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:ODEL PO RCELIAN AS 
LAIKO M AS NE 
SAN DĖLYJE?

Jenkioliktame "Aušros alėjos" numeryje rašiniu "Ar stomatologai kalti, kad 
icientul sutino žandas?" truputj pašmaikštavome. Tačiau kai kas įsižeidė, 

Jai kas sunerimo. Be reikalo. Ten nieko ypatingo dar neparašyta. Konkrečius 
laktus pradedame raityti tik dabar. O jie apie Šiaulių valstybinę stomatolo- 
jljo s  polikliniką, kurios komercinė ūkinė veikla - dantų protezavimas. Ši 
Iba i reikalinga mums visiems įstaiga jsteigta valstybės lėšomis. Todėl aišku, 

jįfed šen irten jų švaistyti nevalia. Bet valdiškose įstaigose kasto paiso! Todėl 
Ц  enuostabu, kad rugsėjo viduryje minėtoje poliklinikoje rastas, sakyčiau, 
■  sai mažutis (tuomet dar rublių) trūkumas. Ir, beje, tuos 106 rublius stoma- 
I to loginės poliklinikos darbuotojai tuojau pat j kasą jnešė. Tačiau trūko ne tik 
i  nigų. Kažkur "išgaravo" truputis plieno luito. Jei jau "garuoja”  plienas, tai 
I s Jiritui ta savybė dar būdingesnė. Trūko ne tik žaliojo spirito, bet ir plieno 
i  igštelės ir dar Šio bei to... |domu tai, kad minėtoje poliklinikoje kai ko rasta 
H er daug, pavyzdžiui, vatos, skysčio rankų odai, narkozlnio eterio ir 1.1. 
■Jlogiausia, kad kontrolieriai aptiko senų medikamentų. Buvo jų net už 1280 
H jb. Mūsų skaitytojai galėtų nepergyventi: sugedę medikamentai jau sunaik- 
I  it i! Sandėlyje taip pat pasižvalgyta ir vėl šio to nerasta arba buvo per daug. 
I logiausia, kad čia su pasibaigusiu galiojimo terminu rasta medžiagų net už 
f 2653 rub. Kodėl taip? Kam jos taupomos? Miesto tarybos kontrolės tarny- 
lo s  viršininko J. Zolubo darbuotojų surašytuose popieriuose konstatuojama, 
lad poiiklinikpję neužtikrinama materialinių vertybių apsauga. Nesudarytos 
baterialinės atsakomybės sutartys su aukso svėrėjomis, gamybos vado
vais, medicinos seserimi T. Petroševičiene, kurios žinioje yra stomatologinių 
r dantų protezavimo medžiagų sandėlis. Štai iš Australijos firmos "COMESA" 
fauta porceliano masė “ Vita" metalo keramikos darbams. Ji turėjo būti užpa- 
amuota, tačiau tas nepadaryta. O minėtos brangios medžiagos likutis (872 
ir.) buvo rastas poliklinikos vyr. gydytojo G. Vilcinio kabinete. Kodėl taip? 
įrašysime-kitą kartą.

Birutė K Y B A R TIE N Ė

Praėjusią savaitę pasnigo: už lango 
šerkšnas. Seimo rūmų posėdžių salėje - 
solid i šarma. Klausydamasi pirmųjį 
posėdžių, jausmu ir mintimis grįžau 
"klestinčią brežnevirfę" jaunystę, kai 
mokyklą lakstėme "sotūs, la imingi, šilta 
aprengti” , tačiau mokslo šventovėje 
mus mokė KITOS valstybės himno, aktų 
salėje kybojo paranojiškos fantazijos 
tvarinys - hibridinės valstybės herbas ir 
vėliava. Tėvai namuose porino VIENĄ 
Tėvynės istoriją, uolūs pedagogai piršo 
KITĄ variantą. Stropiai, su begaline 
iškrypėliška meile buvo lipdomas hibrid
inis pilietis, garsusis "hom o sovietikus". 

Tai prisim iniau todėl, kad į Lietuvos 
Respublikos Seimą atėjo tie, kurie kūrė 
tą  KITĄ, ne mano tėvų išjaustą Tėvynės 
istoriją...
Senatvinė sklerozė (po Priesaikos kai 

kurie deputatai neberado savo krėslo), 
ateizmu atmiežtas proto užtemimas, 
nekultūringas kalbančiųjų pertrauk
inėjimas, žeminimas (kiekvieną pauzę, 
beje, užpildant kvietimu: "Būkim  korek
tiški"...) ir monolitinė vienybė bal
suojant, plojant, tyčiojantis. 
Priešrinkiminėse batalijose DDP kandi

datas iš Mažeikių demokratiją aiškino 
taip: "Mažum a paklūsta daugum ai..." 
Ką gi, toks mentalitetas. Teisus Romual
das Ozolas, pripažinęs, kad daugu- 
mizmas (nuo žodžio bolševizmas) grjžo 
j Lietuvos Seimą.

Dešinioji mažuma susibūrė į Tėvynės 
Santarą ir pasiskelbė būsianti kon
struktyvia opozicija. Jos lyderiu išrinktas 
Vytautas Landsbergis.
Pati nepriklausomiausia kairioji spauda 
m ilijoniniu tiražu jau pradėjo “ aiški
namąjį darbą", esą opozicija tik trukdys 
ir jo  ekselencija KGB vadovų skirstytojas 
A lgirdas Mykolas Brazauskas negalės 
sukurti "P lačiosios koalicijos", kuri dar
n iai dirbtų. Naivu būtų tikėti tokiais ket
inimais, nes iki Seimo rinkim ų Vyriaus
ybėje, Savivaldybėse, Aukščiausiojoje 
Taryboje bujoję la ikinojo ekselencijos 
bendrapartiečiai dorai sabotavo bet 
kokias pastangas sukurti koaliciją dar
bam s, o ne žo d ž ia m s , re fo rm ų  
v y k d y m u i, o ne p r ie š r in k im in e i 
savireklamai. Dar ilgai Seimas ir Vyriaus

ybė srėbs Ašmanto-Baldišiaus solo 
užmaišytą košę ir ieškbs kaltininkų ten, 
kur jų niekada nebuvo. Tokie triukai 
Aukštosiose partinėse m okyklose buvo 
dėstomi, o jų kursantai išmoko suvelti 
nesamą su būsimu ir pateikti kaip 
buvusį...
Partinukai žino, ką daro. Autobusuose, 

eilėse jau garsiai diskutuojama, kad 
są jūd in inka i per du m etus viską 
sugriovė, kad reikės 10-15 metų at
statymui... Vadinasi, tiek DDP ketina būti 
valdžioje? Tik vieną kartą eilėje prie 
brangios mėselės j dem agoginius 
pamąstymus apie griovim us išgirdau 
dėmesio vertą repliką:
- Matyt, per 50 metų komunistai labai 

s ilpnai buvo pastatę kom unizm o pama
tus, kad per du metus sutrūnijo.

Įvairiose diskusijose, sunkioje buityje 
besimurkdydami artėjame link metų 
pabaigos. Stebėdami politines per
mainas Lietuvos padangėje, tikime, kad 
dar yra vilties, jog  nebus pam iršta tautos 
valia gyventi Nepriklausomoje de
mokratinėje valstybėje. Vadinasi, būtų 
malonu, je i Seimo rūmuose bent pak
enčiamą sugyvenimą tautai dem on
struotų žilagalvė pozicija ir konstruktyvi 
nenuorama - opozicija.

Bendram e Tėvynės Santaros ir 
Sąjūdžio Seimo tarybos posėdyje aptarti 
rinkimų rezultatai, pradėta organizacijos 
klaidų analizė, kurią pratęs gruodžio 12 
d. susirinkęs Sąjūdžio Seimas. Buvo 
priim ti du dokumentai - Pareiškimas ir 
Kreipimasis, kviečiąs sąjūdžio  žmones 
telktis atgim imo laikotarpio pasiekimų 
apsaugai, vienas kito tausojim ui ir gy
nybai.
Penktąjį Lietuvos Respublikos premjerą 
Bronislovą Lubį pasveikino laikinasis 
ekselencija ir opozicijos lyderis. Vienin
gai DDP frakcijos paremtas premjeras 
formuos Vyriausybę, kuri tęs reformas 
pagal Seimo daugumos programines 
nuostatas ir priešrinkim inius pažadus. 
Jei ta ip  atsitiks, pergyvensime labai 
prieštaringą laikotarpį, kurį praeities ir 
ateities filosofai vadins " legendine 
k la ida" arba "visišku tautos susmulk- 
in imu".

Dvi informacijos savo esme beveik

PAŽINIMO AŠIS
dvynukės dvelktelėjo labai netolima 
praeitim i: Lietuvoje atsikūrė karo veter
anų taryba patobulintu pavadinimu - 
dabar jie Antrojo pasaulinio karo veter
anai ir  persikrikštijo Estijos komunistų 
partija. Nuo šiol ji -  Estijos Demokratinė 
Darbo partija. Tai patikrintas kelias, labai 
patogi maskuotė nuo padarytų klaidų 
TAUTAI ir VALSTYBEI, Išsaugotas 
partin is turtas, stažas ir struktūrinė įtaka. 
Tokie akivaizdūs posūkio atgal orien
tyrai. Vadinasi, reikia dirbti, kad sus- 
tabdytum e pastangas "atkurti buvusį 
ū k io  m e c h a n iz m ą ", su la iky tu m e  
"klestinčios brežnevinės dem okratijos" 
grėsmę.
Pabaigai informacija pamąstymui: gal 

teisi buvo "R espublikos" vadovybė, 
konstatavusi - “ Jie jau  ateina". Ar neteks 
"Aušros alėjai" pareikšti - "J ie  jau
atėjo"?

Barbora K IR K ILA ITĖ

GĖRIS, G RO ŽIS, TIESA... 
TO  SIEKIA M ŪSŲ 

LAIKRAŠTIS 
“A U ŠR O S A L Ė JA ”

naujienų š iup inys

A INA 1993 M. 
PUSMEČIUI 
TIK 84 TAL. 
(SU PRIS
TATYMU)

KAINA 1993 M. 
1 PUSMEČIUI 

TIK 84 TAL. 
(SU PRIS
TATYMU)

Jį galima užsisakyti iki Šventų 
Kalėdų. Užpildykite antroje 
laikraščio pusėje esantį kvitą, 
iškirpkite ir atneškite į mūsų 
laikraščio redakciją adresu: 

Vilnius 153, Šiauliai. 
Teirautis telefonais:

Šią savaitę vėl pabrango maisto produktai. 
Tačiau įvairiose mūsų krašto vietovėse ka
inos - skirtingos. Pavyzdžiui, Joniškyje 
varškės pakelis kainuoja 30 tai., o Šiau
liuose - 26 tai. Batonai taip pat brangesni 
Joniškyje.

Nuo gruodžio 1 d. keičiasi telekomunikacijų 
tarifai. Už telefoną dabar jau mokėsime po 
130 talonų per mėnesj. Už sublokuotą arba

iyglagretų - 91 tai. Už kolektyvinio naudojimo 
telefoną reikės 190 tai. Vienos minutės 
tarpmiestinis pokalbis nuo šiol Lietuvoje kain
uos jau 4 talonus.

O telefonui Įrengti dabar jau reikės 8000 ta
lonų.

Gruodžio ketvirtąją sukanka 51-eri metai, kai 
mirė garsus lietuvių filosofas šiaulietis Stanis
lovas Šalkauskis.

JEI BU TŲ  G R ĮŽĘ S N AM O  
NORS PU SM EČIU  

A N K SČ IA U
Namo jis grjžo 1991-ųjų pavasarį. Pravėriau 

duris ir išsigandau. Neįmanoma buvo prie sūnaus 
prieiti: jis visas dvokė. Tačiau puoliau savo 
vaikui j glėbį, bučiavau. Riedėjo ir džiaugsmo, ir 
skausmo ašaros - nors ir "supuvusio” sulaukiau, 
bet gyvo!
Kuomet pamačiau jo kojas ir pilvą, vos ne- 

nugriuvau. Jeigu iš pragaro - Stepanakerto sūnus 
būtų grįžęs pusmečiu anksčiau...
Negaliu iš atminties išbraukti tai, ką pergyve

nau dėl savo vaiko. Dabartinis Seimo deputatas 
šiaulietis A. Ivaškevičius pasisiūlė pagelbėti pats. 
Na, ir "pagelbėjo"!
Sūnus dar turėjo tarnauti sovietinėje armijoje. 

Pasiųstas j Kalnų Karabachą, Stepanakerto 
miestą.
Skaudu buvo, kai gavau pirmąjį jo laišką su 

Karabacho antspaudu, bet pakeisti niekas nieko

negalėjo. Iš pradžių laiškus gaudavau pastoviai ir 
dažnai. Tačiau rudenį nuo rugsėjo ar spalio pradžjos 
pradėjau jų nebegauti. Jau net ir nebepaskam- 
bindavo. Bandžiau skambinti aš. Tačiau su Stepanak- 
ertu telefoninio ryšio nebuvo. Gyvenau nežinioje. 
Taip pralaukiau apie 3 mėn. Nežinojau, kur eiti, ko 
klausti, kas su mano sūnumi. Nuėjau j komisariatą 
pas Gliznucą. Nieko. Tada nuėjau pas M. Stakvilev
ičių. Tuomet sužinojau, kad mano sūnus jau ne 
pirmas mėnuo guli ligoninėje. Tai buvo ir viskas. 
Grjžau j namus su menku palengvėjimu. Nusiram
inti negalėjau. Laiškų vis nebuvo. Kankino mintis, 
kas gi jam, kas atsitiko?
Prasidėjo sausio kruvinieji įvykiai. Baisu! Vilniuje 

žūsta, luošinami, traiškomi sovietiniais tankais 
žmonės, sūnaus nėra šalia manęs. Ir nieko apie jj 
nežinau.

Nukelta į 4 p.



NUPIRK NORS 
PENKIASDEŠIMT 
GRAM Ų SVIESTO

Po “brazausklnlnkų” išrinkimo “tikėtasis" stebuklas neįvyko. Į  ekon
omikos duobę Jau lekiame šuoliais. Ar atvažiuos į Lietuvą karaliai? Ar 
dovanos laivus? Ar gausime žadėtuosius Šešis milijardus dolerių?

- Mamyte, mūsų 
mokykloje vaikai batono 
riekių ant žemės jau 
nemėto, • anąsyk 
tarstelėjo dvylikametė 
dukra ir nevaikiškai 
susimąstė.
"Iš kur jau mėtys", - pati 
sau pamaniau.

Tūkstančiai motinų 
kasdien suka galvą, ką 
paduoti valgyti savo 
atžaloms. O kas bus 
vėliau, pavasarj?
Draugas Brazauskas 
aukso kalnų jau nežada, 
girdi, penkiolika metų 
reikės iš liūno kopti...
- Mamule, nupirk nors 

penkiasdešimt gramų 
sviesto Vytukui ir Vidučiui,
• neseniai parduotuvėje 
girdėjau širdj veriant] ber
niuko prašymą.
- Negaliu, sūnau. Tylėk!

- sudraudė aštuonmetj motina ir, 
nusipirkusi keturis butelius pieno, 
išskubėjo iš parduotuvės.
Ką valgo vadinamų valdiškų jstaigų 
auklėtiniai? Gal jiems dar sunkiau?
Su šia mintimi atėjau j Šiaulių vaikų 
globos namus. Čia gyvena89 vaikai. 
Devyni - visiški našlaičiai. Keturi
asdešimt šešerių tėvams atimtos 
teisės, likusieji turi po vieną: tėvą 
arba motiną. Tačiau globos namų 
auklėtinių kasdien daugėja. Važiuoja 
jie čia iš Kelmės ir Joniškio, Rad
viliškio .ir Pakruojo... Atvyksta, nes 
gimtuose tėvų namuose nebėra jiems 
duonos kąsnio. Tėvai geria, valk
atauja. Ir tai daro ne metus, dvejis... 
Alkoholikais tapo ne šiomis dienomis.
- Štai vieną berniuką neseniai rado 

prie autobusų stoties sušalusį. Čia į  paliko 
pats artimiausias žmogus. Paliko mirčiai,
- tarsi rinkdama žodžius, skausmingai 
pradėjo porinti šių globos namų vyr. 
auklėtoja Onutė Rupšienė, beje, anot 
bendradarbių, sunkiam darbui atiduodanti 
visą save, - Maitiname auklėtinius keturis 
kartus per dieną ir, sakyčiau, gerai. 
Taigi. Šio rašinio autorė tuo jsitikino.

Vaikų globos namų auklėtiniai tądien 
valgė pienišką sriubą, guliašą, varškės 
apkepą, skanavo obuolių kompotą. Ar 
kiekviena mama savo vaikui šiandien 
pateikiame tokius gausius pietus? 
Manyčiau, kad tik viena kita. O, anot O. 
Rupšienės, tokia patiekalų gausa čia būna 
kasdien. Valdiškų namų auklėtiniai skurdo

ir alkio kol kas nejaučia. Yra kitas 
alkis, bet apie tai parašysime jau kitą
kartą.
- Daugumos auklėtinių tėvai privalėtų 
dalj pinigų sumokėti už savo vaiko 
išlaikymą čia. Tačiau išreikalauti 
pinigus iš girtuoklio ar valkatos labai 
sunku. Mūsų namų darbuotojams 
tai - tiesiog nepakeliama našta, - 
pasakė O. Rupšienė.
Peršasi mintis, kad reikėtų, jog tok

iems žmonėms valstybės skirti pini
gai tiesiai j rankas nepatektų. Dalis jų 
tuomet tikrai kliūtų vaikų globos 
namams. Gal socializmo sistemos1 
pagimdytiems degradavusiems 
asmenims verčiau pasiūlyti sriubos 
lėkštę?
- Iš ko jūs gyvenate? - pasmalsavau.

- Mūsų direktorius Vytautas Petriškis iš širdies 
rūpinasi vaikais, sukasi kaip išmanydamas, - 
pasakė O. Rupšienė. - Todėl ir turime sponso- 
rių. Šiomis dienomis mus parėmė uždara akcinė 
bendrovė "Asta" (direktorius A. Jakutis). Ryt, 
poryt jie mūsų vaikams išdalins 95 naujutėlaičius 
džemperius. 80 dailių striukių padovanojo uždara 
akcinė bendrovė "Aljans" (direktorius J. Špi
cas). Dėkingi telšiškės "Masčio" jmonės kojinių 
cecho direktorei Dobilienei. Iš Telšių parsivežėme 
pirštinių, siūlų, atraižų. Tačiau minėto fabriko 
kitų cechų viršininkai su mumis net j kalbas 
nesileido. Laimė, kad abejingų nedaug.

ŠILUMA ŠALČIU DVELKTI NEGALI
Penkioliktajame "Aušros alėjos”  

numeryje publikuotas rašinys 
"Kuomet dvelkia šalčiu” . Gavome 
kitą laišką. Spausdiname ir jj.
Kad mūsų mokykla dvelkia šalčiu, 

manau, neparašytų čia besimokančių 
vaikų tėveliai. Nepabuvojus joje, 
netiktų taip ją charakterizuoti.
Mums buvo žinoma, kad norėta 22- 
ajame lopšelyje-darželyje atidaryti 
klasę.
Šiaulių mieste yra dvi specialios 

mokyklos: 1-oji internatinė ir 2-oji 
ateinantiems vaikams. Čia mokosi 
viso Šiaulių miesto vaikučiai. Kodėl 
visi, kuriems reikalinga defektologo 
pagalba, turi gyventi tik pietiniame 
miesto rajone? Tokių vaikų yra vis
ame mieste. Kol kas dviejų spec.

mokyklų užtenka, todėl nemanau, 
kad reikėtų atidaryti dar ir trečiąją.
Buvo siūlyta siųsti mokytoją j 22-ąjj 

darželį - klasė priklausytų mokyklai. 
Tačiau mūsų paslaugų atsisakyta. 
Vedėja siūlė savo pedagogą. Taip ir 
nesutarėme. Kita vertus, pradėti nuo 
pirmos klasės mokyti vaikus - 
tikslingiau. Vaikai greičiau adaptuojasi. 
Su jais dirba turintys darbo patirtį 
pedagogai - defektologai, konsul
tuoja Pedagoginio instituto dėstytojai. 
Vyresnius mokome amatų. Tėveliams 
pageidaujant, užsiėmimai prasideda 
nuo 8.30 val. Vaikučiai džiaugiasi 
esą mokiniai, daro pažangą moksle. 
Yra saugūs, mylimi. Klasėje jų nedaug, 
skyrėme šviesiausią patalpą, ramiau
sią kampelį...

Pirmokus atveda tėveliai. Vyre 
patys atvyksta į mokyklą jr gr 
namus. Mums jie jokie psj^j 
invalidai. Jie kaip ir kiti mokin* 
savo vystymosi ypatumais j e, 
tais vaikučiai dėl fizinės negalios n# 
atvykti į mokyklą, komisijai i 
mokome juos namuose 
mokyklos programą - apny 
valstybė.
Miela mamyte, parašiusi strai| 

“ Kuomet dvelkia šalčiu” , nebi 
jūsų vaikutis pas mus šalčio n

Danutė STAKVILEVIČI 
Šiaulių 2-osios spec, mokyki 

direktorės pavaduc 
P. S. Honorarą skiriu “Aušrosak 
remti

A lg irdas  KU LIKAUSKAS

TAS KARALIŲ KRAŠTAS - ŠVEDIJAI
Ahus uostą palikome 18 valandą 
Lietuvos laiku. Jūra rami, vėjas 
Vakarų, vos vieno balo. Burių 
nekėlėme, nes plaukdami pavėjui, 
judėjome ko ne greičiau už vėją. 
Denyje tylu, visi susimąstę, dar 
neatsipalaidavę nuo Įspūdžių. 
Plaukėme ir dar nesuvokėme, kad 
Švedija jau būtajame laike. Dabar 
pirmyn atgalios. Ten priekyje 
Klaipėda. Iki jos dvi paros 
siūbavimo.
Naktj vėjas pasisuko - pūstelėjo 

šiaurys. Vėjo genami, arklio ris
tele per Baltiją Lietuvon.
Tačiau taip tęsėsi vos kelias val

andas. Smarkiai sustiprėjęs vėjas 
sulaužė giką.
Bangos jau 3-4 metrų, katra Ir Iki 

5 pakyla. Kažkas klausia, ar Ilgai 
taip tabaluos.
- Rudenėlis, - pro vėją pasigirsta,

- rudenėlis...
- Teisus buvo pesimistas: rudens 

vėjai greitai netyla. Nustoja mūsų 
laivą tarsi skiedrą mėtyti tik, kuomet 
Klaipėdos uosto vartus pasiekėme. 
Pagaliau Klaipėda, o mūsų min

tys vis apie Švediją...
Matėme, gražiai gyventi galima,

tik reikia mokėti taip. Reikės, matyt, 
mums Išmokti nugalėti rizikos 
baimę, Išsiugdyti atsakomybės 
jausmą, Išsivaduoti Iš visokių stere
otipų apie varganą samdinio dalią. 
Turėsime, matyt, suprasti Švedijoje

mums pasakytus žodžius: _
- Ko Jūs bijote? Jūs gi laisvi ž rrttl 
esate!

Pabaiga. Prdžia Nr. 11 ■  
Autoriaus nuotr.

Daiva BAJERČIENĖ

Andriaus REPŠIO pieš.

NEKALTOS VIRŠININKŲ 
NUODĖMĖS?

N e sėkm ingas ką t ik  p rabėg ęs 
ruduo  Akm enės ra jo n o  va ldyba i: 
sudaužyti trys autom obilia i. Įdomu, 
kad v ieną jų  su lam d ė  net pats 
ra jono  va ldy to jas  S. P o cev ič ius . 
Dar p rieš  š į jv yk j jo  p ava duo to ją  Z. 
P ilv in j neb la ivų  už va iro  su la ikė  
po lic in inka i...
V irš in in kų  išd a ig o s  la p k rič io  t r is 
dešim tąją paporin tos rajono depu
ta tų  s e s i jo je .  T a s  n e p a tik o

valdytojui. J is  ta rs i ku lka šoko Į tribūną 
pas ia išk in ti: g ird i, k iekv ienam  gali 
avarija Įvykti, o jis  tą  d ieną buvęs 
b la ivus. A r akm en išk ia i abe jo ja, kad 
jų  va ld y to ja s  ava rijos  m etu ga lė jo  būti 
k itoks?  Ke is ta , kad ap ie  ra jono  va 
dovų n u o tyk iu s  pam iršo  parašyti v ie 
to s  la ik ra š tis  "V ie n y b ė ” . O kokia 
d epu ta tų  pozic ija?  Taip pat ty lės?

A lg is  ŽYBČIKAS
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Šiau ų miesto Socialinės rūpybos 
nepateisina šio skyriaus 

rties. Tokia mintis peršasi ten 
mkius. Žinoma, kad 70 proc. 
yra socialiai remtinos. Todėl j 
kreipiasi labai daug źmoniu: 

motinos, auginančios daug 
kiti socialiai remtini žmonės. Ir 

priima tik viena darbuotoja 
[eilės prie jos kabineto - milžini- 
jNorinčiam paduoti pažymas, 
laukti tris ar net keturias valan- 

lila žmonių. . O tuo tarpu ketu
riuose darbuotojos vaišinasi

Kodėl
taip?

ledais, plepa Todėl nenuostabu, kad 
laukiantys piktinasi. Skelbimų lenta 
tuščia Čia nėra jokios informacijos 
Interesantai priversti spėlioti: reikia 
ar nereikia paso, kito kokio nors 
dokumento. Visa tai byloja, kad šio 
skyriaus darbuotojos tinkamai neat
lieka savo darbo funkcijų. Kaip kitaip, 
jei žmonės varginami, varinėjami, čia 
besirenkantys pasigenda atidumo, 
jautrumo, nuoširdžios pagalbos. 
Kodėl taip?

Alm a KAROSIENĖ

A V O T IS K A  MĮSLĖ?
tuose patvirtinta globos ir rūpy- 

laryba. Tai padaryta dar vado- 
įtis A. Abišalos Vyriausybės 

tut^imu. Tokia taryba šiuo metu labai 
linga, bet jos sudarymas šiau- 
e - savotiška mjslė. Kodėl? At- 
js  j šią tarybą pasirinko Social- 
rūpybos skyriaus vedėja Rita 

Hulneckienė ir pateikė miesto 
ybai, kad patvirtintų. Apie tary- 
narių rinkimą nebuvo skelbta 
inės informacijos priemonėse,

a reipta j visuomenines bei politi-
 rganizacijas.

;itą savaitę teko būti pirmame 
os posėdyje. R. Musneckienė 
Inkusiems pasakė, jog per

masinės informacijos priemones 
(gaila, j "Aušros alėją" ši informacija 
nepateko) skelbė, kad skurdžiai gyve
nantys žmonės kreiptųsi j soc. rūpy
bos skyrių dėl materialinės pagalbos. 
Konstatavo, kad tik vienetai vargšų 
atsiliepė. Kodėl tiek mažai? Žmonės 
nepasitiki soc. rūpybos skyriaus tar
nautojais? Kodėl? Kad j komisijas 
žmonės parinkti tik vedėjos? O "ap
sukresni" tikriausiai dar patys pasi
siūlė? Beje, nė už vieną komisijos 
narj ir visą komisiją nebuvo balsuota, 
Padarytas pažeidimas. Duok Dieve, 
kad nors padedant varguoliams 
pažeidimų nebūtų.

M arytė LAZDYNĄITĖ

MCKYTOIAI 
- VO S NE 

ELG ETO S
Mes, Lietuvos Mokytojų profesinės 

sąjungos (LMPS) Joniškio 2*osios 
vtd mokyklos pirmines organizacijos 
nariai, esame jsitikinę, kad dabartinis 
mokytojo darbo užmokestis yra 
pernelyg menkas (ir tai mes patiri
ame kasdien vis skaudžiau) kad būtų 
galima bent minimaliai patenkinti savo 
ir šeimos narių socialinius poreikius,

Vyriausybės numatytos kom
pensacijos - tik Šypseną sukelianti 
priemonė, o ne rimta materialinė 
parama.
Todėl mes, žemiau pasirašę, kreip
iamės šiuo raštu j Joniškio rajono 
savivaldybės instancijas skubiai imtis 
rimtų priemonių, t.y. surasti finan
savimo šaltinių ir padidinti vidutinj 
mokytojo darbo užmokestj bent 
dvigubai.
Jeigu j šj mūsų kreipimąsi nebus 

tinkamai atsižvelgta, būsime priver
sti imtis rimtesnių akcijų. 
Reformuojama demokratinė mokykla 

negali būti skurdžių namais, o 
mokytojai - vos ne elgetos.

34 parašai

Joniškio antrosios vidurinės 
mokyklos pedagogus palaiko kitų 
rajono mokyklų darbuotojai. Tokio 
turin io pareiškimai su daugybe 
parašų bus įteikti ne tik  rajono 
valdžiai, bet ir Respublikos Vyr
iausybei.

Jventu s  - lotynų kalbos žodis. Lie 
■ráka jo  reikšmė - atėji- 
■s. Nusikaltusiems pirm ie  
Im s  žm onėm s pažadėjo  
mlbėtojo atėjimas, Dievo  
In a u s  įsikūnijimas, 
pžadas įvyko labai ne- 
ėit. Žm o nija tūks- 
htm ečius duso 
Ivo nuodėmėse,
'asios m er  
ijime tiesdama 
inkas į 

ig ų  ir pranašų  
pomis
a l d a u d a m a :
R a s o k i t e ,  
n g ū s , iš
kštybių, ir tegul 
besys  iš ly ja  
isųjį, tegul atsrv- 
ia že m ė  ir  

i š ž e I d  o 
Ib ė to  a ” .

\msus, m  jrus tai 
vo is со r ijo s  
psnis, pilnas  

a j  o n i ų , 
tikrumo, neri
as ig o  laukimo, 
l į  tarpsnį, šį 
g a n y t o j o  

ikimo metą, ir 
та adventas, 
lėdos  - Kristaus 
n i т о šventė -
n geriausias laikas. Taip ja u  sutvarkytas 
žnyčios kalendorius  - 4  pasiruošim o savaitės 
įbolizuoja 4000 laukim o metų. 
fvento m etu iš naujų am žių glūdum os į  mūsų  

ataidi Izaijo žodžiai: ‘‘Klausykite, dangūs, 
u, žem e, ausimis išgirsk, nes Viešpats yra 
sakęs: “Išauginau sūnus ir juos išaukštinau, 
gi paniekino mane. Pažino jautis savo Šeimin- 
ą ir asilas ėdžias savo savininko, o Izraelis 
|nęs nepažino ir m ano tauta manęs nesu- 
įto... Deja, nusidėjėlei tautai, tautai didžiose  
fybėse pasinėrusiai, paleistuvingai, bedi- 
\škai... Jūsų žem ės bus išnaikinta, m iestai 
nimi išdeginti, jūsų šalį svetimšaliai paglemš... ”

Advento m etu atskamba nuo 
Jordano ir  Jono Krikštytojo 

šauksmas: “Atsiverskite, nes 
prisiartino dangaus 

karalystė!.. Štai kin/is j  
au prie m edžio šaknų, 

ir  kiekvienas medis, 
kuris neduoda gerų  

vaisių, 
bus iškirstas ir 
įmestas į  ugnį”. 
Tad a r m aža min  
čių susikaupimui? 
Ar nėra ap ie  ką 

lįfJ fJŠ , 7 susimąstyti, dėl
/ - i įv A '/ t -  k °  a tg a ila u ti?

J e ig u  Jo n as  
Krištytojas šian
dien prabiltų  prie 
Nem uno, a r ne 
tuos p a č iu s  
žodžius pasakytų  
kaip anąmet: “Jei 
atgailos nedary
s ite , v isi
pražūsite?”.

T a ip , d a b a r  
išganymo laikas, 
d ab ar m alonės  
metas. Taisykime 
Viešpačiui kelią. 
Prieš 2 00 0  m etų  
Jis  a tė jo
išgelbėti, o tada, 
ka i “žm onės  
p a m a t y s  

Žmogaus Sūnų, ateinantį debesyse su didžia 
galia ir šlove”, kai ‘‘Jis pasiųs angelus ir tie sur
inks Jo  išrinktuosius iš visų keturių Šalių, nuo  
žemės pakrančių id dangaus toi/bkf, kai įvyks 
antrasis Jėzaus atėjimas paskutinėse pasaulio  
dienose, atgailos laikas bus pasibaigęs, 
taisyti kelią bus vėlu. O “Žm ogaus sūnus 
ateis, ka i nesitikėsite”.

Parengė Vanda VEŽIONYTĖ  

A ndriaus REPŠIO pieš.

A D V E N T U S

TARSI ČIG O N Ų  
SPEKTAK LYJE

MINI INTERVIU SU  PONU PETRU S., KU RIS NESENIAI T A P O  SĄJŪ DIN 
INKU
- K o d ėl J ū s  sto jate  j Sąjūdininkų g re ta s  tu o  m etu, kai Šis ju d ėjim as 

tam p a tartum  nep op u liaru s?
- Kodėl? Tiek Lietuvoje, tiek Rusijoje j aukščiausius valdžios postus grjžta 

jėgos, kurios visą laiką buvo visuomenės vystymosi stabdžiu. Prisiminkime 
šlykščią susidorojimo su akademiku Sacharovu kampaniją. O šis žmogus 
juk buvo rusų tautos sąžinė ir protas. Tik akademikui mirus, žmonės suprato, 
ko neteko. Laidotuvių procesijoje dalyvavo dauc' л; nei milijonas žmonių. 
Tautos atstovai tarsi prašė velionio atleidimo už jų jingumą...
- J ū s  norite p a sak yti, k ad  žm o n ė s yra kvaili?
- Ne, taip nemanau. Tačiau imuniteto prieš dezinformaciją mums gal Ir

trūksta.
- P ra šyčia u  pako m en tu oti p lačiau  tą, ką p a sa k ėte .
- Paporinsiu savo pastebėjimus. Teatleidžia man čigonai, tačiau taip būdavo 
pokario metais. Kelios čigonų grupuotės suimituodavo peštynes, kurių eigą 
stebėti susiburdavo gana daug žmonių. Spektaklis baigdavosi, žmonės 
išsiskirstydavo, tačiau dauguma pastebėdavo, kad iš jų kišenių ištraukti 
pinigai. Panašu ir mūsų Lietuvėlėje. Kai Vagnoriaus Vyriausybė pradėjo 
realiai vykdyti ūkio reformą, senosios jėgos sukėlė tokį triukšmą, pasipylė 
didžiuliai dezinformacijos srautai, ir žmonės patikėjo triukšmadariais. Rezul
tatas tas pats kaip ir čigonų rengiamuose spektakliuose. Žmogus, Išdirbęs 
kolūkyje 20-30 metų, iŠ bendravalstybinlo turto tegavo sulūžusias akėčias. O 
pirmininkas ar buhalteris, išdirbęs kolūkyje 2-3 metus, sugebėjo pasisavinti 
porą naujausių traktorių ir visokių kitokių gėrybių.
- A r J ū s  m an ote, k ad  są žin in g u m a s Ir te is in g u m a s neturi g a lim y b ės 

prad ėti dom inuoti m ūsų v isu o m en ėje?
- Nesu pesimistas. Manau, kad viskas priklauso nuo mūsų norų.

K a lb ė jo si Z ig m a s J A S A S

Paleido eilėraštį savo 
džiaugsmui arba peilio 

smūgis į nugarą
Sąjūdis. Kai ŠĮ žodi tariu, a i tarsi ragiu visą Uatuvą - nuo Čepkelių raisto 
Iki Birutės kalno, nuo Sūduvos aukštumų Iki Drūkšių ežero.. Matai 
Lietuvą, daug kentėjusią, vargusią. Sunkią vargo dalią tempusią Ir pas
taruoju bolševlkmečlu, kurio grandinės, užmestos ant mano Tėvynės 
kūno, privalėjo amžiams fslgraužtl Iki pat kaulų. Tačiau bevelk po pusės 
šimtmečio raudonosios okupacijos jas ėmė traukti Ir galop nutrenkė 
Atgimimo pavasaris, kurį savo sparnais atnešė (Ir vėl Iš džiaugsmo 
virpančia širdimi kartoju) Sąjūdis.
I jj jsiliejau ir aš - tiesiog nirte panirau kaip j gaivią srovę, nuo mano sielos 

ėmusią plauti bjaurias sovietinio mąstymo apnašas. Sąjūdis mane pakėlė, 
parodė kelią, kuriuo aš einu. Ir eisiu, kol neš kojos ir ves akys. Šitame kelyje 
pasiklysti negalima, nes jj apšviečia Dievo palaima.
Aukščiausiasis apšvietė Ir mano protą. Tiek dešimtmečių plunksną paskyręs 
komparieicų idėjoms skleisti (nors komunistų partijai niekada nepriklausiau), 
aš iki skausmo supratau, jog nedovanotinai klydau.
Tačiau jau viskas praeityje, ir esu laimingas, galėdamas savo likusj gyven
imą, nors gal būt ir nebe labai ilgą, atiduoti Sąjūdžio prikeltai Lietuvai, kuriai 
šiandien ypač sunku. Bet ji, Lietuva, tikiu, viską Iškentės, viską ištvers, nes 
sau jėgų semiasi iš savo garbingos praeities, nes ji užaugino daug sūnų ir 
dukterų, žinančių, kas yra laisvė ir nepriklausomybė. Kiek leis jėgos, Lietuvai 
dirbsiu ir aš. Visa tai sakau ramiai. Tai mano pozicija, o ne poza.
Per ketverius Atgimimo metus jsigijau daug nuoširdžių bendraminčių. Aš 

juos sutinku gatvėje, jie man parašo laiškų arba paskambina telefonu. 
Padrąsina, paskatina, paspaudžia ranką. Aš džiaugiuosi, kasdien jausdamas 
jų pet|.
Bet yra žmonių, kurie niekaip negali atleisti man už tai, kad straipsniuose 

išpažinau savo kaltes, kad, metęs šunkelius, suradau tiesą. Tie žmonės, pri
kaišiodami žurnalistinio ir literatūrinio darbo praeitį, smerkia mano grjžimą 
namo.
Taip, kas buvo - buvo. To jokiu kirviu nebeiškirsi, jokia ugnimi nebeišdeginsi. 
Tačiau nejaugi aš neturėjau teisės atsibusti, praregėti ir stengtis tapti doru 
savo Tėvynės piliečiu? Antai neseniai "Šiaulių kraštas" perspausdino mano 
eileraštj "Komunistai", parašytą bene šešiasdešimt pirmaisiais metais. Jj 
neseniai, lapkričio 14d., persispausdino laikraštis, kurio vyr. redaktorius yra 
ponas Vertelis, savo laiku drauge su manimi dirbęs "Šiaulių naujienose” . 
Tada jis buvo to laikraščio atsakingasis sekretorius.
Aštuoniasdešimt aštuntaisiais Spalio revoliucijos metinės sovietinių nom

enklatūrininkų dar buvo minimos. Tai Štai šj eilėraštj, suradęs sename re
dakcijos aplankale, "švenčių" proga Vertelis ir paleido savo džiaugsmui j 
pasaulj. Man, sąjūdininkui, tai buvo tolygu peilio smūgis j nugarą. Mane 
pažįstantys žmonės kraipė galvas, negalėdami suprasti, kodėl išspausdinau 
tokj daiktą. O aš niekam negalėjau dorai paaiškinti, jog visatai, ko gero, buvo 
padaryta specialiai mane sukompromituoti.
Praėjus ketveriems metams, šis eilėraštis j dienos šviesą vėl buvo išvilktas. 

Dabar ponas Vertelis, tuos posmus persispausdinęs savo redaguojamame 
laikraštyje, j nugarą man smogė antrą kartą.
Aš žinau: dar ne sykj galiu būti užpultas tiek iš “ Šiaulių krašto", tiek iš kitos 
panašios pusės, nes nevisi esame laimingi, Lietuvai ištrūkus iš rusiškosios 
imperijos gniaužtų O ne vienas, Seimo rinkimuose nugalėjus Brazausko 
partijai, brandina, reikia manyti, toli siekiančias viltis 
Esu dėkingas visiems, kas mane moraliai padrąsina ir paremia, visiems, kas 
paspaudžia man ranką. Na, o  tiems, kurie norėtų mane palaužti ar bent iš pu
siausvyros išmušti, noriu atsakyti jau mirusio savo bičiulio ir poeto Juozo 
Ruzgio eilėraščio eilutėmis: "Ačiū ir tau, mano mirtinas prieše, /užtai, kad 
tvirtesnį mane padarei” .

J u o z a s  S A B A L IA U SK A S
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ponioms ir 
panelėms

Labai naudinga kasdien prloS 
pusryčius arba nakčiai išgerti vaisių 
ar daržovių sulčių. Ypatingai rekom
enduojama pomidorų ir morkų - jose 
yravitamlnoA, kuris gerai veikla odą, 
sustabdo jos ankstyvą suglebimą.

* * *

Jeigu Jūs greitai pavargstate, nev
erta vakarais sėdėti prie televizoriaus, 
atsigulkite anksčiau Ir stenkitės mie
goti ne mažiau kaip aštuonias valan
das. Prieš miegą atidarykite langą, 
keletą kartų gitai {kvėpkite k iškvėpkite 
Žinoma, geriausia prieš miegą pasi
vaikščioti. Jei yra galimybė, miegokite 
prie atviro langelio.

* * *

Jei rytą jaučiatės blogai Ir skauda 
galvą, neskubėkite praryti tabletę Ir 
gerti juodą kavą. Prie atviro lango 
padarykite keletą gilių {kvėpimų, po 
to atlikite mankštą, Ir savijauta pasi
taisys.

*  * H
Atšviežina, padidina jėgas kasdien 
vakare vonia, j kurią jdedama 2 ta
bletes pušų ekstrakto Ir 500 gr. 
druskos. Pamėginkite tokią vonią 
kasdien visą savaitę, ir jūs jausitės 
pajaunėjusi keletu metų.

* * *

Naudinga maudymosi metu gerai 
pamasažuoti kūną Šepečiu - tai reg
uliuoja kraujo apytaką ir gerai veikia
odą.
Jeigu jūsų nuo vėjo sušiurkštėjusios 
rankos Ir lūpos, vakare, pabaigusios 
visus darbus, nuplaukite jas šiitu 
vandeniu Ir pamasažuokite šepetėliu. 
Nušluostę, patepkite glicerinu arba 
riebiu kremu. Vakare, Išvaliusios 
dantis, išplaukite dantų šepetėlj, 
pamasažuokite juo lūpas ir dantų 
smegenis. Sutrūkinėjusias lūpas 
pamėginkite patepti nakčiai medumi.

* * *

Jei pradėjo labiau pavargti akys, 
patartina dėti silpnos arbatos arba 
ramunėlių nuovirų kompresus. 
Užplikykite žiupsnelj ramunėlių ver
dančiu vandeniu, palaikykite, po to 
Šiltu nuoviru suvilgykite vatos 
gabaliukus ir palaikykite uždėjusios 
ant vokų 5 minutes.

* *  *

Šviežią, dar šiltą duoną ar pyragą 
lengviau galima atpjauti pašildytu
peiliu.

Išplaukite Šaltu vandeniu puodą, 
kuriame virinsite pieną, ir pienas 
neprisvils.

Ponia JADVYGA

Mūsų laikraščiui reikalingi 
platintojal-pardavėjai. At

lyginimas pagal susitarimą. 
Teirautis telefonu 22590.
"Aušros alėjos'' leidėjai

JEI BŪTŲ GRĮŽĘS 
N AM O NORS PUSMEČIU 

AN KSČIAU
Atkelta Iš 1 psl.

Po kruvinų sausio jvykių nuėjau pas LDDP lyderj A. Šedžių. Jis susiskambino 
su dalinio vadais ir vėl atsakymas tas pats: sūnus guli ligoninėje. Ir daugiau 
nieko. Mums šnekant su A  Šedžiumi, atėjo draugas A  Ivaškevičius Pasiklausęs 
mūsų kalbos, pasiūlė man padėti. Tik reikėjo surinkti iš Šiaulių ligoninės 
archyvo duomenis, kuo buvo sirgęs sūnus. Nuvykau pas gydytoją N. 
Urbonienę, (JI gydė mano sūnų), kad surinktų iš archyvų visus dokumentus 
apie mano vaiko Ilgas. Ji nedelsiant tą padarė, atspausdino rusų kalba ir pal
inkėjo, kad viskas sėkmingai pasibaigtų, kad kuo greičiau sulaukčiau grįžtančio 
sūnaus. Ačiū dar kartą Jums, gydytoja N. Urboniene.
Gavusi dokumentus, tiesiai nuėjau pas A. Ivaškevičių, atidaviau jam ligos 

ekspertizes. Jis pažadėjo jas išsiųsti j dalinj, kad mano sūnų greičiau išleistų 
iš ligoninės namo. Tačiau!
Draugas Ivaškevičius apvylė mane. Dokumentų jis neišsiuntė! O manęs ėmė 
vengti. Norėjau atsiimti popierius, bet nepavyko. Jau greitai dveji metai, o jie 
pas draugą A. Ivaškevičių! O gal sunaikino? Draugas Ivaškevičiau, kur mano 
sūnaus dokumentai? Gal galėtumėte man juos grąžinti?
Ar visiems A. Ivaškevičius Imsis taip pagelbėti, kaip man? Tik gražiais 

pažadais? Gražiai tamsta kalbi, daug pažadi, maloniai pasisiūlai padėti. O 
paskui? Sprunkate j krūmus, bijodamas susitikti? O, susitikęs gatvėje, nu
sukate žvilgsnj j šalj?

Liucija VAITKIENĖ 
Red. prierašas: Motinos laiško nedrĮsome redaguoti.

UŽ MATERIALINĘ PARAMĄ MOKYKLOS FOLKLORIN
IAM ANSAMBLIUI "ČIUTULIS” DĖKOJAME JUMS, 
AUKŠTELKĖS PENSIONATO GYVENTOJAI.

Šiaulių 11-osios vid. m okyklos bendruomenė

Kviečiame visus,, kurie užsisakė 
V. Landsbergio knygą 

"Laisvės byla"
Vilniuje arba Šiaulių miesto Sąjūdžio būstinėje. Ateiti adresu: 

Šiauliai, Vilniaus 153.
Kreiptis j Zigmą JAŠĄ. Teirautis telefonu 24466 arba 24555.

GERBIAMI ŠIAULIEČIAI,

Visą gruodžio mėnesį antradieniais ir trečiadieniais 17 val. 
Sąjūdžio būstinėje adresu: Vilniaus 153 (antras aukštas) vyks 

dešiniųjų pažiūrų žmonių būrimasis j rinkėjų klubus. 
Palaikančius Sąjūdžio programą ir balsavusius už jo kandida

tus kviečiame apsilankyti.

LS Šiaulių m. taryba*j

GERBIAMIEJI,
Pasirodė iš spaudos išėjęs "Laisvės kovų 

archyvo" penktasis numeris. Čia Jūs rasite 
autentiškų dokumentų, atsiminimų, atskleidžiančių  
pokario m etais vykusio pasipriešinimo esm ę ir jos  

raidą. Num eris skirtas Dzūkų rinktinės archyvui, 
kurį 1952 m. Birštono apylinkėse užkasė Dainavos 

partizanų apygardos vadas Vincas Daunoras- 
Ungurys ir kuris laimingo atsitiktinumo dėka išliko. 
Be to, rasite ir n iekur iki šiol neskelbtą KGB raportą 

apie savo veiklą ir dr. St. Bačkio kalbą, pasakytą 
1977 m etais Čikagoje, m inint tragiškuosius birželio  
m ėnesio trėm im us ir slaptus 1946 m. Lietuvos TSR 

Vidaus reikalų m inistro įsakymus.
Visa žurnale esanti m edžiaga niekur iki šiol nepub
likuota ir autentiška. Manytum e, kad ne tik special

istai, bet ir visi besidomintys taip ilgai nuo m ūsų  
slėptos istorijos puslapiais, ras daug naudingo ir 

įdom aus pasiskaitymo.
“Laisvės kovų archyvo" ieškokite visų rajonų  

Politinių kalinių ir tremtinių skyriuose.

Laikraštis platinamas Akmenėje, 
Joniškyje, Kelmėje, Mažeikiuose. 
Pakruojyje, Radviliškyje, Šiaulių 
mieste ir rajone.

Redakcinė kolegija:
Virginija LADIETIENÉ. 
Leonas PELECKIS,
Virginija PLUŠČIAUSK1ENĖ. 
Antanas PNIAUSKAS, 
Algimantas SĖJŪNAS.

Visas mūsų gyvenimas paremtas viltimi. Netekęs vilties, žmogų* 
nusižudyti. Viltis yra pati svarbiausia mūsų dvasinio Ir kaso * 5
gyvenimo dalis. Kaip ją palaikyti nuolat rusenančią? Pirmiausia s
turi būti rami, užjaučianti, atvira dvasiniam priėmimui - tada Ir v 
saugi Ir lengviau Ją apsaugoti nuo Išorinio pasikėsinimo. Jeigu rr 
Ir mūsų sąmonėje siaučia pykčio Ir neapykantos vėjai, tai pradi 
jausti baimę Ir (tampą, nesame sa u g ū s, Ir tai mus neišvengiamai si 

Kaip Išlikti saugiam? Mano galva, tai jautrumas, šiluma, užuo/** 
rūpestis artimu, mylimu. Visa tai telkia stiprybės ir vidinės švt 
sukuria viltį Ir ateitį. Tam reikia turėti gerą širdį Ir užuojautos jau 
Tačiau Ir šito dar mažai - dar reikia surasti būdų, kaip atslk 
neapykanta, nors pati neapykanta iš esmės yra tam tikra kančia arbau 

tikras netekties nusiteikimas. Tada neapykanta tampa mūsų d id ū  

priešu. “Priešas” naikina mūsų sėkmę, svajones, tikslą ir viską, į

APIE VILTĮ...
sukuria laimę, džiaugsmą, meilę... Jis gali būti Ir Išorinis, kuris s 
ir antraeilius laimės Šaltinius. Didžiausias laimės šaltinis yra c 
ramybė. IŠ jos rutuliojasi požiūris į artimo meilę... Išorinis i 
nepajėgus sunaikinti vidinių savybių. Pvz.: mano dėdė, praėjus d 
Įkalinimo vietų ir sutikęs “įvairių” žmonių, sugebėjo Išsaugoti d 
ramybę, būdamas tarp didžiausių Ir Įžūliausių priešų. Žaviuosi toi 
žmonėmis, kurie ekstremaliose sąlygose sugeba išsaugoti t 
ramybę Ir vidinę pusiausvyrą. Vidinis mūsų priešas - neapykanta • 
sunaikinti tą didžiausią laimės šaltinį - mūsų ramybę, atimti ją iš n 
Jeigu laikysime kokį žmogų savo priešu, tai neapykanta visada N 
mumyse kaip vidinės ramybės griovėja, nes prieš žmogų priešą n 
esame neigiamai nusiteikę, tuo pačiu neigiamai nusiteikę eamn Ir pi 
save, nes šis jausmas gali pažeisti ir mus pačius. Tačiau jei prieš lt 
žmogų mes pakeisime sąmonės nuostatą, mūsų požiūris Irgi IŠ k 
pasikels. Išvada: viskas, kas lemia mūsų sąmonės būseną, kartu 
sėkmę, laimę, priklauso nuo mūsų pačių teigiamos orientacijos ■ tai n 
užuojautos Ir meilės. Skausmą Ir nelaimingą būseną patiriame tod 
kad patys esame neigiamai nusiteikę. Mūsų teigiamos emocijos p 
nuo aplinkinių užuojautos, parodyto dėmesio mums, nuoširdaus ri 
mosi mumis. Visus pavojus sukelia neigiamos emocijos. Jas Imam 
nugalėti, pasitikint savo protu Ir mokėjimu analizuoti tikrovės v 
Pasaulyje blogų žmonių nedaug, gerų yra žymiai daugiau. G/m 
žmogus neturi žiaurumo polinkių, jo prigimtį sudaro švelnumas, p 
garba, Ir meilė. Vėliau reikia Šias savybes tik ugdyti Ir tobulinti, artėji 
prie amžinojo Gėrio, bendrauti su kilnios dvasios žmonėmis, 
sugeba savo artimą užjausti, mylėti suprasti, atleisti. Gera šln 
pagrindinis sėkmės Šaltinis.

Jaunius KUI
P. S. Honorarą skiriu “Aušros alėjai” remti.

"Aušros alėjos"
SKAITYTOJO KUPONAS 

44 TALONAI

Išsikirpę ir pateikę šį kuponą  "Blaivos■ valgyklai bei 
užmokėję 40  talonų, Jūs galite paim ti patiekalų už 44 

talonus.
Kuponas galioja iki šių m etų gruodžio 11d . 

Valgyklos adresas: Vilniaus 151, Šiauliai. 
Įėjimas iš Rudės gatvės.

Gero apetito!

PENKTADIENIS,
gruodžio 4 d.

19.00 -Žinios
TV forumas (apie televi-

B
S  19 15 

įįzi.ą) 
19.45 

12  2 1 0 0 - 

B  21.10-

g  1900

B  1915S 1925 
_  1930

prtsimir 
19 50-
гою

Sveikinimų koncertas 
"Pirk, parduok, informuok” 
Komedija "Karūnuota per-

ANTRADIENIS,
gruodžio 8 d.

Žinios
"Mūsų svečiai"
Policija informuoja 
Kelionę j Olandiją

Publicistinė laida ‘ Mes" 
Pirk parduok, informuok"

20 20 • Meninis filmas 
perjėga"

TREČIADIENIS, 
gru o d žio  9 d.

19.99 - Naujienos 
19.10 - Animacinis filmas
19.30 - Sportas
19.45 - “Pirk, parduok, irformu* 
19.55 - "Tangomanija"
20.15 - Koncertas 

KETVIRTADIENIS.

gru o d žio  10  d.
19.00-Žinios
19.15 - "Jums, mažyliai"
19.30 - "Sodžius"
19 45 - "Pirk. parduok d o m M *'
19.45 - Filmas "Atvirutės 

bedugnes krašto įm elodrapa^

Mūsų adresas: 5400 Šiauliai, Vilniaus 153, telef. 22590. LS šiauri ̂  
tarybos sąskaita Nr. 700136 Lietuvos banko Šiaulių sk. SL 520 
Spaudė "Titnago" spaustuvė Šiauliuose, Vasario 16-osios g 52 

0,5 sp. lankas. Užs. Nr. 4442


