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Dėl jų Lietuvai 
nėra ko baimintis

Algimantas SEJŪNAS  
Blrželj nutyla klegesys mo

kyklose, prasideda ir baigiasi 
egzaminai. Ir čia pat Išleistuvės. 
Tai truputĮ liūdnoka ir graudi 
šventė. Tą atmintiną Joninių 
vakarą į gražiai išpuoštą 11 
vid. salę rinkosi abiturientai. 
J ie  m an p r im in ė  jau  
apsiplunksnavusius paukš
čiukus, pasiruošusius palikti 
savąjį lizdą Ir skristi per pasaulį. 
Mokykloje šventė-lšleistuvės. 
P a s v e ik in ti 2 5 -o s io s  
jubiliejinės laidos abiturientus 
atvyko garbingas svečias šv. 
Petro ir Povilo bažnyčios  
dekanas m onsinjoras KLEO
PAS JAKAITIS . J is  jiem s  
palinkėjo pradedant gyvenimo 
kelią negalvoti vien apie save. 
‘Reikia, kad gera būtų ir jums, 
r kaimynui, ir tautai. Kartais to 
Tiūsų ta u to s  v a d a m s  ir 
pritrūksta. Pirmojoje vietoje turi 
pūti tautos ateitis. Veltui budi 
sargai, jeigu miesto nesaugo 
Jievas. Dievas Ir sąžinė yra 
nūsų gyvenim o vadovas. 
Tepadeda Jums Dievas išsirinkti 
'iesos, Aukos ir Gėrio kelią” , - 
inkėjo monsinjoras. Sugiedo- 
us him ną, į ab itu rien tus  
reipėsi mokyklos direktorius  
’ETRAS IVOŠKUS:

- Įteikdami jums brandos 
testatus, susim ąstome - ar 
šmokėme jus pagrindin ių

n u o sta tų , kai tu rė tų  būti 
labiausiai vertinama valkų laimė 
ir sveikata, tikėjim as, šeima, 
Tėvynė Ir jos laisvė. Susvyravo 
tokia vertybė kaip tauri pagarba 
g am tos  g y v y b e i, pagarba  
žm ogui, jo sąžinei, huma
niškumui. Todėl išleidžiame jus 
j gyvenimą su nerimu, tačiau su 
viltimi, kad būsite dori ir ištikimi 
valstybės piliečiai, ir šviesi 
Tėvynės vizija spindės jūsų  
sielose ir darbuose.

Pasibaigus iškilmėms, susira
dau auklėtoją STEFĄ KULBO- 
KIENĘ. Tai ypatinga klasė , sakė 
ji. Vaikai draugiški, kūrybingi, 
savarankiški irtaktlški. Nuo pat 
pirmosios klasės šoko - tai
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šokėjų klasė. Tas keturiolikos 
berniukų Ir trylikos mergaičių 
draugiškumas bendraujant tar
pusavyje, koncertai, ryšys su 
žiūrovais tarsi pažymėjo juos 
ypatingu ženklu. Vaikai taktiški, 
nuoširdūs. Žygiai, išvykos su 
nakvynėmis užgrūdino Juos. 
Gyvenime dar daug blogio. 
Neramu, kaip Jie jį Įveiks.

P a k a lb in a u  k e le tą
abiturientų:

LINAS M ETR IK IS : “ Esu 
laimingas ir truputĮ liūdnas. 
Išbandymą išlaikiau sėkmingai. 
Išeinu ir nebesu tos mokyklos 
dalis. Dabar jau būsiu svečias. 
Mokykla man buvo antroji 
šeima. Sugyvenome gerai. 
Galvoju stoti į aukštesniąją  
medicinos mokyklą. Esu baigęs 
dailės mokyklą, bet noriu Įgyti 
dantisto specialybę. Tai bus 
šeimos tradicijų tąsa” .

DALIA STAKVILEVIČIŪTĖ: 
“Tarp egzaminų Ir Išleistuvių 
buvo didelis laiko tarpas. Užteko 
pamąstyti. Liūdna palikti gimtąją 
m okyklą. M oky to ja i buvo  
žmonės. Neblogi žmonės. Geri 
pedagogai. Ačiū jiems už viską. 
Artimiausia - auklėtoja. Galėjai 
jai pasiguosti. Suprato.

Nukelta Į 4 p.

BESIKALANTIS DIKTATORIUS
Gintaras ŠIDLAUSKAS
Dviejų stambiausių partijų vadovų 
•ša diskusija (LTV. 1994.06.22) n- 
kartą išryškino, kaip maža vais

inės nuovokos valdančioje pusėje.
iš tikro nuoširdūs, m atydam i 

stybę vien kaip ekonominj procesą.
taip suvokia. Profesorius V. 

įdsbergis lyg ir bandė aprėpti mūsų 
ndieninio gyvenimo dvasinę pusę,
: pašnekovas buvo atkaklesnis, 
t procentų, skaičių kalba čia

netinka, o kitokios nemoka.
Užtat kaip lengva viską pagrjsti, 

pateisinti, žongliruojant lentelėmis su 
ekonomikos pakilimus ir nuosmukius 
žym inčiom is kreivėmis. Kokiu ženklu 
išreikšti neviltj, kai v is daugiau mūsų 
tarpe randasi tų, kuriems gyvent 
nesinori? Tačiau kas galėtų nubrėžti 
tautos dvasinės savijautos kreivę nuo 
A tg im im o iki LDDP “ Stabilumo 
dugne"? Romas Gudaitis “ Metuose” 
pabandė, tačiau dugne  aptiko

besikalantį diktatorių.
Premjeras pacitavo iš spaudos 

išlesiotus stipresnius profesoriaus 
išs ire išk im us “ grupės d raugų" 
adresu. Ak, vis dėlto kokie jie 
n ep akan tūs  va izd in g e sn ia m , 
spalvingesniam žodžiui!

Nuobodžiai aišku: kai LDDP 
pasitrauks, skaičiuosime nuostolius. 
Deja, ne vien ekonominius.

Lietuvai reikia netvirtos rankos, o 
tvirtos dvasios.

Parengė Gintaras ŠIDLAUSKAS

- KOVA DEL ĮTAKINGIAUSIO POSTO 
EUROPOJE,

- KAS GALIMA PRANCŪZIJAI, NEVALIA 
LATVIJAI,

- NAUJO BALTIJOS KELIO NEBUS,
- BALTARUSIJA RENKASI POPULIZMĄ

Europos Są jungos lyderiams 
niekaip nesiseka suderinti v isus 
pa tenkinančios ES kom is ijos  
pirm ininko kandidatūros. Tai pats 
įtakingiausias postas suvienytoje 
Europoje. Kom isijos pirmininkas, 
neoficialus Europos prezidentas, 
tiesiogiai atsakingas už senojo 
žem yno integravimą. Juo pastarąjį 
dešimtm etį buvo prancūzas Žakas 
Deloras. Renkant jo  įpėdin į, 
susikirto Paryžiaus-Bonos ir britų 
interesai. Nedidelė, bet vis dėlto 
kliūtis kelyje į iš v ieno centro 
valdom ą Europą.

P ra n cū z ijo s  N a c io n a lin is  
sus irink im as nesenia i priėm ė 
p ra n cū zų  k a lb o s  ap sa u g o s  
įs ta tym ą , d ra u d ž ia n tį va rto ti 
svetimžodžius (televizijos ir radijo 
la idose , ske lb im u o se ,
in fo rm a c in iu o s e  už rašuose , 
renginiuose). Viešose ir oficialiose 
vietose turi būti varto jam a švari ir 
ta isyklinga prancūzų kalba. Už 
įstatymo pažeidimą numatytos 
nemažos baudos. Taip norim a 
stabdyti anglų kalbos ekspansiją. 
Nedaug kas triukšmauja, jog  tai 
nedemokratiška. Jei didelės tautos 
rū p in a s i n a c io n a lu m o
išsaugojimu, ką ir kalbėti apie 
mažesnes.

Latvijos parlamentas priėmė 
p ilie tyb ė s  įs ta tym ą , g in a n tį 
dem ografinę krizę išgyvenančios 
latvių tautos gyvybinius interesus. 
Tai negalėjo nepitotinti Rusijos, 
siekiančios išlaikyti Latviją per 
jpilietintus rusakalbius. Šiems, Ojų

pažinim o asis

arti m ilijono, La tv ijos valdžia 
nustatė pilie tybės įg ijim o kvotas. 
Ne tik Rusija, bet ir Vakarai 
k r it ik u o ja  L a tv iją  dė l š io s  
nuostatos. Gali taip atsitikti, kad 
Latvijos prezidentas, nusileidęs 
Rusijai dėl Skrundos karinės bazės 
įte is in im o , n u s ile is  ir š iam  
kolektyviniam  Rusijos - Vakarų 
spaudim ui. Latvija lieka viena, ir 
labai gaila, kad mes nenorime bent 
moraliai solidarizuotis su artimu 
savo.

Nukelta | 4 p.

N U TEISTI APSIVOGĘ  
PAREIGŪNAI, TAČIAU NE 
ŠIA N D IE N IN Ė JE, O 
PRIEŠKARINĖJE LIETUVOJE

Gediminas BUDGINAS

Kuo daugiau kalbama ir rašoma 
apie korupciją, o  iš aukštų tribūnų 
su ja “ kovojam a", tuo mažesnė 
tikim ybė, kad kas nors nuo to 
p a s ike is . N e abe jo tina , kad 
korupcija, apie kurios tikruosius 
m astus tegalim e spėlioti, ilgainiui 
pakirs mūsų valstybę iš vidaus. Kai 
kas tvirtina, kad tai jau beveik įvykę. 
Prieš korupciją  ir organizuotą 
nusikalstam um ą “ kovoja”  daug 
valstybinių institucijų, pradedant 
Prezidentu ir Vyriausybe. Apie 
valdžios vyrų la imėjimus šioje 
"kovo je " kol kas nėra ką kalbėti. 
N ac iona lin is  tu rtas ba ig iam as 
išgrobstyti, o nubaustų beveik 
nėra.

A p s iv o g ę  ir  k o ru m p u o ti

pareigūnai bei valdininkai šiandien 
ka ip  n iekuom et saugūs. Tad 
m um s nieko kito nelieka, kaip 
aprašinėti ikikarinėje Lietuvoje 
v y k u s iu s  te is m o  p ro ce su s , 
p a s ib a ig d a v u s iu s  įs ta tym ų  
pažeidėjų nubaudimu.

B u vo  to k ia  v isu o m e n ę  
s u ju d in u s i ir  š ie k  t ie k  
pralinksm inusi "lašin ių skutim o" 
byla, kurio je figū ravo  p lačia i 
ž in o m i p a re ig ū n a i: ū k in in kų  
s ą ju n g o s  p irm in in ka s ,
veterinarijos gydytojas Mikšys, 
b u vę s  ū k in in k ų  są ju n g o s  
p irm ininkas ir Seim o narys E. 
Draugelis, buvę Seimo nariai P. 
Jonikas, B. Sakalauskas, kiti 
v a ld in in k a i. B y lą  n a g rin ė jo  
kariuom enės teismas.

Nukelta į 2 p.
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PENKIASDEŠIMT METŲ DIEVO 
PALAIMINTOJO DARBO STAŽO

Leonlla MALAKAUSKIENĖ

kunigas Pranciškus aukojo 
prieš penkiasdešimt metų 
gimtojoje Raseinių parapijoje. 
Yra pasakojama, kad 
raseiniškiai labai nenorėjo po 
vienuolių domininkonų jsileisti 
pasaulietį (juodąjį) kunigą. Tai 
buvo dar praėjusiame 
šimtmetyje, caro laikais. Už 
nepaklusnum ą vyskupas 
prakeikęs Raseinių parapiją, 
kad "pertris pakalenijas” išjos 
nė vienas netaptų kunigu. Ir 
tikrai - buvo mėginimų, bet 
nesėkmingų. Iš kelių kandidatų 
(klierikų) vienas pagaliau tapęs 

Birželio 12-ąją, per šv. Antano tarnavęs Šiaulių krašto žmonėms kunigu, bet metęs kunigystę... Todėl
atlaidus, Baisogalos bažnyčioje Žagarės, Liolių,. Bazilionų P. Ščepavič iaus prim icijos 
buvo pagerbtas kunigas jubiliatas parapijose, o pastaruosius Raseiniuose, nepaisant blogo oro,
m onsin joras Pranciškus keturiolika metų - Baisogaloje. buvo labai iškilmingos. Kelyje iš
Ščepavičius. Ilgus metus jis yra Pirmąsias iškilmingas šv. Mišias Raseinių j Kunkojus (gimtąjj jaunojo

kunigo kaimą) buvo pastatyti ne 
vieneri gėlėmis ir žalumynais 
išpuošti vartai, jauni ūkininkaičiai 
raiti parlydėjo iškilmių kaltininką j 
namus.

O šiemet Baisogalos valsčiaus ir 
parapijos žmonės irgi gražiai 
pagerbė savo kleboną, kuriam 
neseniai suteiktas monsinjoro 
titulas. Gausiai susirinkę iškilmių 
dalyviai su bažnytine procesija atėjo 
iki klebonijos, pasitiko jubiliatą ir 
palydėjo iki bažnyčios, kur Šiaulių 
kunigai Kleopas Jakaitis ir Antanas 
Bitvinskas vainikavo Jubiliatą mirtų 
vainiku ir jteikė drožinėtą, kryžiumi 
papuoštą lazdą. Padėkos Mišioms 
pasibaigus, jubiliatą sveikino Bai
sogalos valsčiaus viršaitis, mokyto
jai, medikai, ūkininkų, konservatorių 
partijos atstovai ir kiti parapijiečiai.

Tarp šių dviejų iškilmių . 
penkios dešimtys metų darbo be 
poilsio dienų ir atostogų. Penki 
dešimtmečiai, j kuriuos sutilpo 
karo pabaiga, okupacija, pokario 
baisumai, tragiškos artimųjų 
netektys, lageriai, tikinčiųjų 
persekio jim ai... Kunigas 
Pranciškus Ščepavičius išgyveno 
visa tai drauge su Lietuva, drauge 
su mumis ir sako, kad visur gyventi 
ir dirbti jam buvo labai gera.,, 

Tikėtina, kad ir "Aušros alėjos" 
skaitytojų tarpe yra ne vienas 
kunigo Pranciškaus Ščepavičiaus 
parapijietis. Palinkėkime jubiliatui 
ištvermės, kantrybės ir sveikatos. 
Metų našta nemaža, o darbų vis 
daugiau. Linkime gerbiamajam 
kunigui su laukti jo vertos 
pamainos.

NUTEISTI APSIVOGĘ PAREIGŪNAI, TAČIAU 
NE ŠIANDIENINĖJE, O PRIEŠKARINĖJE 

LIETUVOJE

KELMĖ
Prekiaujant maisto ir nemaisto 
prekėmis iš lengvų konstrukcijų 
statinių (kioskų), fiziniams ir 
juridiniams asmenims nustatyta 
minimali 100-120 litų rinkliava per 
mėnesj. Vėliau kainos gali būti 
d id inam os, atsižvelgiant j 
prekybos kiosko atstumą nuo 
centro. Už leidimo išdavimą 
prekiauti maisto ir nemaisto 
prekėm is iš au tom ob ilio  
priekabos bus imama rinkliava 
po 4 litus per dieną arba 80 litų 
per mėnesj.
*  *  *

Praėjusj savaitgalį ir šios savaitės 
pradžioje populiariausias 
nusikaltimas buvo gyvulių ir 
paukščių vagystės. Mūsų tėvai 
ir seneliai pasakoja, kad seniau 
vagystės kaime buvo retas 
dalykas. Iš Vašilėnuose 
gyvenančio I. Jenciaus pavogtas 
arklys, iš Kumpiškės žemės ūkio 
bendrovės - taip pat. Kalniškių 
kaime iš ganyklos dingo veršelis, 
o iš kelmiškės B. K. pavogta 30 
kg paršiukas ir... viena višta.

PAKRUOJIS
Globos ir rūpybos skyrius 
surengė pasitarimą apylinkių 
savivaldybių globos ir rūpybos 
inspektoriams. Apie nedarnių 
šeimų problemas kalbėjo rajono 
gydytoja pediatrė A. Lapėnienė. 
Aptarti vaikų su negalia poilsio 
organizavim o, nem okam o 
maitinimo, pašalpų skyrimo ir 
mokėjimo, vienišų žmonių 
aprūpin im o kietu kuru, 
kompensacijų technikos ir kt.

j. klausimai.
ŠIAULIŲ RAJ.

Kuršėnuose veikia tautodailininkų 
paroda. Joje per trisdešimt 
auksarankių kuršėniečių 
žiūrovams rodo keramikos, 
tekstilės, medžio darbus. Parodos 
atidaryme dalyvavo, sveikinimo 
kalbą pasakė ir gėlių 
tautodailininkams jteikė rajono

Anksčiau sakydavo, kad 
grimuojasi tik tam tikros lyties vyrai... 
Dabar laikai pasikeitė, pasigražina j 
TV ekraną lipdam as vos  ne 
kiekvienas aukščiausiosios val
džios atstovas.

Labai norėjau pažiūrėti, kaip 
atrodys diskusijos su opozicijos 
lyderiu metu prem jeras p.

valdytojas Rimas 
Mačiūnąs. 

AKMENE
Birželio 21 d. iš 
V. Kudirkos g. 24 
namo (Naujojoje 
A k m e n ė j e )  
ketvirtojo aukšto 
iškrito neblaivus 
A l g i m a n t a s  

Vintilas, gim. 1948 m. Vežamas 
j ligoninę, A. Vintilas mirė. Jvykis 
tiriapias.

JONIŠKIS
Pabrango leidimai prekiauti 
alkoholiu. Dabar leidimas 
prekiauti visų rūšių alkoholiniais 
gėrimais Joniškyje kainuoja 5000 
Lt.

Vagysčių, aišku, netrūksta. 
Nukentėjo du vaikų darželiai. IŠ 
Linkaičių pavogtas televizorius 
"Tauras", du kilimai, telefono 
aparatas. Antroji vagystė - iš 
Bariūnų: pasigesta 10 pagalvių, 
trijų antklodžių, šešių čiužinių. 
Panašu, kad ruošiamasi 
pusmetipei "inventorizacijai".

RADVILIŠKIS
Iš Lietuvos gyvulininkystės 
instituto Užupio kiaulių fermos 
dingo 8 paršeliai.
* * *
Birželio 21 d. apie 10 valandą 
pastebėtą kad iš Jonaitiškių ŽŪB 
dirbtuvių, išp lėšus lentas, 
pavogta automašinos GAZ-2401

TE LSI A? |3avarL* kardanas'
Sekmadienj paminėtos žudynių 
Rainių m iškelyje 53-osios 
metinės. Aukotos šv. Mišios 
Telšių Katedroje ir Rainių Kančios 
koplyčioje.
* * *
Nutarta reorganizuoti rajono 
žemės ūkio skyrių. 
Vadovaujantiems darbuotojams 
pasiūlyta atsistatydinti. Priežastis 
- tarpusavio konfliktas, kilęs 
paskirstant žem dirbiam s 
lengvatinius kreditus.
*  * *

Liepos 2 d. Žemaičių Kalvarijoje 
prasideda tradicinių Švč. M. 
Marijos Apsilankymo atlaidų 
aštuondienis.

Aukštesniojoje taikomosios 
dailės mokykloje įvyko studentų 
diplominių darbų gynimas.

Šleževičius, tačiau vis geso elektra. 
Su kiekvienu elektros išjungimo ar 
įjungimo blyksniu iš TV ekrano žiro 
premjero... pudra. Taigi valdžios 
vyrai pudruoja veidus, o mums - 
smegenis. Dėl ko? Kad nema
tytume, kaip jie iš gėdos rausta ir 
nesuprastume jų darbelių?

Ona BENDINSKIENĖ

Gediminas BUDGINAS

Atkelta Iš 1 p.
Ūkininkų sąjunga buvo 

įpareigota aprūpinti kariuomenę

Tęsinys. Pradžia Nr. 41

- Tiek realistiniai, tiek simboliniai - 
m odernistin iai pa leo lito  meno 
kūriniai vis dažniau prilyginami 
didingiausiems bet kada pasaulyje 
sukurtiems meno šedevrams.

- Septintajame dešimtmetyje 
tarybiniai antropologai pripažino, 
jog visais atžvilgiais (materialinio- 
kultūrinio palikimo, medžiotojiškais 
sugebėjimais) ledynmečio epochos 
žmonės buvo aukštesnio lygio už 
šių dienų atsilikusias Australijos, 
Afrikos ir Okeanijos gentis.

Galbūt dar ne kartą reikėtų 
apsvarstyti priešistorinio žmogaus 
vertin im ą? Paskutiniu metu 
pareiškiama nuomonių, jog mes 
galėtum e būti krom anjon iečio 
protėviai, jog savo estetiniais 
jausmais ir protu nepakilome ligi 
pirmųjų kromanjoniečių lygio. Kai 
kurie autoria i te igia, kad 
s im bolin iuose p iešiniuose 
užfiksuoti kosmogeninės hipotezės

lašiniais, juos superkant iš Lietuvos 
ūkininkų. Tačiau lašinius pirko 
atvežtus iš Amerikos ir Ukrainos, nes 
lietuviškieji buvo brangesni. Jų 
kilogramas tuomet kainavo 5,60 -

elementai, arba tvirtina radę urvuose 
saulės baterijų maketų liekanas... 
Kol kas oficialiai tokie teiginiai 
atmetami vadovaujantis logika: to 
būti negali, nes taip negali būti. 
Prisiminkime 1953 metais Maskvoje 
apgintą daktarinę disertaciją, kurioje 
įrodoma, jog paleolito menas 
marksistinės - lenininės estetikos 
šviesoje neegzistuoja. Kaip šie 
hipotetin ia i klausim ai bus 
sprendžiami ateityje, parodys laikas, 
tačiau aišku viena: "Priešistorinis 
periodas nėra pragyventas labai 
labai seniai, jis vis dar čia, su 
mumis” . Tai Kembridžo universiteto 
archeologo G rechemo Klarko 
žodžiai.

“ Septin to jo  dešim tm ečio 
pradžioje istorijos mokslų daktaras 
V. Larčevas surado skulptūrą, 
primenančią skeptrą. Ji buvo 
išpjaustyta poliruotoje mamuto 
iltyje. Ant skulptūros buvo keistas 
ornam entas, išbadytas
sm ulkiausiom is skylu tėm is -

1929 m. spalio 27 d. teismas tarė 
savo žodj. Mikšys ir E. Draugelis 
nubausti v ieneriem s metams 
sunkiųjų darbų kalėjimo; P. Jonikui 
paskirti v ieneri metai grasos 
kalėjimo; B. Sakalauskui ir Šiaulių 
apygardos ūk in inkų sąjungos 
pirmininkui Sobliui - 6 mėn., 
Marijampolės ūkio banko direktoriui 
- 4 mėn., o ūkininkų sąjungos 
rangovui Frizinskiui - 3 mėn 

. paprastojo^kalėjimo. Suprantama, 
pasisavintas lėšas jie privalėjo 

’Sugrąžinti j valstybės iždą.
Iki teismo visi kaltinamieji buvo 

laisvi. Mat nebuvo prevencinio 
sulaikymo įstatymo, po kurio 
pritaikymo nusikaltę asmenys 
paleidžiami laisvėn. Užtat teismui 
pasibaigus, te ism o pirmininkas 
iššaukė sargybą, ir Mikšys, E. 
Draugelis bei P. Jonikas buvo suimti 
ir išvežti tiesiai kalėjiman.

Tokia buvo tvarka.

pag ilin im ais (...) Gyvatiškas 
skylučių sritis nutraukia žiedas, 
supantis žemiau vidurio. Beje, toks 
dirželis vėliau tapo visuotiniu 
senovės Rytų išminčių simboliu. 
M ikrotaškin is papuošalas
sudomino mokslininką. (Nelengvo 
dešifravimo aprašymas praleistas • 
aut. past.) Pasirodė, kad tai 
un iversalus ir atsižvelgiant i 
keliamuosius metus koreguojamas 
Mėnulio bei Saulės kalendorius!

Tačiau tai dar ne viskas. Dvi 
skirtingos pagilinimų kombinacijos 
vienoje iš juostų - tai savotiškas 
kodas, leidžiantis apskaičiuoti laiką, 
per kurį apie dangaus sferą 
apsisuka kiekviena iš penkių 
planetų: M erkurijus, Venera,
Marsas, Jupiteris, Saturnas. Beje, 
apska ič iavim ai, palyginti sU 
š iuo la ik in ia is  m etodais, ganė 
tikslūs, nurodytos netgi šimtosios 
paros dalys". (V. Rodikov. Tak gd0 
že ona načinaetsa? - Technika 
molodioži, 1981, Nr. 1, p. 57).

replika PASIILGAU
NATŪRALAUS PREMJERO

6,15 Lt, o ameriko
niškųjų - 2,85 Lt.
Išradingieji valdinin
kai užsieninių lašinių 
antspaudus išskuto 
peiliais ir patelkė juos 
kaip v ietinės 
gamybos produkciją, 
sup irk tą  1 ūž daug” 
d idesnę kainą.
Skirtum ą susižėrė 
kišenėn. Nuostoliai 
va lstybe i siekė 
215110 litų, Tikriausiai 
tai juokinga suma, 
lyg inant su tik 
n u t u o k i a m a i s  
š iandienin ių aferų 
mastais.

APIE ŽMOGŲ, 
IŠVARYTĄ IŠ ROJAUS

Stasys GLIAUDYS

GERIAU VĖLIAU. NEGU...

Sveikiname
Albertas GRIGANAVIČIUS

Kai LKP išvertė savo kailį į LDDP, ji pasiliko tą 
patį savo organą "Tiesą", nurodydama,, kad ji 
eina nuo 1917 metų. Tada ir paklausiau gerb. 
Redaktoriaus, kada tiesos vardu prisidengęs 
laikraštis melavo žmonėms: ar bolševikinės 
vergijos metais, ar prasidėjus Atgimimui. 
Atsakymo, žinoma, nesulaukiau. Atėjo jis dabar 
netikėtai per radiją ir televiziją: nuo liepos 1 
dienos organas vadinsis “ Diena” . Supratau. 
Nepatogu kasdien rašyti apie daugumiečių ir 
Vyriausybės la im ėjim us stabilizuojant 
ekonomiką ir t.t. ir vadintis "Tiesa” .

AUŠROS ALĖJA
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Nepriklausomosios Lietuvos 
Ipespublikos prezidentas A. 
Smetona tvirtino, kad didžiausias 

I  lietuvių turtas, nuo kurio prasideda 
j  gerovė, yra žemė. TaCiau kaimo 

/Lietuvos ateitis nejsivaizduojama 
jjbe darbštaus ir nepriklausomo 
(žemdirbio, amatininko ar doro

ž m o n ė s ,  
m e n a n t y s  
ankstesniuosius 
laikus ir jaučian
tys nerimą dėl 
ateities, matyt, ne 
be p a g rin d o  

aimanuoja:

TĖVIŠKĖS ŠAUKSMAS

Įverslininko.
Sakoma, kad seniau Lietuvos 

[ūkininkams Dievas buvo davęs abi 
dešines rankas. Kolektyvizacijos ir 
kolektyvinio darbo metais daugelio 
ko lūk ieč ių  ab i rankos  v ir to  
kairiosiom is. Kaip sugrąžinti 
Senuosius laikus? Kaip sugrąžinti 
darbštumą? Senesniosios kartos

- Kas bus, kai paskutinės mūsų 
jėgos išseks, kai nebegalėsime savo 
v ie n in te lė s  karvutės, daržo 
prižiūrėti? Kas maitins tuos, kurie 
sp ieč ium i apgu lę  ištisą parą 
v e ik ia n č ia s  g irdyk las?  Kas 
sugrąž ins prie kasdieninio ir 
prasmingo darbo tuos, kurie abiem 

kairiosiom is rytų ir vakarų kryptimi 
tam po lagaminus? Kas?

O gal visiškai nebėra jokios išeities? 
O gal darbas, kaip pragyvenimo 
šaltinis, jau visai atgyveno?

Ne, Lietuva nebuvo ir nėra turtinga 
aukso klodais. Lietuva turtinga žeme 
ir žmonėmis.

DARŽININKYSTĖ LIETUVOJE

SVARBIAUSIEJI 
JEPOS MĖNESI

DARBAI

Rudeniui mėšlą reikėtų pirkti jau 
sąrą. Šiuo metų laiku daugiausia 
;iųjj gauti. Reikia žinoti, kad sunkiam 
požemiui geriau tinka arklių, o 
lėlio dirvai - karvių arba kiaulių 
'šias. jvairaus mėšlo mišinys tinka 
iems dirvožemiams.
Liepos mėnesj parūpintą mėšlą 
ripostuokite taip, kad rudenj 
lėtumėte perpuvusio mėšlo, kurj 
:ų galima krėsti j dirvą. Tokj mėšlą 
igviau {maišyti j gruntą, jj galima 
'audoti ten, kur dirvos giliai perkasti 
įmanoma. Tai tos vietos, kur auga 

iametės gėlės, uogakrūmiai ir 
oratyviškai formuoti bei žemaūgiai 
pstinio vainiko vaismedžiai. Be 
pusiau perpuvęs mėšlas dirvoje 
ii nesuyra.
'irvai pagerinti tinka ir smulkių 
linių gyvulių mėšlas. Šios rūšies 
ilą dažnai daug lengviau gauti 

B u arklių. Tačiau jokiu būdu 
lalima jo  krėsti tiesiog j dirvą, 
talkių naminių gyvulių mėšlas yra 

koncentruotas ir gali pakenkti 
alams. Todė l pa ta rtina  jj 
postuoti. Norint padidinti humuso 
;j, galima, be jprastų mėšlui 
jamų medžiagų, jmaišyti medžio 
:lių, žievės ar vilnų atliekų, 
iomposto krūvos kraunamos 
Įiau pavėsingoje vietoje, kad 

as ne taip greitai išdžiūtų, 
ausia dedamas 12-15 cm  durpių 
ksnis. Durpės sugeria lietaus 
lutas medžiagas. Mėšlas j krūvą 

(raunamas puria is s luoksnia is.
enas sluoksnis neturi būti 

Hon niskaip25cm . Tarp kiekvieno 
J o  sluoksn io  dedam i kelių 
entimetrų ko m p o s to  žem ės 

iluoksniai, kom posto žeme 
lama ir visa paruošta krūva, kuri 

Įn būti aukštesnė kaip vienas 
jas. Viršutinis kom posto žemės 

M<snis per visą kom postavim ą 
i išdžiūti.
RŽAS
, nuėmę žirnių derlių, augalo 

|ų neišrausite, bet paliksite 
(je, vėliau č ia aug inam os

daržovės gaus papildomai azoto.
Stiebai nupjaunami ties pat dirvos 

paviršiumi. Ant žirnių kaip ir ant pupelių 
šaknų auga gumbelinės bakterijos, 
gam inančios azotą.

Lapinius kopūstus galima sodinti 
visą liepos mėnesj. Sodinant mėnesio 
pabaigoje, atstumas eilutėse tarp 
daigų sumažinamas iki 30 cm.

Kuo anksčiau nuskinami pirmieji 
agurkų vaisiai, tuo greičiau formuojasi 
kiti.

Palikus per ilgai nenuskintus 
vaisius, gali atsitikti taip, kad dalis 
užmegztų vaisių neišaugs. Todėl 
nepatartina palikti ant kiekvieno augalo 
sėklinių agurkų. Juos galima auginti 
ant vieno ar kelių augalų.

Negalima agurkų traukti nuo 
virkščios, geriausia juos nupjauti peiliu. 
Traukiant va is ių  nuo virkščios, 
dažniausiai pažeidžiamas stiebas, dėl 
to  vėliau gali žūti visas augalas.

Su pertraukomis augantys agurkai 
dažnai būna kartūs. Taip gali atsitikti 
ir dėl nepastovių meteorologinių 
sąlygų arba dėl netinkamos priežiūros.

Ankstyvosios bulvės kasamos tik 
tada, kai užauga geri gumbai.

Geriausia palaukti, kol bulvienojai 
pagels. Tada gumbų esti daug daugiau 
ir jie  g e re sn io  skon io . V isa i 
nepagalvojama, kad, palaukus 10 
dienų, galima nuimti kur kas didesnj 
bulvių derlių.

Gegužės mėnesj ir vėliau pasėtas 
morkas rudens ir žiemos vartojimui 
kartą per savaitę liepos mėnesį reikia 
patręšti mineralinėmis trąšomis.

Azoto trąšas galima vartoti tik labai 
saikingai. Per daug azoto gavusios 
morkos blogai laikosi, kaupuose pūva. 
Reikalingiausias morkoms kalis. Todėl 
vartojamas mažai azoto, bet daug 
kalio turintis mineralinių trąšų mišinys. 
Paruoštu 0,2 proc. trąšų tirpalu 
laistoma visa morkų lysvė; po to 
augalai apliejami švariu vandeniu.

"Nugi dabar, ką tik įmanot, sėkite 
sėklas! Sėkite kopūstus, morkus, su 
didele sauja ropių, pastarnokų, sviklų 
bei repukų", - taip apie daržovių 
auginimą rašė K. Donelaitis 1775 metais. 
Bet Lietuvoje daržovės buvo auginamos 
jau daug anksčiau. Manoma, kad 
anksčiausiai pradėtos auginti ropės; XIII 
a. buvo auginami kopūstai, o XIV a. 
dvaruose - ropės, burokėliai, petražolės, 
mairūnai morkos, svogūnai, agurkai, 
pastarnokai, porai, ridikai. Valstiečių ir 
baudžiauninkų sodybų sklypeliuose, 
aptvertuose nuo gyvulių ir šernų žiogrių

vietų plito šilumą mėgstančių daržovių, 
ypač agurkų, auginimas kaip verslas. 
Upių bei ežerų pakraščių priesmėlio 
dirvožemiai su žvyro podirviu - tai šiltos 
laidžios vandeniui dirvos, kai kuriose 
vietose pavasarinių potvynių metu 
užliejamos ir savaime pasitręšiančios 
dumblu, daugelyje vietų užstotos 
medžių nuo šaltų Šiaurės vakarų vėjų 
arba net apsuptos pušynų. Vasaros 
vakarais nuo upės kylantis rūkas teikė 
drėgmės ir iš dalies apsaugojo nuo 
pavasarinių šalnų. Prekes j turgų 
nugabenti pigiausia vandeniu, todėl 
turgaus aikštės dažniausiai buvo greta 
prieplaukų. Net mėšlą iš miesto 
gabendavo laiveliais.

Verslui buvo auginamos tokios 
daržovės, kurios augintojui duodavo 
didžiausią pelną. Daugiausia buvo

Minską. 1931 m. Kėdainių daržininkai 
(Kėdainių apskrityje agurkų buvo 
auginama 180 ha, pomidorų - 15 ha, 
braškių -1 0  ha) vagonais išvežė j kitus 
miestus 794482 kg agurkų, 225000 kg 
pomidorų, 10000 kg braškių. Kėdainių 
daržininkai prekiavo ir agurkų sėklomis, 
kurių išaugino apie 150 cnt (po 50 kg per 
metus). Taip atsirado "Trakų” ir 
"Kėdainių" agurkų veislės.

Žiemą agurkai ir pomidorai buvo 
importuojami iš Vokietijos ir net iš 
Italijos. Kauno ir kitų didesnių miestų 
prekybininkai, mažai turėdami 
šiltadaržių, negalėdavo patenkinti 
gyventojų poreikių. Inspektuose, 
apšildomuose arklių mėšlu, daugiausia 
buvo auginami agurkai ir ridikėliai. 
Ridikėliai sėjami apie vasario 20 d. tarp 
agurkų ir raunami (apie 100 ridikėlių iš

tvora, augo kopūstai, 
ropės. Geltonos, bet ne 
raudonos morkos, nes 
raudonųjų morkų sėklos 
buvo labai brangios. 
Auginamos Lietuvoje, 
kryžminosi su laukinėmis ir 
virsdavo geltonomis. Ropių 
lapai buvo rauginami kaip 
kopūstai, o jauni balandų ir 
dilgėlių lapeliai vartojami 
sriuboms. Svogūnai 
Latvijoje buvo auginami jau 
V-VI a. Jie atklydo iš 
Vidurinės Azijos. Tuo pat 
laiku svogūnai turėjo 
atsirasti ir Lietuvoje, šilumą 
mėgstančių daržovių 
(agurkų) buvo auginta labai 
mažai ir daugiausia tik dvaruose, kur 
buvo samdomi daržininkai, įrengiami 
žiemos sodai ir vienšlaičiai šiltnamiai 
prie klėčių ar tvartų sienos. Daržininkų 
produkcija patekdavo daugiausia ant 
ponų stalo, dvaro kumetis jos 
nematydavo. Net j miestų turgavietes 
labai retai nuveždavo. Valstiečiai 
daržoves augindavo tik savo reikalams, 
jų nepardavinėjo. 1913 m. buvo 
auginama 14000 ha daržovių, 1983 m. - 
21000 ha. Vidutinis derlius -173  cnt/ha. 
1913 m. duomenis reikėtų laikyti 
padidintais, nes daržovėms skirtuose 
plotuose buvo auginami pašariniai 
runkeliai, kuriuos, esant trilaukei 
žemdirbystės sistemai, augino  
aptvertuose sklypeliuose prie namų.

Verslinė daržininkystė Lietuvoje 
prasidėjo taip pat seniai. Didysis 
Lietuvos kunigaikštis Vytautas, 
apgyvendinęs totorius bei karaimus p,rie 
Vokės upės ir Trakuose, sudarė 
prielaidas verslinei daržininkystei plisti. 
Šių tautų žmonės atlikdavo ne tik karinę 
tarnybą, bet vertėsi ir arklininkyste, 
vežėjavimu, daržininkyste. Vilniuje 
daržininkai net namų darbo inspektus, 
pakreiptus 45 laipsniais į pietus, 
naudojo agurkams bei ridikėliams 
auginti, nes turėjo daug kariuomenės 
arklių mėšlo jiems šildyti. Kėdainiuose 
daržoves daugiausia augindavo žydai 
išsinuomotuose ar pirktuose žemės 
sklypuose Nevėžio pakrantėse. Kaune 
žydai taip pat nuomodavo žemę iš 
grafienės Vasilčikovos ar Nemuno 
pakrantės gyventojų Vilijampolėje. Iš šių

Gyvename viltimi...
Marcijonas JONKUS
Mes abudu su žmona pensininkai, gyvename Papilės . 

miestelyje, nuosavame name. Laikome karvutę, paršelį ir I 
keletą paukščių. Neseniai greta mūsų pasistatė namus | 
du stambūs žemvaldžiai, o dabar jie siekia įsitvirtinti iki i 
pat Ventos tilto. Akmenės rajono ir vietinė valdžia visaip 
stengiasi išsaugoti kuo didesnius nenaudojamus plotus, | 
kuriuose draudžia net karves ganyti.

Gyvename viltimi, kad greitai bus rinkimai ir > 
sulauksime sąžiningesnių valdininkų. Dabar, paprašius ' 
mašinos malkoms ar šienui parsivežti, atsakymas iš | 
anksto paruoštas - nėra benzino ir 1.1. Betgi mes - gyvi i 
liudininkai, matantys, kaip švaistomas žmonių prakaitu 
uždirbtas turtas.

lango) kovo mėnesį. 
Agurkų sodinam a po 
keturis j langą, derlius - 
balandžio pabaigoje. 
Kretingoje, grafo
Tiškevičiaus dvare, 1928 
m. buvo 300 šiltnamių. 
Kaune tuo laiku kartu su 
pavasariniais, t. y. 
neapšildomais iršildomais 
mėšlu - apie 3 ha. Žieminių 
šiltnamių statyba buvo 
labai brangi ir juos 
galėdavo statydintis tik 
pinigingiausi asmenys 
(Kaune - vokiečiai 
Fanstilis, Kronas,
Kernbachas). Tokiuose 
šiltnamiuose daugiausia

auginami agurkai, kurių valstiečiai 
nesugebedavo išsiauginti dėl 
agrotechninių žinių stokos. Kėdainių 
agurkininkai agurkus sėdavo eilėmis, 
palikdami tarp jų 70 cm. Kas 2 metrai 
išilgai ir skersai lysvių sėdavo pupeles, 
kad jos užstotų agurkų daigus nuo 
vakarų vėjų. Iš to 4 kv. m sklypelio 
gaudavo kapą (60vnt.) prekinių agurkų. 
Agurkas turėjo būti 4 verškų ilgio 
(verškas - 4,44 cm). Kopūstus, kaip ir 
agurkus, turguje parduodavo kapomis, 
morkas - kibirais, bulves - maišais, nes 
svarstyklių (bezmėnų) buvo reta. 
Žiediniai kopūstai būdavo parduodami 
vienetais, kai skersmuo - sprindinis (apie 
20 cm). Trakų daržininkai aprūpindavo 
daržovėmis Vilnių ir jo apylinkes, Kauną 
ir artimiausius miestelius, o kėdainiškiai 
daržoves, ypač agurkus, veždavo 
vagonais net į Šiaulius, Klaipėdą, Rygą ir

buvo auginamos gėlės, o iš daržovių - 
agurkai, daugiausia ilgavaisiai (jiems 
apdulkinti nereikia bičių), 
"Spotrtresistin" ir kitų veislių. Derlių 
gaudavo balandžio mėnesio pradžioje. 
Elektros apšvietimą naudojo 
mažiems agurkų daigų ploteliams, nes 
buvo labai brangu. Kėdainių žydai sėklą 
sėdavo tik dvejų trejų metų, nes jeigu 
sėkla per jauna, agurkai ^  žydi, bet 
nemezga.

Lietuviams prekyba užsiimti 
drausdavo kunigai. Tai esą ne lietuvių 
amatas. Sodininkai - daržininkai 
dvaruose daugiausia buvo vokiečiai ir 
lenkai. Jie pagalbininkais išsimokydavo 
lietuvius, kurie patys vėliau tapdavo 
sodininkais bei daržininkais. Verslininkų 
vaikai paveldėdavo iš tėvų patyrimą ir 
kai kurias paslaptis, kurių svetimiems 
perduoti būdavo nevalia.

JONELAIČIAI
Kemsas DAUNYS

’didelio Jonelaičių ežerėlio 
Įntėse nuo neatmenamų laikų 
J °  Jonelaičių kaimas. Jo 

. rtoia1, suprasdami pažangaus 
™№kavimo reikšmę, jau šio 
n* * ,eč|o pradžioje Išsiskirstė | 

mlus- Kaimas visada palaikė 
i'eluvlškąslas tradicijas Ir 

ui lietuvybę. Mūšiuose su 
ttlninkais 1919 metais kaimo 

J '  ;ar,u su Sauglnlų kaimo 
“" fs  nustūmė priešus nuo savo 
. or|,c ''U vistų. Lietuvai atgavus 

įausomybę, Jonelaičiai tapo 
,s i'diniu. 1926 metais

tokvtni P' aclžios mokykla, kurioje 
? av°  Normantas, didelis

lie tu v iško s io s  kultūros
puoselėtojas, mokėjęs gražiai 
bendrauti su žmonėmis. Jis prie 
mokyklos subūrė tautinių šoklų 
ratelj, Į kur| sukvietė šokėjus iš 
aplinkinių kaimų. Sušoktu Ir daina 
aplankyti aplinkiniai kaimai Ir 
miesteliai.

Tą gražų Ir kultūringą gyvenimą 
su g rio vė  L ietuvą užpuolę  
bolševikai. Nuo tada vadovavimą 
kaim o kultūriniam gyvenimui 
pasiglemžė amoralūs žmonės, kurie 
tik aklai vykdė bolševikų įsakymus. 
D o rie ji žm onės Išsis lapstė , 
Išbėgiojo arba buvo nužudyti, 
ištremti. Šaulys Julius Jarulaltls 
pasitraukė Į Vakarus. Slenkant 
frontui, ne kartą kaimas ėjo Iš rankų 
| rankas. Paskui pradėta gaudyti 

armiją. Vyrai slapstėsi,vyrus i  ..... . - ■
išsibėgiojo - kas pasitraukė j mišką.

kas Įsidarbino mieste. Savo tėvo 
pak luon ėje , užėjęs ap lanky ti 
namiškių, buvo nušautas partizanas 
Petras Urbonas. Vėliau atėjo trėmimų 
banga. | Irkutsko srit) buvo ištremta 
Elsbergų šeima - penketas jos narių. 
Trem tyje  pabuvojo  ir Vacys  
Žukauskas su žmona bei penketas 
Felikso Petrausko šeimos narių. O 
kas suskaičiuos ir aprašys tą 
skausmą, tas kančias, patyčias, 
patirtas nuo stribų ir kitų bolševikų 
kolaborantų. Visa tai jau praeityje, 
kaimas pradeda naują gyvenimą, 
kuriasi naujieji ūkininkai. Gal vėl 
atgims dvasingum as žmonėse, 
bolševikų tiek metų slopintas ir 
gniuždytas.

Tikėkimės, - Jonelaičiai prisikels, 
o jo jaunimas bus lyderiu kaimo 
jaunimo tarpe kaip prieškarinėje 
Lieuvoje.

DEBESĖLIŲ TANKUS IŽAS... Rimanto PETRIKO nuotr.

PUSLAPĮ PARUOŠĖ PETRAS KUDRICKIS

AUSROS ALEIA



pažinimo asis
Atkelta iš 1 p.

JAV prezidentas savo vizitui 
Baltijos kraštuose pasirinko Latviją, 
kur liepos pradžioje susitiks visų 
trijų Baltijos valstybių vadovai.

Ar po šio vizito padidės mūsų 
saugumas nuo Rusijos? Labai 
reikėtų naujo Baltijos kelio. Tai 
būtų perspėjimas dėl naujo 
pasidalijimo, kurio kontūrai vis 
ryškesni, grėsmės. Anksčiau j tokią 
progą būtume gyvai sureagavę. 
Dabar tautos gerokai nusivylusios 
ir apviltos, kad leistųsi j tokj žygj.

Kitoje kaimyninėje šalyje 
Baltarusijoje, kažkada taip pat 
deklaravusioje nepriklausomybę, 
po pirmo prezidento rinkimų turo 
užtikrintai pirmauja sąjungos su 
Rusija šalininkas, buvęs kolūkio 
pirm ininkas A. Lukašenka, 
rinkiminės kampanijos metu iš kitų 
kandidatų išsiskyręs aršiu 
populizmu. Kai kas atkreipė 
dėmesj, kad jis daug kur kopijuoja 
Žirinovskj. '

Ukraina taip pat kryžkelėje prieš 
prezidento rinkimus. Čia po pirmojo 
rinkimų turo pirmauja dabartinis 
prezidentas L. Kravčiukas, 
daugiausia balsų surinkęs šalies 
vakarinėse srityse. Kitas kandidatas 

buvęs premjeras L. Kučma. 
Būgštaujama, kad, laimėjus L. 
Kučmai, ne tik Krymas, bet ir 
Ukraina pasuktų Rusijos jtakon. 
Nors Ukrainos likimas jau beveik 
nulemtas. Bendromis Rusijos ir 
Vakarų pastangomis priverčiant 
atsisakyti branduolinio ginklo, 
ateityje galėjusio tapti Rytų ir Vidurio 
Europos regiono saugumo bei 
stabilumo garantu.

Lietuvoje vienu referendumu 
bus mažiau. Seimo rinkimų 
in ic ia toria i atšaukė savo 
sumanymą. Panašu, kad politinės 
jėgos pamažu apsipranta su 
mintimi, kad LDDP išbus visą ar 
beveik visą kadenciją.

Kito referendumo parašai 
tebeskaičiuojami.

Gal artėjanti Pasaulio lietuvių 
dainų šventė nors trumpam, nors 
šiek tiek mus sutelks.

Dėl jų  Lietuvai 
nėra ko baimintis
Atkelta Iš 1 p.

Galvoju studijuoti Vilniaus 
universitete. Gal žurnalistiką, 
gal politologiją ar ekonomiką. 
Dar pagalvosiu. Klasė mūsų 
buvo gera. Gal trupučiuką 
trūko dėmesio mokslui, gal 
trūko organizuotumo, vienti
sumo. Dėl mūsų Lietuvai nėra 
ko baimintis. Galite būti 
ramūs."

RŪTA JATULYTĖ: "Gaila 
išsiskirti su draugais. Mokytojai 
mums buvo geri. Mokykla 
labai miela. Naujas direktorius 
labai stengiasi. Mokykla labai 
pasikeitė j gerąją pusę. 
Direktoriumi visi labai žavisi. 
Mokykloje ir politikavome, 
net pykomės - aštuoni buvo 
už S. Lozoraitj, devyniolika - 
už A. Brazauską. Susitaikėme, 
nes pyktis nieko neišspren
džia. Traukia kalbos - ypač 
skandinavų. Nors tikriausiai 
pasirinksiu mediciną".

Sėkmės Jums visiems 
nelengvame gyvenimo kelyje. 
Dėl šios laidos galime būti 
ramūs.

Vlado GIRININKO 
nuotraukose: išleistuvių 

akimirkos.

GERBIAMIEJI
SKAITYTOJAI,

tęs iam a “ Aušros 
alėjos” prenumerata III 
ketvirčio rugpjūčio ir 
rugsėjo mėnesiams. 
Kaina tradiciškai sim
bolinė - tik 5 litai.

Užeikite j “Aušros 
alėjos” redakciją adre
su: Vilniaus g. 153 
Šiauliuose ir užsipre
numeruokite mūsų lai
kraštį; padovanokite 
prenum eratą drau
gams.

Leidėjai ;

Santarvė. 11.15 Mūsų kalba. 11.45 TV 
anonsas. 11.50 Sveika, Prancūzija. 12.20 
Vokiečių dok. serialas "Aplink pasaulj". 
Madagaskaras. 12.50 Sveikata. 13.25 
Filmas vaikams "Degrasi gatvės vaikai". 
25 s. 13.55 Atmintis. 14.25 Pasaulio sportas. 
15.20 Kompozitorių romantikų kūriniai.
15.40 Kino klubas. 16.10 Danų TV serialas 
"Monopolija". 30 s. 17.00 Svetimo 
skausmo nebūna. 18.00 Naujienos. 
Nuomonės. 18.30 TV anonsas. 18.35 TV 
žaidimas “ Sėkmės keliai” . 19.30 
Videomadų žurnalas. 19.55 Futbolas. 22.00 
Panorama. 22.25 Vokiečių detektyvinis 
serialas "Senis" - "Meilė ir mirtis". 23.25 
Futbolas.

TELE-3
9.00 Animaciniai f. 11.00 Filmas. 12.40 

Anglų k. pamokėlės. 12.50 Muzika. 13.00 
CNN naujienos. 14.00 Kelionių žurnalas.
16.00 Muzika. 16.20 Futbolas be sienų.
17.15 Dok. f. 17.50 Pasaulio sportas. 18.20 
Muzikinė laida "Viskas!" 18.40 Stilius.
19.00 Naujausios žinios. 19.20 Mokslas 
ir technologija. 19.40 Šou biznis. 20.00 
MTV European TOP 20. 22.00 Filmas.
23.40 Muzika.

LitPoIiinter
9.00 Ryto ratas. 11.00 4 ratai. 11.20

P e n k ta d ien is , 
liepos 1 d.

LIETUVOS TV
7.45 Labas rytas.

8.15 TV anonsas. 8.20;
8.45 Žinios. 18.00;
18.10; 18.35 Žinios.
18.45 TV anonsas. 18.50 Dok. f. 19.20 
Futbolas. Argentina-Bulgarija. 21.00 
Panorama. 21.35 TV serialas "Nerami 
tarnyba” - “Kartus derlius". 22.25 Laisvės 
alėja. 22.45 Vakarai. 23.15 TV anonsas. 
23.25 Vakaro žinios. 23.40 Filmas "Katė 
ir Dėlė” .

TELE-3
8.45 Muzika. 9.35 F. "Budinti vaistinė". 

51 s. 10.05; 16.00; 19.20 Anglų k. 
pamokėlės. 10.10 F. "Santa Barbara". 
337 s. 11.00 Ryto žurnalas. 13.00 CNN 
Žinios. 13.30 CNN verslo naujienos. 14,00 
Maistas ir vynas. 14.30 Atostogos rojuje.
15.00 Kelionės. 15.30 Sportas poilsiui. 
16.03 Muzika. 16.50 F. “ Spąstai tėvams- 
III". 2 s. 17.45 Muzika. 18.00 Telšių 
programa. 18.30 F. "Budinti vaistinė” . 51 
s. 19.00 Naujausios žinios. 19.25 Su 
visomis smulkmenomis. 19.35 Rodo K-
2.21.00 Žinios. 21.05 F. "Noriu prisipažinti". 
1 s. 22.15 CNN naujienos.
22.45 Muzika. 22.55 F. "Noriu 
prisipažinti” . 2  s.

LitPoIiinter TV 
7.00 Ryto ratas. 9.00 F.

"Laukinė rožė". 9.30 Muzika.
9.40 Tenisas. 10.45 Spaudos 
ekspresas. 11.00 Naujienos. 14.25 
Verslininkas. 14.55 Biznis. 15.10 F. vaikams 
"Domino". 16.05 Futbolas. Argentina- 
Bulgarija. 18.15 Filmas “ Goriačevas ir 
kiti". 32 s. 18.50 Stebuklų laukas. 19.40 
Labanakt, vaikučiai. 20.00 Naujienos. 20.45 
P. Čaikovskio X tarptautinio konkurso 
iškilminga uždarymo ceremonija ir laureatų 
koncertas. 23.00 Naujienos. 23.10 Didžiojo 
futbolo akimirkos. 23.30 F. "Denas 
Ogastas". 9 s. 0,20 Spaudos ekspresas. 
0.30 Videokaukas.

Šeštadienis, liepos 2 d.
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Programa 

vaikams. 10.00 Ir šeimai, imamams. 10.30

TELEVIZIJOS

PROGRAMA
TVžaidimas "Taip. Ne” . 12.1 OThe Chaki 
Show. 13.00 Horoskopas savaitei. 13.10 
Tangomanija. 13.35 Programa vaikams. 
14.00 Naujienos. 14.20 Videokaukas. 
16.15 Gyvūnijos pasaulyje. 16.55 
Breinringas, 17.50 Iki ir po... 18.45 Filmas 
“ Bjulalendas". 2 s. 19.40 Labanakt, 
vaikučiai. 20.00 Naujienos plius. 20.45 
Filmas "Komisaras". 4 s. 21.40 Futbolas. 
23.45 Naujienos. 24.00 Tenisas. 

Sekmadienis, liepos 3 d. 
LIETUVOS TV
9.00 Programa. 9.05 Liudykime Kristų. 

9.35 Programa vaikams. 10.00 7-asis 
kontinentas. 10.15 Lietuviai svetur. 10.50 
Krepšinio pasaulyje. 11.35 Aukštas 18/ 
17.12.20 Peržengus 2000-uosius. 13.10 
TV anonsas. 13.15 
Vokiečių dok. serialas

gamtą. 10.55 Filmas. 12.40 Anglų k. 
pamokėlės. 12.50 Muzika. 13.00 CNN 
naujienos. 14.00 Kelioniųžurnalas. 14.30 
Muzika 14.50 Formulė, 17.00 Stebuklingas 
V. Disnėjaus pasaulis. 17.55 POP TV.
18.25 Džentelmenų šou. 18.55 Muzika. 
19.00 Horoskopas. 19.10 Žvelkime atidžiau.
19.25 Filmas. 21.00 Savaitės naujienos. 
21.10 Muzika. 21.30 Filmas "Bėglys” .

LitPoIiinter TV
8.00 Maratonas-15. 8.30 Iš ryto, 

ankstėliau. 9.00 Poligonas. 9.30 Sportloto.
9.45 Kol visi namuose. 10.15 Rytinė 
žvaigždė. 11.05 Tenisas. 11,45 TV serialas 
“ Kontrolinis suaugusiems” . 5 f. 12.30 
Vagonas 03. 13.00 Animacinis f. 13.10 
Dok. f. 14.00 Naujienos. 14.20 Dialogas 
eteryje. 15.00 Japonija su A. Kološinu.
15.30 "Špargalka” . 15.35 Marijos teatre.
16.25 Keliautojų klubas. 17.15 Gyvas amatų 
medis. 17.20 Naujienos. 17.30 TV locija.
17.40 Animaciniai f. 18.30Bomond. 18.50 
Filmas "Manžklu". 21.00 Sekmadienis. 
21.50 Sporto savaitgalis. 22.10 Meilė iš 
pirmo žvilgsnio. 23.00 Naujienos. 23,05 
Tenisas.

SAT 1
Penktadienis, liepos 1 d.
15.30 F. "Superboy". 16.05 F.

“ Bonanza". 17.00 F. 
"Tamsi vieta” . 18.00 
"5x5". Viktorina. 18.30 
Futbolas. JAV-94. 19.00 
“ Lošk va bank!”  20.00 
Žinios. 20.15 Regioninė

programa. 20.35 "Laimės ratas". 21.15 
F. “ Odesos" draugija". 23.45 F. "Tikros 
spalvos” .

Šeštadienis, liepos 2 d.
7.10 Viktorina dideliems ir mažiems.

7.40 Žaidimas-šou vaikams. 8.05 
Animaciniai f. 11.15 Žaidimų pasaulis.
11.45 F. “ Bambu namas” . 13.40 F. 
“ Karibų jūros piratai” . 15.30 F. “Aš 
norėjau filmuotis". 17.30 Futbolas. JAV- 
94. 18.00 "5x5". 18.30 “ Lošk va bank!"
19.30 F. "Siaurasis takas", 20.20 Žinios.
20.30 “ Laimės ra tas” . 21.15 
Pageidavimų koncertas". 23.00 "Jux 
und Dallerei” .

Sekmadienis, liepos 3 d.
7.20 Kelionė. 

Malaizija. 7.50 
Anim acin ia i f. 

9.05 Kunigas 
J- Flygė 
atsako j vaikų

“ Svajonės ir tikrovė". 
2 d. Vokiečių kinas. “Nuo daktaro Kaligario 
iki daktaro Fausto". 13.45 Retro- 
pučiamiesiems. 14.10 Filmas vaikams 
"Degrasi gatvės vaikai” , 26 s. 14.40 
Sveikinimų koncertas. 15.40 Mūsų 
miesteliai. Linkuva. 16.30 Pusvalandis 
Rūtos Kilmonytės-Lee namuose Los 
Andžele, 17.05 Mūsų miesteliai. Linkuva. 
II dalis. 18.00 NBA apžvalga 18.30 Žinios. 
18.35 Automobilių "Nascar Winston" 
taurės varžybos. 19.00 Kultūra ir politika 
šiandienos Lietuvoje. 19.55 Futbolas. 
22,00 Panorama. 22.25 Danų meninis f. 
"Tas platus pasaulis". 23.20 TV anonsas. 
23.25 Futbolas.

TELE-3
9.00 Animaciniai f. 10.40 Langas j

klausimus. 9.15 
Animaciniai f. 10.10 “Skersai 

galaktiką, po to j kairę". 10.35 F. 
"Tarzanas” . 11,05 F. “ Kardas su 
brangakmeniais” . Iš JAV serialo "Zoro". 
11.30 Žaidimų pasaulis. 12.00 "Super!" 
13.00 Politika. 14.00 Žaidimų pasaulis. 
14.15 F. "Blekas - Juodasis žaibas".
14.45 F. "Hatari". Pabaigoje - žinios.
17.45 Futbolas. JAV-94. 18.15 F. 
“ Gelbėtojai iš Malibu". 19.15 "Laimės 
ratas". 20.00 Žinios. 20.15 "Terra 
magica” . 21.15 F. “ Kalnų gydytojas". 
23.10 Pokalbis bokšte. 0.30 “ 24 
va landos” . Reportažai. 1.00 
Apmąstymai. 1,05 F. “ Pasmerktasis 
turtas". 3,00 F. “ Kalnų gydytojas".

BALTIJOS TV 
Penktadienis, liepos 1 d.
7.30 Baltijos rytas. 7.45 Verslo žinios. 

7.50 Filmas "Nakties riba" (21). 8.20 Filmas 
"Taip sukasi pasaulis”  (27). 9.10 LKL ir

LFL apžvalga. 9.40-10.10 Kelionė j gamtą.
19.00 Žinios. 19.05 Filmas “Taip sukasi 
pasaulis" (27). 19.55 Pasaulio naujienos. 
20.10 Filmas “Taip sukasi pasaulis" (28).
21.00 Filmas "Nakties riba" (22). 21.30 
Baltijos naujieos. 22.00 Muzikinis žaidimas 
“ Laiminga ranka". Pertraukoje - "Laiškai, 
laiškeliai...”  23.00-0.40 Filmas "Trifidų 
diena",

Sekmadienis, liepos 3 d.
9.00 Dok. f. "Biblijos pasaulis”  (4). 

9.40 Filmas "Nakties riba" (22). 10.10 
Filmas “Taip sukasi pasaulis (28). 11.00 
Kelionėj gamtą. 11.30 Ekorykštė. 12.00 
Filmas “Jėzus Kristus. Didžiausia visų 
laikų istorija" (4). 13.00 "Ei, vaikučiai, 
surimtėkim!”  14.00 "Mudu abudu ir kiti...” 
(16). 14.30 Videofilmas "Augustinas 
Savickas. Gyvenimas..." 15.00 Susitikimai.
15.30 Jazz. 16.05 Filmas “Godzilos sūnus".
18.00 NBA apžvalga. 18.30 TV žurnalas 
"Jūros spalvos” . 19.15 Dainuoja Ftinalda.
19.30 Meno salonas "Tik Jums". 20.00 
Baltijos naujienos. 20.10 Filmas "Taip 
sukasi pasaulis" (29), 21.00 Filmas 
"Nakties riba" (23). 21.30TV šou "2000".
22.00 CNN valanda. 23.00-23.30 Muzikinė 
laida "Juoda-balta".

ŠIAULIŲ VT IR BALTIJOS TV 
Penktadienis, liepos 1 d.
7.30-10.10 Baltijos rytas. 7.45 Verslo 

žinios. 7.50 “ Nakties riba". 8.20 "Taip 
pasaulis sukasi". 9.10 LKL ir LFL 
apžvalga. 9.40-10.10 Kelionė j gamtą. 
19.00-20.10 Baltijos TV. Žinios. 19.05 
“ Taip pasaulis sukasi". 19.55 Pasaulio 
naujienos. 20.10 “ Pirk, parduok, 
in form uok". 20.25 Ž in ios. 20.40 
Spaudos apžvalga. 20.45 TV forumas. 
21.25 Komedija “ M e ilė ". 22.55 
Kartojama “ Pirk, parduok, informuok” . 
Žinios. Spaudos apžvalga.

KABELINĖ TV 
Penktadienis, liepos 1 d.
19.00 F. “ Brangenybė". 20.25 F. 

“ K rikštatėvis”  VII d. 21.55 F. 
"Muškietininkų sugrįžimas” . 23.35 F. 
“ Juodasis potvynis” .

KVIEČIAME
j Stanislavos Jakševičiūtės- 

Venclauskienės aktorės, 
visuomenės ir kultūros veikėjos,

120-ųjų
gimimo metinių minėjimą 19941 

metų liepos 1 d. 15 val. Šiaulių 
“ Aušros”  muziejaus II rūmuose - 
S. ir K. Venclauskių namuose 
(Vytauto g. 89).

Šiaulių “Aušros” muziejus Į

LS Taryba 1994.06.20 d 
posėdyje išklausė LDS atstovu 
informaciją apie rengiamą akcijai 
"Darbo, duonos, teisingumo",! 
Atsižvelgdama j tai, kad jų keliamos I  
soc ia linės problem os labai! 
skaudžios daugumai LietuvosE 
žmonių, LS Taryba nutarė remii| 
šią akciją.

LS Tarybos pirmininkas R,| 
BATŪRAI

Pastaba. Nespėjusieji j akcijos! 
pradžią, gali atvykti vėliau bucieiil 
prie Seimo rūmų pastatyto; 
palapinėse.

ŠPI
LAUKIA  
STUDENTŲ

Pareiškimai priimami nuo! 
birželio 27 iki liepos 5 dienos i  
Stojamieji egzaminai - liepos 7 - 1  
14 dienomis. Žinios vertinamos! 
dešim ties balų s istem ai 
Konkursiniai balai skaičiuojami Į  
pagal atestato ar brandos! 
egzamino pažymius. J kiekvieną| 
specialybę be konkurso priimam 
10 proc. vyrų. Reikalingi| 
dokumentai:

prašym as (parašomas| 
institute), 

viduriniojo mokslo baigimo| 
dokumentas (originalas), 

sveikatos pažymėjimas (formai 
Nr. 086),

4 nuotraukos (3x4), 
pasas.
Visas su priėmimu susijusias! 

problemas sprendžia priėmimo! 
komisija. Iš stojančiųjų imamasi 
0,2 minimalaus atlyginimo dydžio! 
mokestis priėmimo išlaidoms! 
padengti. Dokumentus atsiėmus| 
mokestis negrąžinamas.

Nuoširdžia i užjaučiam| 
Vitaliją MAČIANSKIENĘ. min
vyrui.

Tėvynės Sąjungos! 
Šiaulių raįonif 

Kairių grupės nariai

AUSROS ALĖJA
Vyr. redaktorius 

Algimantas Sėjūnas

L a ik ra š t is  p la t in a m a s  A k m e n ė jeJ  

J o n iš k y je ,  K e lm ė je , P a k ru o jy je , 

Radviliškyje, Šiaulių m ieste Ir rajone, j 
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