? 
Ar pasiteisina šiltnamiai pomidorams 
auginti? Pasvarstykime,

Praėjusą vasarą aplankiau keletą

kolektyvinių sodų. Užeidavau j 
kiekvieną šiltnamj, kad matyčiau, kaip 
auga juose pomidorai, koks galėtų 
būti derlius. Mačiau, kad daugumoje 
šiltnamių jis bus menkas. Svarbiausia 
to priežastis - blogai vėdinami 
šiltnamiai. Vasara buvo šilta ir sausa, 
o šiltnamių durys buvo pravertos 
vos per plytą. |ėjęs j vidų, pasijusdvau 
kaip pirtyje. Nepagalvojame, kad ir 
apsiniaukusią dieną, nors ir šiltnamio 
durys kiek pravertos, jame keliais 
laipsniais šilčiau negu lauke. Minutei 
kitai pasirodžius saulei, šiltnamyje 
temperatūra dar pakyla ir tokia ji gali 
išsilaikyti visą dieną. Šito neturėtume 
užmiršti reguliuodami vėdinimą.

Blogai vėdinamame šiltnamyje per 
naktj po plėvele kaupiasi drėgmė ir 
ryte, šylant orui, laša ant pomidorų. 
Jų lapai kelias valandas būna šlapi, t 
Tokie pomidorai greičiau suserga 
maru ir kitomis ligomis.

Stikliniai šiltnamiai jruošiami 
kapitaliai. Juose šeimininkauti 
lengviau. Polietileniniams šiltnamiams 
dažniausiai sukalame medinj rėmą. 
Ant jo užliestą plėvelę pritvirtiname 
taip, kad rudenj jos nuimti jau 
negalima. Nuo saulės, o žiemą - nuo 
šalčio ir sniego ji greitai suplyšta ir 
dažniausiai jau kitais metais reikia 
keisti nauja. Šiuo metu jos trūksta ir 
yralabai brangi. Už pinigus, išleistus 
plėvelei įsigyti turguje, galima nusipirkti 
pomidorų ne mažiau negu jų išauga 
šiltnamyje. Paskaičiuokime!

Aš pom idorus irgi auginu 
panašiame šiltnamyje. Prieš kelerius 
metus nusipirkau polietileninių 
vamzdžių. Jie tuščiaviduriai, lengvai 
pjaustomi. Iš jų galima suręsti šitnamj 
arba inspektą. Ant rėmo užtraukiu 
plėvelę. Tik jos kraštus vinutėmis

prikalu prie galinių vamzdžių. Galus 
užtaisau sena, kartais ir palopyta 
plėvele. Prie dirvos ptevelę prispaudžiu 
plytomis ar akmenimis. Kad vėjas 
jos nepakeltų, iš viršaus prispaudžiu 
senos plėvelės juostomis. Rudeniop

arba 0,4 proc. vario oksichloridu,
juos nuo šios ligos apsaugosime 
ir turėsime gerą derlių. Šia liga

vineles atsargiai ištraukiu, plėvelę 
nuimu irsusukęs laikau rūsyje. Šiltnamj
kasmet jruošiu vis naujoje vietoje. 
Šitaip jame nereikia keisti žemių, 
pievelė tarnauja maždaug ketverius 
metus. Panašiai rėmus galima 
pasidaryti iš nestorų medinių kartelių.

Tokj šiltnamj vėdinti gerokai 
lengviau. Praveriamos ne tik durys. 
Plėvelė pakeliama ir iš šonų. 
Pomidorai skersvėjų 
nebijo, nuo jų

pomidorai apsikrečia netingesnę 
vasarą, kai jų lapai dažnokai būna 
drėgni.

Todėl pabandykime, kaip daro 
kai kurie augintojai, apsaugoti 
pomidorus nuo lietaus. Tam reikės 
nedaug plėvelės. Tiks ir sena. 
Pasodinę lysvę pomidorų, virš jos 
sukalame apie 1 metro aukščio ir 
atitinkamo pločio rėmą. Ant jo 
užtiesiame plėvelę ir pritvirtiname, 
kad vėjas nepakeltų. Ir vškas. Jeigu 
iš rėmo šiaurinės pusės 
pridengsime plėvelę, bus dar geriau

Noriu dar kai ką priminti. Augalus 
formuokime vienu stiebu. Žydinčius 
pomidorus bent porą kartų per 
savaitę papurtykime, kad geriau 
išbyrėtųžiedadulkės. Geriausiatai
daryti ryte. Kai daigai sustiprėja, 

. Šoniniu
netgi geriau 

apsivaisina žiedai. Pamatęs, 
kad šalia šiltnamio augantys 

pomidorai mažai kuo skiriasi nuo 
augančiųjų šiltnamyje, plėvelę 
nuėmiau.'

Šiuo metu vyrauja nuomonė, kad 
pomidorus galima užauginti tik 
šiltnamyje. Bettaipnėra. Tiesa, vėsią 
ir lietingą vasarą atvirame grunte sunku 
tikėtis derliaus, bet normalią vasarą 
galima apsieiti ir be šiltnamio. Atvirame 
grunte pomidorai neužauga ne dėl 
šilumos stokos, o todėl, kad juos 
dažniau negu šiltnamyje apninka ir 
sunaikina fitoftoriozė (pomidorų 
maras). Tai ta pati liga, kuri prieš 
laiką sunaikina bulvienojus. įsitikinęs, 
kad, pomidorus nupurškę du kartus 
kas dvi savaites 1 proc. bordo skysčiu

juos apkaupkime. Šoninius ūglius 
genėkime, kol jie ne ilgesni kaip 5 I 
cm. Laistykimerečiau, bet gausia j 
kad vanduo pasiektų šaknis i 
Laistykime iki pietų, kad iki vakaro 
šiltnamis suspėtų pradžiūti. Po I 
laistymo, dirvai pabrinkus, jos I
paviršių atsargiai supurenkime, kad i

“ . ~ ■ Inepažeistume šaknų, nes jos 
pasiskleidusios netoli dirvos I 
paviršiaus. Pomidorai tame | 
pačiame lauke auginami ne > 
anksčiau kaip po 4 metų. Kai nūžydi 1 
pirmosios kekės, patręškime I 
papildomai. Naudokime galvijų I 
srutas, jas praskiesdami 2-3 dalim s . 
vandens. Vienu kibiru skiedinio I 
palaistome maždaug 7 augalus I 

S. DULKĖ |
Perspausdinta Iš "Valstiečių |

laikraščio

TELEVIZIJOS

PROGRAMA

Penktadienis, gegužės 27 d. 
LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas. 8.15; 8.40; 18.00; 

18.10; 18,40 Žinios. 9.10 Videofilmas 
"Giminės”. 16 s. 18.50 Vaikams 19.00 
"Dainų dainelė 94” . 20.00 TV anonsas.
20.05 Laida lenkų kalba. 20.40 S. 
Pabedinsko reportažas. 21.00 
Panorama. 21.35 Bentski šou. 22.05 
Laisvės alėja. 22.25 30-asis Poezijos 
pavasaris. 22.30 Nakviša. 23.15 
Vakaro žinios. 23,35 Nakviša. 

TELE-3
7.00 CNN naujienos, 7.30; 10.05; 

16.00; 19.20; 21.30; 23.30 Anglų k. 
pamokėlės, 8.45 F, “Santa Barbara". 
9.35 F. "Budinti vaistinė". 15.00 
Sportas poilsiui. 16,50 F, "Apleisto 
slėnio paslapfe". 1 s. 18.00 Gegužinės 
pamaldos. 18.30 F. "Budinti vaistinė".
19.00 Naujausios žinios. 19.25 Su 
visomis smulkmenomis. 19.35 F. 
" Aistrų imperija” . 21.1 SŽinios. 22.00 
F. "B liuzo  b rolia i". 23.35 F. 
"Samdomas žudikas".

OSTANKINO TV
17.40 Žmogus ir jslatymas. 18,15 

Amerika su M. Taratuta 18.45 Stebuklų 
laukas. 19.40 Labanakt, vaikučiai. 
20.00; 23.00 Naujienos. 20.45 L. 
Liubimovo požiūris. 21.35 F. “ Denas 
Ogastas". 5 s. 22.35 Savaitėsžmogus. 
23.10Koncertas. 23.50Tenisas. 0.20 
Autošou. 0.35 Spaudos ekspresas, 

šeštadienis, gegužės 28 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Panorama. 9.05 Vaikams.

10.00 Šarka. 10.30 Santarvė. 11.20 
Mūsų kalba. 12.05 TV anonsas. 12,10 
Sveika, Prancūzija. 12.40 Sveikata
13.55 F. vaikams “ Degrasi gatvės 
vaikai". 17 s. 14.20 Pasaulio sportas.
14.40 Iš vakarų pakrantės. 15.10 F. 
“ Monopolija” . 25 s. 16.00 Sveikinimai.
17.00 Tarptautinės jojimo varžybos 
Vingio parke. 18.30 Naujienos. 
Nuomonės. 19.00 TV anonsas. 19.05 
Stilius. 19.35 VRS kamera. 19.55 30- 
asis poezijos pavasaris. 21.00

Panorama 21.35 Po savo stogu. 2220 
F, "Senis”  - "Žudikiškas skelbimas".
23.25 Vakaro žinios. 23.45 Pasaulio 
roko žvaigždžių koncertas.

TELE-3
9.00 Animac. filmai. 12.00 F. 

"Dviese j kelionę". 13.45; 17.30; 19.20 
Anglų k. pamokėlės. 14.20 Futbolas 
be sienų. 15.05 Kelionių žurnalas.
17.40 Pasaulio sportas. 18.10 
Muzikinė laida “Viskas!". 18.30 Stilius.
19.00 Naujausios žinios. 19.30 
Mokslas ir technologija. 20.00 MTV 
European TOP 20. 22.00 F. "Žvejų 
karalius”. 23.40 Muzika 24.00 Kelionių 
žurnalas. 1.00 Po vidurnakčio.

OSTANKINO TV
17.50 Iki ir po... 18.45 F. "Kažkas 

iš svetimo pasaulio” . 1 s. 19.40 
Labanakt, vaikučiai. 20.00 Naujienos 
plius. 20.35 F. “ Kažkas iš svetimo 
pasaulio". 2 s  21.35 Kas? Kur? Kada?
22.40 L. Rubalskos kūrybos vakaras. 

Sekmadienis, gegužės 29 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Lietloto. 9.15 

Vaikams. 9.40 Mažesni už mus. 9 55 
Liudykime Kristų. 10.25 Sekmadienio 
speklras. 11.00 Krepšinio pasaulyje.
11.45 Studija MT, 12.30 Peržengus 
2000-uosius. 13,20 TV anonsas. 13.25 
Sveikinimų koncertas. 14.30 Rikiuotė.
15.00 "Dainų dainelė-94", 18.00 
Žinios. 18.05 Gamtoje. 18.30 NBA 
apžvalga. 19.05 Madų žurnalas 
"Videofashion". 19.30 Estrados 
dainininkų koncertas. 20.10 Futbolas 
"Paneiys”-"Aras". 21.00 Panorama. 
21,35Vakaras sodams žydint. 22.20 
TeleLIFE. 22.45 Tarptautinės jojimo 
varžybos Vingio parke.

TELE-3
9.00 Animac. f. 10.30 Anglų k. 

pamokėlė. 10.45 Langas j gamtą.
11.00 CNN naujienos. 12.00 F. 
'Tolimasis trimitas". 13.55 Gyvūnijos 
pasaulyje, 14.50"Formulė-1", 17.00 
Stebuklin-gasis V. Disnėjaus pasaulis.
17.55 POP TV. 18.25 Dūk. filmas.

18.50 Savaitės naujienos. 19.00 
Horoskopas. 19,10 Žvelkime atidžiau.
19.25 F. "Miurel". 21.35 F. "Bliuzo 
broliai". 2 d.

OSTANKINO TV
18.50 Festivalių paradas. 19.40 

Rizikuoti ir nugalėti. 20.55 Reklama.
21.00 Sekmadienis. 21.45 Sporto 
savaitgalis. 22.00 Muzika eteryje. 22.50 
Naujienos. 23.00 Religijos programa.

SAT 1

Penktadienis, gegužės 27 d.
16.25 F. “Alias". 17.00 F. "Sauja 

in fo rm acijos". 18.00 "5x5".
V iktorina. 18.30 Regioni-nė 
programa. 19.00 "Lošk va bank!"
20.00 Žinios, 20.19 Spor-to 
naujienos. 20.30 "Laimės ratas".
21.15 F. “ Lokių sala".

Šeštadienis, gegužės 28 d. 
7.45; 8.15; 8.40; 11.45 Laidos

vaikams. 12.15 F. "Ankstyvas 
paukštis". 14.05 F. "Olimpija". 
Pagrindinį vaidmenj atlieka Sophia 
Loren. 15.55 F. "Tęsk, Dlkai!" 17.30 
"5x5". 18.00 “ Lošk va bank!”  19.00 
Futbolas. 19.30 F. “ Siauras takas". 
20.20 Žinios. 20.30 “ Laimės ratas".
21.15 Pageidavimų koncertas.
23.00 "Vyre vyre".

Sekmadienis, gegužės 29 d. 
7.20 Laidos vaikams. 10.35 F.

"Keršto ugnis". Iš "Zoro". 12.00 
Politika. 13.00 Krepšinis. 14.05 F.
' Blekas - Juodasis žaibas''. 14.35 F. 
"Vestyvės sunkiom is
aplinkybėmis". 16.35 F. “ Blue Fin".
18.15 F, "Pranašės val-džioje".
19.15 "Laimės ratas". 20.00 Žinios.
20.15 Sporto naujienos. 20.20 
Nuostabi dykynė. Serengetis. 21,15 
F. “ Imkis šio darbo Ir pasitrauk",

Sekmadienis, gegužės 29 d.
8.00 Programa. 8.05 "Atrandam 

Jėzų". 8.50 F. ‘Taip pasaulis sukasi1
11.00 NBA rungtynės. 12.00 F. "Taip 
pasaulis sukasi". 13.30 Vaikų 
savaitgalis. 15.00 Mano kraštas. 15.30 
F. ‘Iš  meilės, vien tik iš meiles". 17.15 
NBA rungtynės. 18.15 Baltijos 
naujienos. 1830 NBA apžvalga. " 9.05 
Jazz. 19.30 Futbolas. "Žyd-rius"-1 
Šiaulių “ Šiauliai-Sakalas". 21.00 CNN 
valanda. 22.00 TV ringas "Neieškok 
žodžio kišenė-je”. 22.30 Muzikinė laida 
"Juo -da -ba lta ". 23.00-0 20 F. 
'Teroras",

Lltpolilnter
Penktadienis, gegužės 27 d.

BALTIJOS TV
Penktadienis, gegužės 27 d.

a. Žinia19.00 Programa. Žinios. 19.10 F. 
Taip pasaulis sukasi” . 19.55 Pasaulio 
naujienos. 20.10 F. "Taip pasaulis 
sukasi". 21.00 Problemos. Požiūriai. 
Perspek-tyvos. 21,30 Muzikinis 
žaidimas “ Laiminga ranka". 22.00 
Baltijos naujienos. 22.15 Muzikinis 
žaidimas "Laiminga ranka" (tęsinys). 
22.30-0.50 Miuziklas "Kol debesys 
plaukia pro šalį".

7.00 Ryto ratas. 9.00 
"Kovingumo kryžkelė” . VIII d, 9.50 
Ostankino TV retransliacija. 0.45 
Videokaukas. F. "Adamsų šeimyna'

šeštadienis, gegužės 28 d.
9.00 Ryto ratas. 11.00 F 

"Kovingumo kryžkelė". 11.50 Keturi 
ratai. 12.105dainos. 12.30F."Mano 
brafo žmona". 14.00 Naujienos. 14.20 
Programa. 14.25 Meninė publicistinė 
laida "Vaivorykštė". 14,45 Programa 
vaikams “ Kibir teie vibir” . 1525 
Gyvūnijos pasaulyje, 16.05 F. 
"Trumpas sujungimas” . 17 50 
Ostankino TV retransliacija. 0.05 F 
“ Mirusi auštant” .

Sekmadienis, gegužės 29 d.
9.00 Ryto muzika. 9.30 F 

"Kovingumo ktyžkelė". 10 d. 10.20 
Salonas dviem. 1 0 .4 5  Tangomaniia.
11.05 “Dviračio" šou. 11.20 F. “Diana 
ir Čarlzas. Rūmų skyrybos". 12 »  
Horosko-pas savaitei. 13.00 Anm» 
f. 13.10 Dok, f. 14.00 Naujienos. 14.» 
Vaikams “ Beždžloniukų diskoteka
14.40 5 dainos. 15.00 Kėliau« 
klubas. 15.50 Animac. f. 16.55 Tikri»»
garsas. 17.45 O s ta n k in o  

retransliacija.

KABELINĖS TV PROGRAM* 
Penktadienis, gegužės 27 •
4Q no c "MietoriR Mama” . ™x
r C n K l f lO l c f i l o ,  y c U u  ortTO
19.00 F. "Misteris Mama". f 

F. "Karštos galvos". 2200 . 
"Kozerinė porelė". 23.30 F. “Margi 
raudonais bateliais dienoraštis •

Redaktorė 
Birutė Kybartienė

j&'Laikraštis platinamas Akme 
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