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PAŠVENTINTA KONSERVATORIŲ  
VĖLIAVA

Leonija MALAKAUSKIENĖ
Praėjus) sekmadienj, kovo 12 

d., šv. Petro Ir Povilo bažnyčioje 
prieš Sumą buvo pašventinta 
Lietuvos konservatorių partijos 
Š iau lių  sky riaus  vėliava. 
Išvakarėse, kovo 11 -ąją, Lietuva 
minėjo savo Nepriklausomybės 
atkūrimo 5-ąsias metines. Apie 
tai, kad privalome būti šių

L ie tuvos va ika i, kuriem s 
nebereikės meluoti.

A pva izdos duo ta
N ep rik lausom ybė  yra  ir 
klausimas kiekvienam iš mūsų: 
statyti, eiti ar ne. Klausimų yra ir 
daugiau. Jeigu žmonės nenori 
būti laisvi (net vyskupų raginami 
balsuoti numoja ranka), - ar jie 
nebenori būti laisvi, ar dar

svarbių įvykių dalyviai, o ne vien 
tik  ž iū rova i, ka lbė jo

/  pam o ks lin in kas  m ons. K. 
Jakaitis, o po  šv. Mišių - drauge 
su Šiaulių konservatoriais jose 
dalyvavęs prof. V. Landsbergis.

Laisvė ir nepriklausomybė - 
tai patikrinimas ir išmėginimas, 
tai kelias, kuriuo ėjome nuo 
Saulės mūšio per M indaugo 
krikštą ir karūną, per Lietuvos 
S tatutą ir Universitetą, per 
š im tm e č iu s  ve rg ijos , p e r 
knygnešių ir Bažnyčios kovą j 
Vasario 16-ąją. Karas, okupacija 
ta rs i n ub ra u kė  sėkm ingą  
nepriklausomos Lietuvos raidą 
pažangos kryptimi. Po 50 metų 
Lietuvos siekimas išlikti atvedė j 
Kovo 11 -ąją.

Laisvė - ta i ir atsakomybė. Ne 
atsitiktinai turime šią šalj. Esame 
a tsak ing i už ta i, kok ią  ją  
paliksime vaikų vaikams.

Kovo 11 -oji - visų šventė: irtų , 
kurie pasirašė Nepriklausomy
bės atkūrimo aktą, ir tų, kurie 
įgaliojoj) pasirašyti išrinkdami, ir 
tų, kurie apgynė Nepriklauso
mybę brang iausia  gyvybės 
kaina. Jau auga laisvi gimę

nesuprato, kad Laisvė yra  
A tsakom ybė? Š iandien yra 
susim ąstym o diena, ar aš 
elgiuosi kaip laisvas žmogus, ar 
noriu, kad vaikams būtų geriau 
gyventi, ar man, kaip dabar 
sakoma, “ vienodai rodo” . O 
jeigu “ vienodai rodo” , ar aš 
ne išd u os iu  Kovo 11-osios 
stebuklo?

Pasaulis žiūri j Lietuvą irgi 
k lausdam as: a r ta i laba i
ištvermingų, darbščių, dorų, jei 
reikia, tai ir didvyrių, - ar vagių ir 
girtuoklių kraštas?

Dar kartą priminęs, kad to  
kiekvieną iš mūsų klausia 
istorija, Apvaizda ir mūsų vaikų 
akys, prof. V. Landsberg is 
pasidžiaugė, galėdamas šią 
dieną būti drauge su mumis, o 
žalioji konervatorių vėliava iš 
bažnyčios iškilm ingai buvo 
palydėta j Laisvalaikio centrą 
(Kultūros rūmus), kur jvyko 
konservatorių rinkiminis susiti
kimas su miesto visuomene.

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) Šiaulių skyrius 
jsikūrė atmintiną dieną, 1993 
metų rugpjūčio 31 d. Tą dieną

Lietuvoje nebeliko svetimos 
kariuomenės.

S u s itik ti su m iesto 
v isuom ene  savo vėliavos 
pašventinimo dieną Šiaulių 
konservatoriai turėjo keletą 
priežasčių. Ir šventę, ir vėliavą 
savo aps ilankym u labai 
pagerbė šios partijos vadovas 
prof. Vytautas Landsbergis. 

Antra vertus, ar bereikia 
ge resnės  progos
susipažinti su šios partijos 
kandidatais j savivaldybių 
rinkimus bei jų rinkimine 
programa?

j perpildytą salę vėliavą 
atlydėjusieji jau nebegalėjo 
įk iš ti nė nosies, to d ė l 
apsukresnieji rado kelią j 
sceną, o  ne tokie apsukrūs 
ieško jo  kam pe lio  ko
ridoriuose, vestibiuliuose, 
sėdosi ant kėdžių ir laiptelių. 
Jų viltys, kad bus įjungti 
mikrofonai ir garsiakalbiai, 
nebuvo bergždžios, todėl ir 
susirinkusių jų  kantrybės 
užteko  v isom s trim s 
susitikimo valandoms.
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IKI RINKIMŲ LIKO 
11 DIENŲ

TĖVYNĖS SĄJUNGA
(LIETUVOS KONSERVATORIAI)

MŪSŲ 
SAVIVALDYBĖS 

DIRBS JUMS!

Balsuokite už 
Tėvynės Sąjungą.

M ūsų kandidatų  
sąrašo num eris

PAGALIAU. Atsiprašę žydų tautos 
už pavienių tautiečių nusikaltimus, 
Lietuvos vadovai Nepriklausomybes 
atkūrimo penktųjų metinių proga 
ryžosi atsiprašyti lietuvių už ilgus 
metus vykdytą genocidą Pareiškimą 
tokiu skaudžiu reikalu iškilmingame 
Seimo posėdyje, dalyvaujant 
Valstybės vadovams, užsienio 
diplomatams, perskaitė Seimo 
pirmininkas Česlovas Juršėnas. Jis 
pareiškė: "Daugiau kaip 20 metų aš 
buvau LKP narys. Jaučiu moralinę 
atsakomybę už tuos, kurie partijos 
vardu nusikalto tautai Ir Lietuvos 
valstybei. Todėl šiandien noriu 
atsiprašyti visų Lietuvos žmonių, kurie 
tais sunkiais laikais buvo 
persekiojami, tremiami ir nuskurdinti.

Noriu atsiprašyti už tuos buvusius 
komunistus ir nepartinius, kurie kola
boravo su pavergėjais, persekiojo, 
trėmė, kalino, kankino nekaltus žmo
nes. Tokius atsiprašymo žodžius 
šiandien ištartų ir mano bendra
minčiai".

LDDP pirmininkas premjeras A. 
Šleževičius pasakė, jog šis č. Juršėno 
perskaitytas atsiprašymo tekstas iš 
anksto buvo aptartas ir suderintas 
su partijos vadovybe, žodžiu, viskas 
būtų gražu, jei... yla iš maišo neljstų. 
Prisiminkime, kaip praėjusios

□  MUSŲ ŠALYJE
savaitės pradžioje buvęs LKP pirmasis 
sekretorius, o dabar šalies Prezidentas 
A. Brazauskas sakė, kad nematęs 
reikalo atsiprašyti Lietuvos gyventojų 
už LKP nusikaltimus. Kas taip paveikė 
LDDP piramidės viršūnę, kad ši tarė 
atsiprašymo žodžius? Gal artėjantys 
rinkimai j vietines savivaldybes? O 
gal šventas įsitikinimas, jog išgirdę 
atsiprašymą broliai lietuviai nereikalaus 
buvusiųjų komunistų atsistatydinimo 
iš užimamų pareigų?

Pasiklausius p. Č. Juršėno 
perskaityto atsiprašymo teksto, 
sąmonėje krusteli dar vienas 
klausimas: kaip Seimo pirmininkas 
gali suderinti atsiprašymo dėl 
kolaboravimo su pavergėjais žodžius 
bei savo dalyvavimą Klaipėdos 
pavergimo paminėjimo 50-metyje?

PRALAIMĖJIMAI. Lietuvos Centro 
sąjungos inscenizuotame politinių par
tijų krepšinio turnyre jau pirmosiose 
rungtynėse centristai jveikė LDDP ko
mandą. Jos neišgelbėjo nė 
aukščiausias pasaulyje premjeras A.

Šleževičius. Jo komanda prakišo ir 
jaunalietuviams. G. Kirkilas nuramino 
save ir, kaip dera tikram ideologui, 
pasigyrė, kad pirmasis turnyre pelnė 
trttaškj metimą Tokia jau, matyt, LDDP 
dalia - pralaimėti giriantis Ir 
pasipelnant...

MAŽEIKIAI. Viešėdamas 
naftininkų mieste ekspremjeras 
Gediminas Vagnorius pateikė 
paskaičiavimus, kurie jeigu Lietuvą 
valdytų konservatoriai, būtų realybė 
ir gyvenimo norma Vidutinė alga 
mūsų šalyje būtų 1100 litų, o vidutinė 
pensija - 420 Lt. Tėvynės Sąjungos 
valdybos pirmininkas G. Vagnorius 
teigia, kad Lietuvos gyventojai šiuo 
metu yra skurdinami dirbtinai.

AMŽIUS. Vyriausiuoju savivaldy
bių deputatu ketina būti 77-erių metų 
krikščionis demokratas A. Jakštas. 
Šiame mieste pastebėta ir rinkimų 
šeimyninės rangos elementų. Jau 
minėtame krikdemų sąraše pirmajame 
penketuke įrašyti vyras ir žmona 
Jankauskai.

I. V.
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PAŠVENTINTA KONSERVATORIŲ VĖLIAVA GERBIAMIEJI 
SKAITYTOJAI!

IKI “AUŠROS ALĖJOS” 
PRENUMERATOS 

II KETVIRČIUI PABAIGOS 
LIKO TIK 11 DIENŲ! 

PRENUMERATA PRIIMAMA
Šiaulių mieste - įmonėje “Tvarka”:

1 mėn. -3  Lt
3mėn. -9  Lt

Pensininkams 1 mėn. - 2,4 Lt 
ir invalidams 3 mėn. - 7,2 Lt 
(pateikiant pažymėjimą)

Šiaulių miesto ir rajono paštuose:

1 mėn.-3,17 Lt 
3 mėn.-9,51 Lt

Pensininkams 1 mėn. - 2,5 Lt 
ir invalidams 3 mėn. - 7,5 Lt 
(pateikiant pažymėjimą)

SIŪLOME JUMS NAUJOVĘ - 
TIK ŠEŠTADIENIO “AUŠROS

ALĖJOS” NUMERIO 
PRENUMERATĄ.

Kaina ketvirčiui - 3 litai.
Šeštadienio numeryje trumpai ir įdomiai 

pateikiami pasaulio, Lietuvos, Šiaulių miesto Ir 
rajono Įvykiai, policijos informacija, spausdinama 
televizijos programa Ir dar daug kitų |domlų dalykų.

Prenumeruokite ir skaitykite!
k

ĮTUOSE
Kr a š t u o s e

Atkelta Iš 1 p.
Susitikimą vedusi aktorė Olita 

Dautartaitė j sceną pakvietė ir 
pristatė konservatorių sąrašo 
kandidatus. Tarp jų daug mieste 
žinomų žmonių - inžinierių, 
gydytojų, mokytojų, ekonomistų, 
keletas mokslo daktarų.

Susitikime dalyvavo grupė 
svečių - Didžiosios Britanijos 
konservatorių partijos veikėjų: 
Robert Lacey, Andrew Raistrick ir 
Andrew Simms. Jų vardu kalbėjo p. 
Robertas Leisis, Baltijos draugų

grupės pirmininkas. Jis perdavė 
vienos iš Anglijos konservatorių 
partijos lyderių ponios M. Tečer 
linkėjimus prof. Vytautui
Landsbergiui, Olitai Dautartaitei ir 
Algimantui Sėjūnui. Tėvynės
Sąjungos (Lietuvos konservatorių) 
pirmininkas prof. Vytautas
Landsbergis kalbėjo, kad tai, kas 
buvo padaryta 1990 metų kovo 11- 
ąją, dar reikėjo apginti politinėmis, 
diplomatinėmis ir net brangiausia 
brolių Ir seserų gyvybių kaina Jų 
atminimą susirinkusieji pagerbė 
tylos minute.

Prof. V. Landsbergis prisiminė, 
kad Didžiosios Britanijos ministrės 
pirmininkės p. M. Tečer jis pirmą 
kartą buvo priimtas kaip 
nepriklausomos valstybės vadovas, 
ir tai buvo labai svarbu, pralaužiant 
sovietų diplomatinę blokadą; minėjo 
ir kitų vadovų paramą.

Faktas, kad šiandien Lietuva yra

LDDP valdžia teigia
1. Esą Tėvynės Sąjunga siūlanti 

nuvertinti litą, pasisakanti prieš lito 
stabilumą.

Tėvynės Sąjungos  
paaiškinimas.
Nekontroliuojamai leisdama j 
apyvartą ''tuščius" pinigus, LDDP 
valdžia litą nepagrįstai nuvertino jau 
net 30-40 procentų.Tėvynės 
Sąjunga pasisako prieš tolesnj lito 
nuvertinimą, žmonių apgaudinėjimą 
slepiant tikrąjį lito kursą.

Pinigų patikimumą (stabilumą) 
lemia realus jų kursas (perkamoji 
galia). Litas yra nuvertinamas. Kai 
susidaro skirtumas tarp realaus ir 
oficialaus kurso, mūsų jmonės 
nebegali parduoti savo prekių nei 
vidaus, nei užsienio rinkose, o 
užsienio jmonlų prekės yra 
dotuojamos (nupiginamos).

Litui faktiškai nuvertėjus, sustoja 
jmonės, žmonės netenka pajamų. 
Dėl to 1994 metais Lietuvos ūkis 
patyrė apie 4-5 mlrd. nuostolių.

2. Esą Tėvynės Sąjunga remianti 
infliaciją, nes siūlo palaikyti realų lito 
kursą.

Tėvynės Sąjungos

nepriklausoma, niekam nekelia 
abejonių. Šj faktą dar kartą patvirtino 
1991 m. vasario 14-osios piliečių 
referendumas - aukščiausia šalies 
valdžia.

Praėjus penkeriems metams, vis 
labiau imame suvokti, - o gal reikės 
dar daugiau pamokų? - kad 
nepriklausomybė nėra duodama 
gerovė, bet sąlyga kurti šalj savo 
protu, darbu ir atsakomybe. 
Atsakomybė po 50 vergijos metų 
pasirodė besąs gana naujas 
dalykas. Ji turi būti grindžiama

krikščioniškos moralės,
demokratijos principais. Dešimties 
Dievo įsakymų žodžiais niekas 
neneigia. O darbais?

Su Dievo Apvaizda gavome 
palyginti ne tiek daug aukų 
pareikalavusį turtą O kaip juo 
naudojamės? Ar nepatikėjome 
melu, demagogija? Stebina ne tai, 
ką bloga linkintis protas gali 
sugalvoti, bet tai, kaip lengvai 
žmonės patiki melu, o sunkiai - tiesa.

- Niekas mums nesukurs 
Lietuvos, - kalbėjo prof. V. 
Landsbergis, - gali tik atimti, jeigu 
nekursime jos ant tvirtų teisingumo 
pamatų.

Teisė kurti - tai teisė ir spręsti. Kas 
neina j rinkimus, tas numeta savo 
laisvę šalin kaip nereikalingą dalyką. 
Juk50metų neturėjome teisės rinkti, 
buvo tik rinkimų komedija. Svečias 
kvietė nebūti vienadieniais 
drugeliais. Jei jaučiame, kad vyksta

paaiškininmas. infliacija jau 
įvyko, nes 1994 metais vien 
popierinių litų nepagrįstai išleista j 
apyvartą beveik antra tiek, kiek jų 
buvo iki tol.

Lito nuvertinimą galima ir būtina 
sustabdyti - reikia tik nebedidinti 
pinigų masės ir biudžeto deficito. Jei 
kainų augimas (infliacija) nestab
domas, tai oficialus lito kursas turi 
keistis tiek, kiek litas yra nuvertina
mas. Dėl litofaktino nuvertinimo (kai 
nekeičiamas oficialus jo kursas) kai 
kurie užsienio valiutos spekuliantai ir 
korumpuoti pareigūnai "uždirbo" 
dešimtis milijonų dolerių.

3. Dolerio "atrišimo" nuo lito, t. y. 
Valiutos valdybos modelio 
panaikinimo pasekmės būna labai 
sunkios.

Tėvynės Sąjungos  
paaiškinimas. Absoliuti 
dauguma ekonomistų, jskaitant 
Lietuvos bankų vadovus, pripažįsta, 
kad dolerio mechaniškas 
"surišimas" su infliaciją patiriančiais 
litais buvo didžiulė klaida. Dėlto litas 
ne sustiprėjo, bet priešingai • dar 
sparčiau nuvertėjo (krito perkamoji 
galia). Ištaisyti šią klaidą - "atrišti" 
dolerj nuo lito tikrai bus sunku. Bet

kažkas negero, privalome stiprinti 
savo nerimo pojūtį, o ne užpilti jį 
degtinės stikline. Gal dėl to ir 
prikaišiota jos ant kiekvieno kampo. 
Kol prasigersime ir išsižudysime, 
viena kita girdytojų karta dar 
pagyvens: “ Nepriklausomybė jūsų, 
o valdžia mūsų". Jau buvome 
pasijutę laisvais žmonėmis, bet 
praradome šj jausmą Lietuvis turi 
subręsti laisvei, irtai vyksta. Bet kiek 
dar reikės laiko ir kiek nuostolių bus 
patirta?

Sustabdyti Atgimimą - didelis 
nusikaltimas. Tai bandoma padaryti 
įvairiais būdais, taip pat ir dirbtinai 
nuskurdinant žmones, ruošiant 
dirvą skurdo kultūrai ir galvosenai: 
politika visada nešvari, bet kuri 
valdžia nedora, žmogui nėra kur 
kreiptis, visi valdininkai ima kyšius ir 
pan. Tai nėra pereinamojo 
laikotarpio sunkumai, o tam tikra 
politika. Šj teiginj prof. V. 
Landsbergis pailiustravo statistikos 
duomenimis, kad Lietuvoje dirbtinai 
palaikomas minimalus atlyginimas, 
smukdoma gyventojų perkamoji 
galia, o pertai - pramonė ir prekyba. 
Kainos lekia, o pajamų minimumas 
stabilizavosi. Tai speciali, gal kam 
nors naudinga politika, o gal ir 
skurdo filosofijos, kad jokie rinkimai 
nieko nepakeis, pamatas.

Tėvynės Sąjunga (Lietuvos 
konservatoriai) ir kitos giminingos 
partijos tiki dvasinių dalykų 
pirmenybe: žmogus sprendžia ir 
lemia, o ne aplinkybes.

Yra nepaperkamų žmonių. Reikia 
juos surasti ir iškelti. Konservatoriai 
nekviečia imtis šakių. Ne šakėmis, o 
balsavimu pagerinsime gyvenimą. 
Balsavimu, o ne miegojimu!

Kovo 25-ąją yra galimybė 
patikrinti, ar tauta dar pasitiki tais, 
kurie žadėjo pigios dešros, benzino 
ir' 'soliarkos"... Ir tegul tai bus jžanga 
j visų dalykų taisymą Mes esame 
savo žemėje, o ne pakeliui j ją  ir 
turime būti jos verti dabar - gyvi, o ne 
numirę.

Prof. V. Landsbergis atsakė j 
gausius ir labai jvairius susitikimo 
dalyvių klausimus.

Konservatorių partijos Šiaulių 
skyriaus pirmininkas Algimantas 
Sėjūnas pakvietė visus kovo 25 d. 
aktyviai dalyvauti savivaldybių 
rinkimuose ir balsuoti už dešimtąjį 
- Lietuvos konservatorių sąrašą 

Jaroslavo PROSCEVIČIAUS 
nuotraukos

kuo vėliau tai bus daroma, tuo 
skaudesnės bus pasekmės, nes 
laikui bėgant suirutė pinigų rinkoje 
nuolat didės - kils vis naujos 
infliacijos bangos, seks valiutos 
atsargos, pagaliau bus visiškai 
paralyžuota ekonomika: jmonės 
negalės parduoti savo produkcijos 
nei vidaus, nei užsienio rinkose.

4. Esą pavykę sustabdyti 
infliaciją nes ji dabar daug mažesnė 
negu rublio infliacija 1990-1992 
metais.

Tėvynės Są]ungos 
paaiškinimas, infliacija
sumažėjo, jvedus savus pinigus. 
Kol naudojomės bendru rubliu, 
Lietuva Infliacijos nevaldė. Tada 
kainos padidėdavo tiek, kiek 
Maskva nuvertindavo savo rublį. 
Todėl Infliaciją litais negalima lyginti 
su rublio Infliacija. Turime lygiuotis j 
kaimynines Baltijos šalis, kur kainos 
didėja lėčiau. Jei nebūtų buvęs 
priimtas spekuliacinis Valiutų 
valdybos modelis, dėl kurio 
praeitais metais litų kiekis 
apyvartoje padidėjo beveik 
dvigubai, metinę infliaciją buvo 
galima sumažinti iki 15-20 procentų.

Tęsinys kitame numeryje

DĖL VYKIMO 
I MASKVĄ 

NENUTARTA
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 

prezidentai nutarė keletui savaičių 
atidėti sprendimą dėl vykimo j Maskvą 
dalyvauti Antrojo pasaulinio karo 
pabaigos minėjime. Latvijos 
prezidentas G. Ulmanis pasakė, kad 
jis, Lietuvos bei Estijos prezidentai 
svarstė šj klausimą Kopenhagoje, 
kur jie dalyvauja JTO surengtoje 
pasaulio socialinio vystymo 
kampanijoje. Prezidentas G. Ulmanis 
sakė, kad trys Baltijos šalių prezidentai 
stebės poslinkius Rusijoje per 
ateinančias savaites ir vėliau 
apsispręs, ar dalyvauti minėjime 
Maskvoje gegužės mėnesj.

JAV
ĮSIPAREIGOJO

PADĖTI
ATSILIKUSIOMS

ŠALIMS
Latvijos, Lietuvos ir Estijos ministrai 

pirmininkai sekmadieni susitiko Taline, 
o pirmadieni ten jie susitiks su JAV 
viceprezidentu Goru. Taline Goras 
susitiks su Estijos prezidentu L  
Merlu,o po to su Baltijos Salių 
premjerais. Kopenhagoje Goras 
pareiškė, kad JAV yra įsipareigojusi 
padėti besivystančioms šalims. Jis 
pranešė, kad ateityje JAV kitomis 
priemonėmis šelps vargingus 
pasaulio kraštus. Goras nurodė kad 
JAV teiks daugiau pagalbos 
besivystančioms šalims per 
nevalstybines organizacijas. Pasak 
Goto, tai tirėtų padėti kovoti su skurdu.

ŠVENTASIS 
TĖVAS TIKISI, 

KADRUS

PAREMTOS
VARGINGOS

ŠALYS
Popiežius Jonas Paulus II šv. Petro 

aikštėje Vatikane sekmadienio 
vidudienj išreiškė viltį, kad JTO 
aukščiausiojo lygio susitikimas f  
socialinio vystymo klausimais 
Kopenhagoje vargingoms pasaulio 
tautoms įkvėps vilties.

NELAIME
INDIJOJE

Šimtas žmonių žuvo eismo 
nelaimėje Indijoje. Susidūrė dvi 
transporto priemonės: naftą
gabenantis sunkvežimis Ir keleivinis 
autobusas. J degantj sunkvežlmj 
įvažiavo vestuvininkų mašina.

APŠAUDYTAS
JTO

ĮGALIOTINIO
LĖKTUVAS

Kulka patalkė j lėktuvą, kuriuo | 
Sarajevą skrido JTO įgaliotinis buvu
sioje Jugoslavijoje Akašis. Pasaulinės 
organizacijos karių atstovas spaudai 
pasakė, kad kulka peršovė lėktuvo 
karkasą ir pralėkė pro vieno keleivio 
galvą, bet sužeistų nebuvo. Atstovas 
spaudai pažymėjo, kad Sarajevo 
aerouostas uždarytas ir nežadama 
jo atidaryti. Jis pridūrė, kad nebuvo 
galima paaiškinti, kas šovė j Akašlo 
lėktuvą. taCiau buvo šauta Iš vietovių, 
kuriose dauguma serbų.

PALEISTAS 4 
PARLAMENTAS

Kazachstano prezidentas N. 
Nazarbajevas šeštadienj paleido 
parlamentą po konstitucinio teismo 
sprendimo, jog pereitų metų 
parlamento rinkimai negalioja Jis 
pasakė, kad nauji rinkimai jvyks po 
dviejų trijų mėnesių.

Susitikimo akimirkos

LDDP VALDŽIA - KOKIA JI?

AUSROS ALÉÍA
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TIK KETURI

TELŠIAI. Daugiau kaip tris 
mėnesius Telšių apylinkės teisme 
nagrinėta dvidešimties kelmiškių, 
kaltinamų sunkiais nusikaltimais, 
baudžiamoji byla. ši byla, tikriausiai 
buvo viena didžiausių Lietuvos teis
mo praktikoje. Jauni vyrai kaltinti 
gaujos organizavimu, turto prievar
tavimu, padeginėjimu, vagystėmis. 
Kad tokią sudėtingą bylą reikia 
nagrinėti Telšiuose, nutarė Aukščiau
siasis Teismas, nes Kelmės ir Šiaulių 
teisėjai asmeninio saugumo sumeti
mais prstsó teisti kelmiškius kitur. 
Penkis remiamuosius visiškai ištei
sino, dešimčiai paskyrė kelerių metų 
bausmes, kurias tuoj pat sumažino 
pagal Amnestijos jstatymą, o, be 
to, audėjo ir bausmės vykdymą. J 
kalėjimus bus išvežti tik keturi 
teisiamieji. Didžiausia bausmė - 
Šešeri metai laisvės atėmimo su 
turto konfiskavimu - paskirta R. 
Budraičiui.

VAGYSČIŲ
NEMAŽĖJA

KELMĖ. Praėjusj trečiadienj

Kelmėje j K. J. privačią parduotuvę 
užėjo 3 ar 4 vyriškiai. Jie reikalavo 
pinigų, vėliau sumušė parduotuvės 
savininką ir pagrobė jo automobilį 
VAZ-2109.

Pavogta daug žemės ūkio bendro
vių elektros variklių. Iš tytuvėniškio 
V. S. kiemo dingo vežimas, iš Pakra
žančio girininkijos Kuprės eiguvos - 
10 kubinių metrų malkų, iš Junkilų 
bendrovės sandėlio - 650 kg sėmenų. 
AB "Ajasa” Lembertiškės fermq'e krito 
88 kiaulės.

SVEIKATA

VĖL
TRICHINELIOZĖ

KELMĖ. Kelmės rajonas apie 
trichineliozę negirdėjo septynerius 
metus. Bet vasario 15-ąją Pavydų 
kaime buvo išaiškintas didžiulis trichi
neliozės židinys. P. šeima per šv. 
Kalėdas surengė svo vaiko krikštynas. 
Pakvietė j jas svečių iš Šiaulių, Ma
žeikių. Mėsos atsivežė net iš Biržų. 
Deja, ji buvo užkrėsta. Mėsa šiuo 
metu jau sunaikinta, bet 40 žmonių 
susirgo.

KITI ĮVYKIAI

LABDARA
LIEPLAUKĖJE

TELŠIAI. Sekmadieni Telšių 
vyskupas J. E. Antanas Vaičius 
iškilmingai pašventino Lieplaukės 
pagrindinėje mokykloje įsikūrusią 
labdaringą "Caritas" valgyklą. 
Iškilmėse dalyvavo gausus būrys 
kunigų ir klierikų, mokyklos moks
leiviai bei jų tėveliai. Visi pasimeldė 
Lieplaukės bažnyčioje, o po šv. 
Mišių sugrįžo mokyklon, kur jų laukė 
šventiškai padengti stalai. 
Moksleiviai parodė nuotaikingą 
programą, kiekvienas vaikas gavo 
po dovanėlę - "Caritas" paruoštą 
paketą su maisto produktais.

Lieplaukės mokyklos valgykloje 
nemokamus pietus gauna visi 60 
moksleivių. Dabar rajone "Caritas" 
labdaringose valgyklose maitinasi 
490 vaiky.

ŠALTINIO 
VANDENIU - 

SPIRITĄ
Važiuojant Tytuvėnų link, yra 

šaltinis, kurį žmonės laiko šventu. 
Gyventojai pastebėjo, kad prie jo 
dažnai sustoja vyrai su talpiais 
indais. Dubysos vanduo labai tinka 
užsienietiškam spiritui atskiesti. 
Nereikia pirkti distiliuoto ar virinti 
vandentiekio vandens ir laukti, kol 
atauš.

KAIMIEČIO PASIDAIRYMAS
Albertas GRIGANAVIČIUS

Prieš Seimo rinkimus dabartinės 
valdžios atstovai tiek pripūtė miglos, 
  dino paprastus žmogelius,
o dabr jie sakosi, kad jokios miglos 
nepūtę, nors gieda dar gražiau. Mat

%
įaiima

pagal tai, kaip juos mokė jų auklėtojai,
  ........... л ėr*
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tik žengus du žingsnius atgal. O kiek

teisybė yra tókia, jei joje bent 
1,0 žengti žingsnį pirmyn

dar J šoną? 
aimed

ir savo akimis pamatyti, kas nauja ir 
gera mieste. Nauja gal kai kas yra, 
bet ar gera?

* ■ Einu Tiesos gatve ir mąstau, kokią 
ш  čia tiesą tas pavadinimas reiškia: ar 

tą laikraštį, kuriame varant tokią pat 
propagandą kaip ir prieš 5 metus, 
vadintų "Tiesa” , ar tą tikrąją tiesą, 
kurios Lietuvoje jau šeštą dešimtmetį 
nebėra Brūkštelėjo žodelj, pašnypštė 
į ausį, keiktelėjo į ragelį ir tu jau lagery, 
ar su peršautu pakaušiu įmestas į 

/ šulinį, ar pakartas pakrūmėje. Atėmė 
žemę, “numelioravo” sodybas, suvarė 
J kolchozą ir stanicas ir - jokio teismo. 
O dabar, kai reikia atgauti atgal žemę, 
sodybų likučius, net ir teismai nepadeda 
Grupeles draugų iš kdchozų ir bendrovių 
išgrobstė gyvulius, mašinas, už kelis 
litus prispirta dvarų, rūmų, fabrikų. 
Vienas sakė - laikyki pinigus taupomojoje 
- išlošit, atėjo kitas - neatiduosiu ir 
nedrįskit reikalauti, nes man stabilizaciją 
sugadinsit! O tos stabilizacijos, kaip 
sakė M. Karčiauskas, ne daugiau 
kaip per rupūžės myžį..

Prisisteigė bankų, bankelių, priviso 
visokių finansininkų, kurie, rinkdami 
žmonių pinigus, aukso kalnus žadėjo 
ir - šnipšt, o valdžia - taip ir reikia 
jums, gobšuoliai, nežinantys, kam 
pinigus patikėti. Tik apie tai, kas ir 
kodėl leido sukčiams steigti vagių ir 
mulkintojų firmas - nė mur-mur.

Saldžiausioji "Aura" vien tik už 
pažadus susikrovė dešimtis milijonų. 
Na ir kas, kad apiplėšė žmones, kad 
jie nervinosi, rašė prokurorams ir net 
Prezidentui, į tai ne tik valdžia, - joks 
šunelis išjos kiemo nėam-am. Tokių 
visiems žinomų sukčių daugybė, bet 
nė vieno iš jų nėra nubausti, nes 
nesą įkaičių, nė vieno priversto atsiskaityti 
su apgautaisiais, nes jte... neturi pinigų. 
Valdžia vis tvirtina, kad kažko vis 
vilsis, kad kaupia jėgas, lėšas ir dar 
nežinia ką, kovai su korupcija, 
plėšikavimais ir kitais nusikaltimais, 
omano kaimo žmonės sako, kad ant 
tų nusikaltimų valdžia tik ir laikosi.

Dabar kaimynai, ypač tie, kurie 
sugebėjo ištverti tremtį ir sugrįžti iš

PO MIESTĄ
Sibiro, diskutuoja apie Prezidento teiginį, 
kad lietuvių tautos genocido nebuvę, 
o buvęs tik kenkimas tautai. Čia kalti 
tik terminai, dėl kurių nesusitariama, 
kaip ir prieš penketą metų dėl 
Nepriklausomybės ir suvereniteto po 
Stalino saule. Terminai, žinoma, svarbūs, 
bet jų reikšmė priklausys nuo to, kokio 
laipsnio tas kenkimas buvo, Iš kokių 
pazidju I vertinsi. Bolševikams nepavyko 
atviru smurtu - žudynėmis ir tremtimi 
sunaikinti tautos, buvo labai sėkmingai 
pasitelkta lenininė ideologinė diversiją 
gerai užmaskuota po tautų, jų mentaliteto, 
kultūros, kalbos susiliejimo į vieną - 
sovietinę - teoriją su kurios pavadinimais 
dabar beveik neįmanoma susitvarkyti, 
nes valdžia jų "nepastebi".

Einu Kviečių gatve, vėl per širdį 
dilgt: valstybės aruoduose kviečių 
atsargų beliko gal tik kokiam mėnesiui.
Valdžia nepirko grūdų iš ūkininkų 
normaliomis kainomis, o ir nupirkusi 
mėnesiais nemokėjo pinigų, visaip 
gniuždydama žemes ukj. Kas iš to? yra Pramones ir Darbininkų gatvės -
Ogi tai, kad kai kurie išskirtiniai 
"verslininkai" už lengvatinius kreditus 
privežė ir vėl priveš iš užjūrio suplėkusių 
kukurūzų ir kviečių ir vargšą ūkininkei] 
taip suries, kad jis pats savo žemelės 
atsisakys.

Pasuku j Pramonės gatvę - tos 
pramonės tik šešėlis belikęs. Buvusi 
pati didžiausia miesto įmonė 
susiskaldžiusi į daugybę smulkių "uabų", 
kuriems leista visiškai nubraukti įmonės 
skolas valstybei, o valstybės kapitalą

Darbininkų gatvė jau 
Gatvėje dažniau sutiksi ne darbininką 
o bedarbį, girtuoklį, turgaus berniuką 
ar šiaip kampuotą vyruką. Visur tik 
krautuvėlės, kioskeliai, tik prk beskonių 
saldainiukų, sintetinių sausainių, 
falsifikuotos degtinės - kad ir visą 
parą! Kasos aparatai tik švyti, tik 
tarška! Ar negalėjo tų aparatų gaminti 
'Tauras" arba "Nuklonas"? Negalėjo, 
nes grupei draugų buvo daug 
naudingiau juos per “tarpininkus^1 
nupirkti užsienyje.

Aš - kaimo žmogus, truputį 
prietaringas, truputį atsargus, ne kartą 
fikimo smūgių pamokytas gerai dairytis 
aplinkui ir supratęs, kad geriausia 
pasikliauti tik pačiu savimi, ypač vengti 
saldžialiežuvių. Dėl to savo pastebėjrnus 
mėgstu apibūdinti ir net pafantazuoti. 
T aiva, yraTiesos gatvė - nėra tiesos, 
yra Kviečių gatvė - baigiasi kviečiai, 
yra Pramones ir Darbininkų gatvės - 
nyksta pramonė ir darbininkija O 
jeigu taip atsirastų Korupcijos, Mafijos, 
Nomenklatūros, Grupės draugų, 
Prichvatfeacfoą Stabiizadjc^_ Bedarbių,

gal tos pi 
Tik kad ti

kuri ne iškabas pirštų, o iš tikrųjų su 
tomis blogybėmis susiremtų.

Rimanto PETRIKO nuotr.

PASIILGAU
GERUMO

Aleksas BIČKUS
Toli pasiliko mano jaunystė - ten, 

kurkolūkiai su savo "vargadieniais", 
ten, kur malūnai, malę ne tik žmonių 
išaugintus grūdus, bet ir jų dienas. 
Byrėjo miltai j maišus, kvepėjo pyra
gai... Pribyrėjo jų, baltųjų, ir į mano 
gerųjų Tėvų plaukus...

Kartą į tokį malūną pasiuntė mane 
Tėvas grūdų sumalti. Vieną miežių 
maišą pažymėjo kryželiu ir liepė sumalti 
taip, kad galėtų salyklinio alaus 
pasidaryti. Pavariau savo sarčius 
ristele, o tie bematant Bubiuose atsi
dūrė. Jaunam - vėjai ir keliai galvoje, 
- pasukau į tolimesnįjį malūną

Susitariau su vedėju, laukiu, kol 
galėsiu grūdus supilti. O čia šast gel
tonplaukė malūnininko dukra Šypte
lėjo, sužibo mėlynos akys - ir apsisuko 
man jaunam galva lyg nuo vyno...

Sumalęs grūdus, laimingas kaip 
vyturys, dainuodamas rūkstu namo. 
Tik netoli namų staiga prisimenu, kad 
Tėvui salyklo nesumaliau! Ką dabar 
daryti? Ką pasakysiu sugrįžęs?

Tėvas griežtas, Tėvo baisu. 
Papasakojau viską Mamai, o ji ir sako:

- Nedidelė bėda. Paršiukai suės.
Po kiek laiko Tėvas klausia, kur

tas salyklas.
- Padėjau prie miltų, - sakau.
- Ką tu padarei? Juk mama paršams 

ir sušėrė! - apgailestavo jis...
Gyvenimas - kaip vanduo. Tekėjo 

nutekėjo, šiandieną man truputį gėda, 
kad Tėvą tada apgavau. Ir gaila, kad 
nebeturiu nei gerosios savo Mamos, 
gelbėjusios mano jauną karštą galvą 
iš kebliausių padėčių, nei jo, Tėvo, 
nedaug laimės temačiusio kolūkio 
laukuose. O aš net to mažo džiaugs
mo- pasidaryti alaus - jam nesuteikiau. 
Vadinasi, vienu džiaugsmu šitame 
gyvenime mano brangiausiam žmogui 
teko mažiau.

Dabar, kai savo amžiumi artėju

RASO
“AUŠROS
ALĖJAI”

prie jų metų, pradedu suprasti, kad 
Tėvai - vieninteliai iš visų žmonių ma
ne nesavanaudiškai ir be išlygų mylėjo. 
Jie vieni man nepavydėjo laimės ir 
niekada neužgavo piktu žodžiu. Mama 
būtų apsiverkusi, išgirdusi netiesą 
apie mane pasakant, o Tėvas ir 
kumščiu būtų pamojavęs. Bet Tėvų 
seniai nebėra, o tos neteisybės ir 
piktumo žmonėse tiek daug...

Man keista, kad tokia pavydi ir 
neteisinga kartais būna moteriškoji 
giminė, kurią Dievas lyg ir buvo 
kažkada švelnumu bei jautrumu 
apdovanojęs.

Bet gal ne visoms šių dorybių 
pakankamai kliuvo, o metams bėgant 
- ir visai išsibarstė.

Mielosios moterys! Kad žinotu
mėte, kaip Jus papuoštų ta vienintelė 
vertinga savybė - žmogaus širdies 
gerumas. Ypač tas, kurioms į plaukus 
laiko vėjai iš mano jaunystės malūnų 
tiek miltų pripustė...

PENSIN INKŲ TOSTAS
Pagal lietuvių liaudies pasaką  

apie naująjį Pensininkų Įstatym ą
Kadaise visi gyvi padarėliai gyveno 

nei ilgiau, nei trumpiau - lygiai trisdešimt 
metų. Žmogui pasirodė, kad toks 
gyvenimas per trumpas: nespėji 
užaugti, darbų nudirbti...

O arkliui trisdešimt metų buvo per 
daug: sunkius darbus dirbk, arklą 
tempk, žmogaus ujimų klausykis, o 
už darbą - tik šieno glėbys. Arklys ir 
sako žmogui:

- Aš savo dvidešimt metų galiu 
atiduoti, nes man ir dešimties per 
akis.

Žmogus apsidžiaugė, kad dabar 
gyvens nebe trisdešimt, o jau 
dvidešimčia metų ilgiau - penkias
dešimt.

šuo, gulėdamas būdoje, galvoja: 
"Kokia naudą jeigu aš visus trisdešimt 
metų pririštas išbūsiu, laisvės 
nematysiu, vasarą saulėje kepsiu, 
žiemą šalsiu? O valgyti - tik kaulai)" 
Sutiko ir jis savo dvidešimt metų 
žmogui perleisti. Žmogus iš 
džiaugsmo net pašoko - dabar galės 
gyventi septyniasdešimt metui

Bet neilgai džiaugėsi. Kol gyveno

savo trisdešimt metų, viskas sekėsi 
kuo puikiausiai: nesirgo, niekur 
neskaudėjo, visur suspėdavo, visų 
gerbiamas buvo.

Pradėjo ketvirtąją dešimtį - arklio 
metus gyventi. Teko sunkiai dirbti, 
jokio poilsio. Bet dar sunkiau pasidarė 
atšventus penkiasdešimtmetį ir 
pradėjus šuns gyvenimą: visi ėmė 
stumdyti, nuo slenksčio vyti.

Žmogus būtų dar ilgai vargęs, bet 
pabudo Lietuva, atkūrė Neprikl
ausomybę, į valdžią Išsirinko LDDP 
atstovus. Šiems ėmė ir pagailo 
žmogaus vargstančio: priėmė naują 
Pensijos įstatymą. Nuo šiol tautietis 
ilgiau dirbs kaip arklys, bet trumpiau 
jam beteks gyventi šunišką gyvenimą 

Ar tai ne puiku? Tad pakelkime 
tostą už mūsų, pensininkų, šviesesnę 
ateitį. Eidami j rinkimus, vėl balsuokime 
tik už tuos, kurie žadėjo "dirbti tautai", 
o ne priešingai - gal visai šuns 
gyvenimo vargti nebeteks...

Rimantas PETRIKAS 
Pensininkas Invalidas

PARDUODA
Micaičiuose parduodamas Alytaus gamybos penkių kambarių 

apmūrytas raudonomis plytomis su pristatyta mūrine veranda gyvenamasis 
namas. Yra ūkinis pastatas, garažas, 25 arų žemės sklypas, nedidelis 
derantis sodas.

Geras susisiekimas. J gyvenvietę kursuoja Kuršėnų miesto maršrutinis 
autobusas. Iki artimiausios Pavenčių geležinkelio stoties -1 km.

Skambinti telefonais:
478897 arba 496924 nuo 18 val.

AUS ROS ALEJA
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ir

panelėms

KAMBARINIŲ 
GĖLIŲ 

PERSODINIMAS
Vasario paba igo je  - gegužės  

pradžio je  ba ig ias i kam barin ių  gė lių  
ramybės periodsis. Jos pradeda augti, 
todė l re ik ia  daugiau maisto, šaknim s  
-  vietos, n es  vazonai pas idaro  ankšti, 
Žemė nualinta, kartais įrūgusi, apipinta 
Š akn im is . Iš s e k u s  m a is to  
m edžiagom s, lapa i p radeda gelsti, 
kristi, dž iū ti ūg lių  viršūnės -ir  tada 
augalus būtina  persod in ti.

Ar kiekvienais 
metais reikia 

persodinti 
gėles?

Nedideli, greitai augantys augalai

persodinami kasmet Papartis, lamstas, 
marantą filodendras, sparmaniją fikas 
- kas 2 metai, senesni ir lėtai augantys 
(azalijos, bromeliniai, senesnės 
palmes) - kas 3-5 metai. Labai senos 
palmės, kiparisai, lauramedžiai 
persodinami dar rečiau, kai supūna 
dėžės, kubilai, kuriuose jie auga, ar 
vazonas pasidaro per mažas, ir šaknys 
išlenda pro drenažo angą. Tokius 
augalus ne tik sunku ir sudėtinga 
persodinti, bet jiems kenkia ir dažnas 
šaknų apnuoginimas bei pažeidimas.

Koks laikas 
palankiausias?
Daugumą kambarinių gėlių 

geriausia persodinti kovo-balandžio 
mėn. Svogūnines gėles - po ramybės 
periodo, spygliuočius - vasarą, 
pasibaigus pavasariniam augimui, o 
žydinčias - kai peržydi. Augalus, kurie 
žiemą buvo laikomi šiltose patalpose, 
reikia persodinti anksčiau, augusius 
vėsiuose kambariuose - galima ir vėliau.

Kokie indai 
tinkamiausi?

Kambariniai augalai auginami 
{vairiuose induose. Labiausiai paplitę 
standartiniai, neglazūruoti, degto molio 
įvairių dydžių vazonai su drenažo 
skylute dugne. Moliniai vazonai yra
tvirti, jų sienelės korėtos, \ 
orui, Kurio ypač reikia gėlių šaknims. 
Beto, pro sieneles išgaruoja vandens 
perteklius, t  y. reguliuojamas drėgmės 
kiekis, mažesnis pavojus, kad augalas 
supus. Dėl šių savybių ilgai buvo 
galvojama, kad gėlėms tinkamas tik 
molinis vazonas. Tačiau dabar vis 
dažniau naudojami plastmasiniai, 
porcelianiniai ir kitokie indai su oro 
nepraleidžiančiomis sienelėmis. Tokie 
inaai turi tam tikrų privalumų: ant 
vandeniui nepralaidžiu sienelių 
nenusėda nuosėdos (priešingai negu 
ant molinių), jie ilgą laiką atrodo nauji 
ir švarūs, nepakeičia spalvos; pro indo 
sienelę vanduo negaruoja, todėl

temperatūra būna pastovesnė; 
šaknys neatšąla, tad ir laistyti reikia 
rečiau. Žemė gerai vėdinasi iš viršaus, 
tik patartina j  žemės mišinj pridėti 
korėtų medžiagų (keramzito, 
vermikulito).

Stambus augalai (palmės, 
lauramedžiai, ožekšniai, araukarijos) 
auginami mediniuose, nedažytuose 
"kubiluose” ir dėžėse. Palmėms, 
klivijoms reikia aukšto vazono; 
ciklamenai, svogūninės gėlės 
mėgsta žemesnius, platesnius indus, 
sansevjeros - plokščias vazas, kai 
kurie paparčiai, orchidėjos, kiti 
epifitiniai augalai gerai auga 
pintinėlėse, vazonuose su skylutėmis 
šonuose, dėžutėse iš medinių 
lentelių.

Naujus molinius vazonus prieš 
sodinimą reikia bent parą pamirkyti 
vandenyje, kad ištirptų kenksmingos 
medžiagos, esančios išdegtame 
molyje. Labai gerai įberti truputj 
superfosfato. Senus vazonus 
patartina išplauti karštu vandeniu 
su muilu, soda ar pelenais, perplauti 
švariu vandeniu ir išdžiovinti. Vazonai 
parenkami pagal augalo šaknų dydj 
(2-3 cm didesni už tuos, kuriuose 
augo anksčiau). Dėžės turi būti 
didesnės 4-7 cm. Nereikia persodinti 
augalų iš mažyčio vazono j labai 
didelį, nes jie kurj laiką nustos augti 
ir žemė jrūgs.

Į kokią žemę 
persodinti?

Prieš persodinimą augalus būtina 
palaistyti ir persodinti tik kitą dieną. 
Pirmiausia reikia žinoti, kokia žeme 
augalui tinka, kokiame - lengvame 
ar vidutinio sunkumo - mišinyje 
geriausiai augs. Žemė gera, jei 
persodintas augalas greitai išleidžia 
daug sveikų šaknų ir po 2-3 savaičių 
pradeda sparčiai augti. Tačiau jei 
po mėnesio gėiė neaugą ima skursti, 
reiškia, parinkta netinkama žemė, ją 
būtina keisti. Kokios žemės reikia 
augalui, nurodyta gėlių
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Antradienis, kovo 14 d.
LTV
19.35 val.
"Kas geresnio, premjere"
Šiai laidai parašyta apie šimtas 

laiškų, ir jų autoriams, aišku, rūpi 
atsakymai, paaiškinimai irt.t. Tačiau 
laidos nebus! Rinkiminė kampanija..

21.05 val.
“ Saldus gyvenimas”
Vienas iš geriausių italų kino 

meistro Federico Fellini filmų, kuriame 
režisierius ironiškai žvelgia j Romos 
grietinėlės gyvenimą M. Mastroiannis 
vaidina bulvarinio laikraščio reporter], 
kuris supranta, jog gyvena tuščią, 
beprasmį gyvenimą bet negali nieko 
pakeisti. Taip pat vaidina A. Ekberg, 
A. Aimee. Filmas apdovanotas 
"Oskaru" už geriausius kostiumus.

Italija, 1960 m.
21.05 val.
Trisdešimt devyni laipteliai
Garsiojo A  Hitchcocko detektyvas. 

Niekuo dėtas vyras apkaltinamas 
šnipinėjimu ir yra priverstas sprukti 
nuo policijos ir slaptų agentų... Vaidina 
R. Donatas, M. Carrol, L  Mannheim 
ir kt.

Trečiadienis, kovo 15 d.
LTV
19.15 val.
“ Sodų kraitė"
* Sėklos - paštu.
*  Substratas nėra stebuklas. Tačiau 

jei gerai žinosi, ką ir kaip su juo daryti...
* Aviliuose - sujudimas. Jau 

prasidėjo bičių apsiskraidymas.
22.40 val.
"Drovus su merginomis"
Lietuvos televizija toliau rodo 

klasikinių filmų programą, skirtą 
artėjančiam kino šimtmečiui. Šj kartą 
- dar viena garsiojo Haroldo Uoydo 
komedija. Jis vaidina neturtingą 
vaikiną, kurio knygą-romantiškų 
istorijų rinkinį - atmeta leidėjas. 
Neturėdamas lėšų pragyventi, jis 
išsiskiria su mylima mergina. Tačiau 
leidyklos redaktorius staiga 
apsigalvoja ir išsiunčia vaikinui 3000 
dolerių avansą. Šis apsidžiaugia, bet 
jo mylimoji jau rengiasi tekėti už kito. 
Vaikinas lekia automobiliu, motociklu, 
tramvajumi per miestą - jis turi spėti j 
bažnyčią jungtuvių ceremonijai dar 
nepasibaigus...

JAV, 1924 m.

TELEVIZIJOS

Antradienis, kovo 14 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.30; 19.00;

23.15 TV anonsas. 8.35 Sveika, 
Prancūzija. 16.55 Programa 17.00 
Kalbos viktorina. 18.00 Žinios. 18.10 
Programa valkams. 18.50 Žinios.
19.05 Laida lenkų kalba. 19.35 
Rinkimams artėjant. 20.30 
Panorama. 21.05 F. “ Saldus 
gyvenimas” . 23.20 Vakaro žinios.
23.35 F. "Saldus gyvenimas". 0.15 
Beprotiškoji loterija.

TELE 3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis 

filmas. 8.30 TV serialas "Džonas 
Rosas". 8 d. 10.00 Muzika 10.30 
Vaidybinis filmas. 12.10 Anglų kalbos 
pamokėlė. 12.15 Vaidybinis filmas 
“Baskervilių šuns vyras". 13.25 
Muzika 14.30 Teletekstas. 14.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 15.00 
Kelionių skonis. 15.30 Keliautojų 
akimis. 16.30 Naujienos. Nuomonės.
17.00 Vaidybinis filmas "Marija 
auksarankė". 17.30 (Filmo 
pertraukoje) 100%. 18.30 Animacinis 
filmas. 18.55 Anglų kalbos pamokėlė.
19.00 Žinios (VESTI). 19.20 100%.
19.30 TV serialas "Santa Barbara". 
662 d. 20.30 Animacinis filmas. 20.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 21.00 
Žinios. 21.15 Sporto naujienos. 21.20 
Muzika. 21.30 Vaidybinis filmas.
23.00 Žinios. 23.15 Muzika. 

Trečiadienis, kovo 15 d. 
LIETUVOS TV
7.30 Labas rytas. 8.30; 19.00;

21.35 TV anonsas. 8.35 Mokomoji 
anglų k. programa. 17.00 Programa.
17.05 Europos jaunių ledo ritulio 
čempionatas. Lietuva-Kroatija. 17.50 
Dok. f. "Paskutinis akordas". 18.00 
Žinios. 18.10 Programa vaikams. 
18.50Žinios. 19.05 Krikščionio žodis.
19.15 Sodų kraitė. 19.35 Rinkimams 
artėjant. 20.30 Panorama. 21.05 
Studijoje - kandidatai j Lietuvos 
Respublikos Seimą 59-ojoje 
Kaišiadorių rinkimų apygardoje.
22.40 F. "Drovus su merginomis".

PROGRAMA
23.10 Vakaro žinios.

TELE 3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis 

filmas. 8.30 TV serialas "Santa 
Barbara". 662 d. 9.30 Vaidybinis 
filmas "Westgate" III, 4 d. (T). 10.30 
Vaidybinis filmas. 12.00 Anglų 
kalbos pamokėlė. 12.05 Vaidybinis 
filmas "Marija auksarankė". 13.20 
Muzika. 14.30 Teletekstas. 14.55 
Anglų kalbos pamokėlė. 15.00 
Kelionių skonis. 15.30 Keliautojo 
akimis. 16.00 DEUTSCHE WELLE.
16.30 Vaidybinis filmas "Žvaigždės 
gimimas". 17.30 (Filmo 
pertraukoje) 100%. 18.30 
Animacinis filmas. 18.55 Anglų 
kalbos pamokėlė. 19.00 Žinios 
(VESTI). 19.20 100%. 19.30 TV 
serialas "Santa Barbara". 663 d.
20.30 Animacinis filmas. 21.00 
Žinios. 21.15 Sporto naujienos.
21.20 Muzika. 21.30 Vaidybinis 
filmas "Kobra". 1 d. 22.20 
Vaidybinis filmas “ Barmenas iš 
"Auksinio inkaro". 23.35 Žinios. 
23.50 Muziką 00.00 Pabaiga.

BALTUOS TV IR ŠIAULIŲ VT 
Antradienis, kovo 14 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35;

21.05 "Taip sukasi pasaulis". 8.30;
20.30 “ Nakties riba". 9.00 CNN 
valanda. 19.00; 22.00 "Pirk, 
parduok, Informuok” . Žinios. 19.30 
Spaudos apžvalga. 19.35 
"Sodžius". 20.00 “ Prospektas".
20.20 Tautininkų žinios. 21.00 
Baltijos naujienos. 22.30 Kelių 
policija informuoja. 22.40 F. 
"Pelenė".

Trečiadienis, kovo 15 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 

"Taip sukasi pasaulis". 8.30 
“ Nakties riba". 9.00 CNN valanda. 
9.55 Kelionė j gamtą 19.00; 22.00 
"Pirk, parduok, informuok". Žinios.
19.30 Spaudos apžvalgą 19.35 
Rinkimams artėjant - koalicija 
"Mūsų miestas - mūsų namai".
20.00 Futbolas. 22.35 Šiaulių krašto 
Mis-95.22.50 Filmas "Pelenė". 0.40 
Futbolas.

aprašymuose.
Jei žemės mišinyje iki 6 dalių yra 

velėnos, tai ji laikoma sunkia (pvz., 5 
dalys velėnos, 1 - lapų 1 - Inspektinės 
žemės, 2 - rupaus upės smėlio). 
Vidutinio sunkumo žemei reikia 
daugiau komposto ir durpių (pvz., 2 
dalys velėnos, 2 - lapinės žemės, 2 - 
mėšlo, 2 - durpių, 1 - smėlio; durpės

tinka tik samaninės, rudos spalvos, 
aukštapelkių). Lengvame mišinyje 
daugiausia yra lapinės žemės (pvz., 
3 dalys lapinės, 1 - inspektinės, 1 - 
velėnos, 1 - upės smėlio). Patartina j 
žemę iš karto pridėti lėtai tirpstančių 
trąšų, kad augalui maisto užtektų 
ilgesniam laikui.

NEŽINOMYBES 
LABIRINTAI

Dar visai neseniai žmogus, savo 
bute susidūręs su kažkuo paslaptingu, 
bijodavo apie tai pasakoti net drau
gams. Ir tik apie ypatingus atsitikimus 
- savaiminj daiktų užsidegimą, 
kambarių užtvindymą nežinia iš kur 
atsirandančiu vandeniu, baldų 
vartymą - sužinodavo daugiau žmo
nių. Mažai kas žino, jog dar aštunta
jame dešimtmetyje milicija jau turėjo 
specialią instrukciją, kurioje buvo 
nurodytą kaip tyrinėti butą, kuriame 
atsirado pottergeistas, kaip aprašyti 
tyrimo rezultatus ir kur juos išsiųsti. 
Ši instrukcija turėjo “ DSP" - antraštę 
"Slaptai". Iš tiesų, kur gi kitur anais 
laikais galėjo kreiptis žmogus, kai jo 
bute imdavo skraidyti daiktai, jei ne j 
miliciją. Dabar galima pasirinkti - ar 
kreiptis j teisėtvarkos saugotojus, ar 
j ufologus, ar j ekstrasensus.

1992 metų gegužės birželio 
mėnesiais viename ketvirtojo aukšto 
bute (gyvenvietėje, esančioje 
Primorjės krašte) beveik kiekvieną

valandoms, o kartais visai parai. 
Maždaug po mėnesio viskas baigėsi. 
Elektros sutrikimų priežastis liko 
neišaiškinta. O štai patys paskutinieji 
šio buto atsitikimai. 1994 metų 
rugpjūčio 31, maždaug antrą valandą 
nakties, gyventojai vėl išgirdo stiprų 
beldimą kuris sklido iš vidinės sienos, 
skiriančios kambarius. Garsų šaltinis 
keitė savo vietą. Apie 20 minučių 
pasiklausiusi, buto šeimininkė kreipėsi 
j "triukšmadarį": "Klausyk, bičiuli, man 
rytoj anksti j darbą o tu trukdai miegoti.

PASAULIŲ SĄLYČIO TAŠKAI
naktj tuo pačiu laiku girdėdavosi gana 
stiprus beldimas, kuris trukdavo 2-
2,5 valandos. Nustatyti tikslią jo vietą 
gyventojams nesisekė. Garsai 
keisdavo savo vietą išilgai lauko sienos 
maždaug 1-1,5 metro aukštyje nuo 
grindų. Pradžioje buto gyventojai 
bandė susigaudyti, kas darosi, netgi 
"kreipėsi" j triukšmadarį, bet iš to 
nieko neišėjo. Paskui prie triukšmo 
priprato ir nebekreipė dėmesio. 
Belsdavosi vis rečiau, o po pusantro 
mėnesio garsai nutilo. Tačiau 
įdomybės tuo nepasibaigė. Tame 
pačiame bute gruodžio mėnesį Ir 1993 
m. sausį pradėjo gesti elektros 
lemputės. Buto šeimininkas neblogai 
nusimano elektros reikaluose, tačiau 
niekaip negalėjo suprasti, kas čia 
dedasi. Žinoma, jei šviesa užgestų 
visose patalpose vienu metu, galima 
būtų jtarti elektros laidus. Tačiau kai 
lemputės užgesdavo virtuvėje ir 
vonioje, kambariuose būdavo šviesu. 
O kitą kartą aptemdavo kambariai, 
bet šviesu būdavo virtuvėje. Tas pats 
dėdavosi ir tualete, ir koridoriuje. 
Lemputės užgesdavo kelioms

Gal nustosi?" Beldimas nutilo, šiame 
bute yra šuniukas. Išgirdęs garsus, 
jis pabudo ir, pabrukęs uodegą, 
spruko j kitą kambarj, palindo po 
kėde ir tupėjo iki ryto.

Viena iš daugelio versijų, 
paaiškinanti poltergeisto fenomeną, 
yra hipotezė apie paralelinių pasaulių 
egzistavimą. Pagal šią versiją 
absurdiški, nemotyvuoti, neturintys 
sąryšio reiškiniai, suprantami kaip 
pottergeistas, galimas dalykas, yra 
ne kas kitas kaip atgarsiai, tolimi 
šešėliai kažkokių įvykių, vykstančių 
kitame, mums nepasiekiamame kitų 
išmatavimų pasaulyje. Ir, aišku, mes 
nežinome, ar tie įvykiai vyksta mūsų 
fiziniame pasaulyje, ar kažkur kitur. 
Tačiau, galimas dalykas, tie paraleliniai 
pasauliai - tik dalis daugialypio 
mūsiškojo. O anomalios zonos, vis 
dažniau pasireiškiančios mūsų 
pasaulyje, -tai pastoviai veikiantys jo 
sąlyčio taškai. Vienas iš tokių taškų, 
matyt, ir yra anomali zona MM 
Primorjės krašto pietinėje dalyje.

Parengė
Bronius KASPERAVIČIUS

IS DIDŽIŲJŲ GYVENIMO 
ANTROJI ŠLOVĖS PUSĖ

Vyriausiųjų matų ir svarsčių rūmų 
valdytojui Dmitrijui Mendelejevui 
(1834-1907) kartą atnešė paskaityti 
vieno jo straipsnio korektūrą. 
Straipsnis buvo pasirašytas su visais 
moksliniais titulais. Garsusis 
mokslininkas pasižiūrėjo j korektūrą,

nusijuokė ir tarė:
- Negalima spausdinti: mano titulas 

ilgesnis už caro...
Tai buvo teisybė: daugiau kaip 

100 viso pasaulio akademikų ir 
mokslinių draugijų laikė garbe Išrinkti 
įžymųjj mokslininką savo nariu.
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