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PU REFERENDUMAI
Susipainiojo mūsų gyvenimas, 

nubluko po Sąjūdžio ir pirmųjų 
kovos už atgautą nepriklausomybę 
metų, blogis susipynė su gėriu ir 

| pradėjo jj stelbti, o visą valstybės 
gyvenimą apėmė negalia, ir žmones 
prislėgė skurdas. Kone visiems 
aišku, kad reikia ką nors daryti, bet 
neaišku ką ir iš kur semtis jėgų.

Kaip jau ne kartą buvo 
unkiausiais momentais, nuspręsti 

t urės pati tauta Tik ji gali būti arbitras 
ir jėgų šaltinis. Dabar skelbiamos 
mferendumų iniciatyvos ir yra 
apeliacija j aukščiausiąją va'stybės 
instituciją - piliečių visumą, Tautą. 
T auta yra galutinė jstatymų tvirtintoja 
arba keitėja. Tiesa, jos balsas nėra 
Dievo balsas: ji gali ir suklysti, bet 

1 savo gyvenimo būdą pasirenka pati, 
eigų turi laisvą valstybę.

Demokratija mūsų šalyje 
šiandien leisgyvė, vienas iš jos 
principų - teisingumas - pamintas. 
0 tauta jau yra tvirtai pareiškusi 
(referendumu) savo valią gyventi 
demokratiškai. Valdančiosios 
partijos veikėjas Gediminas Kirkilas 
užvakar viešai pasišaipė, kad kas 
antras jų priimamas jstatymas 
atsiduria Konstituciniame teisme 
(tai buvo papeikimas opozicijai). 
Ne šaipytis - verkti turėtų. O/ 
Konstitucinio teismo elgesys yra 
šioks toks padrąsinimas: mes dar 
ne visai parvaryti j “varomosios 
jėgos" laikus.

Politikai, kurie likimo ar savo 
valia ėmėsi talkininkauti tautai ir 
valstybei, šiandien vėl kreipiasi j 
visus ir siūlo du referendumus: vieną 
Tėvynės Sąjunga - dėl kasdienio 
teisingumo ir apsaugos nuo vagių, 
kitą - dėl varginančios valdžios 
atsrleatymo (tautininkų sąjunga).
Ir viena, ir kita iš tikrųjų reikalinga, 
bet nevienodai realu, todėl politikų 
nuomonės išsiskyrė.

Valdžių keitimas žmonėms

gerokai jkyrėjo, daugelis numojo 
ranka, nusivylę ir jokios naudos iš to 
jau nesitikėdami. Todėl tautininkų 
referendumas, konservatorių ir 
krikščionių demokratų nuomone, dar 
nesubrandintas, be to, opozicija lig 
šiol neskubėjo visuomenei aiškinti 
savo ketinimų ir strategijos - jei laimėtų

rinkimus. Pakeisti vienus gražius kitais 
gražiais - menkas motyvas naujiems 
rinkimams skelbti. Konservatorių 
referendumas turi konkretų tikslą, 
svarbų kiekvienam piliečiui, todėl 
aktualus, ir jo sėkmė labai tikėtina.

Praėjusiųjų dienų TV laidose ir 
laikraščiuose labai savotiškai pasirodė 
rinkimų refrendumo iniciatoriai. R. 
Smetona vienur pareiškė, kad dėl to 
referendumo dalj atsakomybės 
užkrauna "ir toms partijoms, kurios 
iki šiol dar nėra pareiškusios savo 
pritarimo", kitur - kad prie 
konservatorių refrendumo reikėtų 
pridurti ir jų skelbiamąjj. Kitaip sakant, 
nori joti svetimu arkliu, nes savasis 
nepaneša. Tiek p. Baležentis (TV 
laidoje), tiek p. Smetona (pokalbiuose

su TS lyderiais) nejstengė nei 
argumentuoti savo sumanymo, nei 
jrodyti jo sėkmės realumo. 
"Atsakomybę užkrauna" žinodami, 
kad stipriosios partijos jų nepalaiko. 
Nelabai išmintinga imtis darbo, kurio 
nevalioji.

Tokia politika primena 
praėjusiuosius rinkimus, kai tautininkai 
nesilaiė susitarimo su Tėvynės Santara 
ir kėlė savo kandidatus tose 
apygardose, kuriose jau turėjo kelti 
kiti. Primena ir Sąjūdžio dienų A. 
Terlecko reikalavimus išvesti sovietų 
kariuomenę "iki vasario 15": visi 
žinojome, kad ją išvaryti reikia, bet 
dar nebuvo atėjęs laikas, o tušti žodžiai 
kompromitavo reikalą. Jei dabar jų 
referendumas nejvyks, LDDP galės 
“privatizuotis" dar azartiškiau, jei jvyks 
- kokius konkrečius asmenis jie 
pasiūlys j valdžią ir ką nuveiks? Ką 
gi, nuo atsakomybės juos tarsi 
atleidžia nepopuliarumas - jei ir vėl 
taip sektųsi rinkimuose, tai jiems nieko 
veikti ir nereikėtų.

Konservatorių referendumas 
reikalingas jau vien dėl to, kad LDDP 
baigtų meluoti: žmonių indėliai 
nesunyko ir neišnyko, iš kur atsirado 
tiek daug ano klano turtuolių? Iš 
žmonių atėmė, sau susižėrė (o dabar 
nenori grąžinti). Negi tiek daug galėjo 
duoti KGB ar partija buvo tiek 
prisiplėšusi?

Žmonės galėtų nesigraužti* ir 
tautir^ikams pasirašę. Bet iš tiesų 
svarbus šitas, rengiamas tų, kurie 
pajėgia ir turi kitų pajėgiančių paramą 
Jis bus apynasris pernelyg j savo 
visagalybę jtikėjusiems
"išrinktiesiems".

Buvęs mūsų kolega pasityčiojo iš 
referendumo formulėje paminėtos 
"pažeistos teisėsaugos". Gal kam 
tai ir juokinga, bet Lietuvai - ne. O 
televizinė DDP kompanija iš rinkimų 
referendumo tik juokėsi, ant "indek
savimo refrendumo" - labai pyko.

(perspausdinta iš 
"L ie tuvos aido” ) 

Vytauto GELŽINIO pieš.

DAR KARTĄ 
PABRANGO DUONA

Labai skaudu, tačiau - tai faktas. 
Sekmadienj, gegužės aštuntąją, 
šiauliečiai už duoną ir pyrago 
gaminius mokėjo jau daugiau. 
"Vilniaus pyragas" pabrango 4 proc., 
pagerintas batonas - net 12,5 proc. 
Beveik penkiolika procentų 
brangesnė ir “ Dzūkų" duona, net 
penkiolika procentų daugiau 
mokėsime už “Palangos" duonutę. 
Duona ir pyrago gaminiai brango 
įvairiai ir iki 16 proc. Kodėl?

- Duoną pabranginome vėliausiai 
Lietuvoje, nes to nepadaryti 
neįmanoma. Pabrango žaliavos: 
miltai ir mielės. Tai pridėtinės vertės 
mokesčio rezultatas, - pasakė 
Valstybinės akcinės įmonės "Šiaulių 
duona" direktorius Rimantas

Poderis. - Per parą miestui iškepame 
apie 30 tonų duonos ir pyrago 
gaminių. Ar tiek pat kepsime, kai 
duona bus brangesnė? Nežinau, 
šiauliečius galiu paguosti, kad nuo 
gegužės pirmosios atpiginome 
mūsų įmonėje gaminamus 
konditerijos gaminius, kuriais 
prekiavome penkiose mūsų 
firminėse parduotuvėse. Apmaudu, 
kad Vyriausybė nejsiklausė j mūsų 
jrodinėjimus - pridėtinės vertės 
mokesčio netaikyti duonos kepimo 
įmonėms.

Dar kartą pabrango duona. Kai 
kurios jų rūšys - net iki šešiolikos 
procentų, o mūsų atlyginimai (irtai 
ne visų), pensijos pakilo tik truputį.

Birutė KYBARTIENE

PRIVALOME 
APDRAUSTI

"Aušros alėjos" skaitytojai 
teiravosi, ar būtina privalomuoju 
draudimu apdrausti namus Ir 
ūkinius pastatus. Pakomentuoti tai 
paprašėme Valstybinio draudimo

Šiaulių miesto filialo turto skyriaus 
viršininke Teresę TAMOŠAITIENĘ.

Dvejus metus (1991, 1992)

REIKIA REMTI, REIKIA PLATINTI

Šiandien mes jau laisvi, bet dar 
№|inksml". šituos Marytės 
' ‘mkienės. Sibiro tremtinės, 
“ džius, pasakytus vienoje 
«uliečlų sueigoje, iš naujo 
'"simlnlau praėjusi)) penktadienj 
auiojoje Akmenėje jvykusiame 
eSl"iUių partijų pasitarime Tie 

iai buvo tarytum iš naujo 
kartoti, tik kttų lūpcmis

Vargšą žmogų šiandien slegia ne 
tik kasdieninės duonos problema, 
bet Ir artėjanti dvasinė tuštuma. Štai 
trečią! ketvirtj dar kartą pakis laikraščių 
prenumeratos kaina. Radijuje ir 
televizijoje viešpatauja kairieji. Rajonų 
laikraščių redaktoriai pasitenkina tik 
sausu fakto konstatavimu ■ kad nebotų 
analizės, kad skaitytojas kuo mažiau 
mąstytų.

Dešiniesiems reikia savo spaudos 
- turėtume tikresnj ir teisingesnj 
gyvenimo vaizdą. Apie tai kaip tik Ir 
buvo kalbėta bei diskutucza minėtame 
pasitarime. Po Tėvynės sąjungos 
Šiaulių skyriaus pirmininko Algimanto 
SėjOno plataus ir išsamaus jžanginio 
žodžio nemažą dėmesį pasitarimo 
dalyviai skyrė "Aušros alėjos" 
laikraščiui, šiandien susiduriančiam 
su sunkiais leidybos klausimais. 
Tačiau kalbėjusiųjų nuomonė bOvo 
vieninga - "Aušros alėją" reikia remti, 
reikia jai rašyti, reikia ją platinti.

"Aušros alėja" privalėtų atspindėti

Ir Naujosios Akmenės gyvenimą. 
Reikia publikacijų, kurios eilinj 
skaitytoją brandintų dvasiškai. 
Laikraštyje trūksta įvairovės. 
Nesitaikstant su valdininkų savivale, 
tuo pačiu reikia būti tolerantiškam ir 
kito nuomonei. Kalbėjusieji pageidavo 
"Aušros alėjoje" dažniau išvysti 
politinių straipsnių Ir kuo mažiau - 
sensacijų, kuo mažiau • tuščių 
postringavimų.

Sunki kova vyksta su 
nomenklatūrininkais, kalbėjo 
naujaakmenlečiai. Ta tema vietinis 
"Vienybės" laikraštis nerašo. Iš 
apačios reikia stipriai paspausti ir 
pseudopolitikus.

Laikraštj galėtų platinti visos 
dešiniosios partijos.

- "Aušros alėja” turi tapti mūsų 
laikraščiu", - tokią nuomonę išreiškė 
tautininkų sąjungos Naujosios 
Akmenės skyriaus pirmininkas 
Kiemas Inta, lietuvių kalbos draugijos 
Akmenės skyriaus valdybos

pirmininkas Aloyzas Vilkys, kiti.
Sueiga baigėsi nuotaikingu 

koncertu, kuriame dalyvavo prie 
Tėvynės sąjungos Šiaulių skyriaus 
susibūrę moterų vokalinis 
ansamblis, kaimo kapela. Dainavo 
Šiaulių konservatorijos jaunieji 
atlikėjai. Akompanavo tos pačios 
konservatorijos auklėtinis Rimvydas 
Kisevičius. Jis taip pat atliko F. 
Šopeno Dvyliktą! (revoliucinj) 
etiudą Muzikos garsus lydėjo mums 
visiems gerai pažįstamos aktorės 
Dalios Cinauskaitės jtaigus ir širdį 
kerintis žodis. Ji skaitė poetų Antano 
Cibulskio, Vytauto Cinausko, 
Dianos Glemžaitės, Justino 
Marcinkevičiaus eilėraščius. 
Nuoširdžių aplodismentų palydėtas, 
savo eilėraščius skaitė ir Naujojoje 
Akmenėje gyvenantis poetas 
Leonardas Pūkinas,

...Saulė jau krto už stogų ir miškų. 
Lauke kvepėjo pirma žaluma. 
Pavasaris beldėsi Ir | mūsų širdis.

Juozas SABALIAUSKAS
Rimanto PETRIKO nuotr.

privalomojo namų ir ūkinių pastatų 
draudimo nebuvo. Nuo 1993-ųjų 
sausio 1 d. jis vėl įvestas. Žmonės, 
turintys gyvenamuosius namus ir 
ūkinius pastatus, draudimą moka nuo 
50 proc. statinių vertės.

Kad būtų aiškiau, pateiksiu štai 
tokj pavyzdį: tarkime, namo vertė - 
5000 litų. Draudimas imamas nuo 
pusės šios sumos - 2500 litų. Todėl 
draudimo jmokavisiems metams už 
tokią sumą - tik 3,70 lito. Tokia 
draudimo tvarka galioja iki šių metų 
liepos mėnesio pirmosios dienos, 
Oet, manyčiau, kad bus pratęsta. 
Žinoma, |ėigu atsitinka kokia nors 
nelaimė: pastatus nusiaubia audra 
ar jie sudega, tai žmogui atlyginama 
taip pat tik 50 proc. namo vertės. 
Žodžiu, prisiminus aukštėliau 
aprašytąjį mūsų pavyzdj, jam bus 
išmokėta 2500 litų Jeigu f 994-ųjų 
sausio pirmajai dienai gyventojai buvo 
apsidraudę (ir ne mažiau 50 proc. 
namo ar ūkinių pastatų vertės) 
savanoriškuoju draudimu, tai 
privalomojo draudimo gali ir nemokėti. 
Beje, tokia sutartis privalėjo būti 
sudaryta dar praėjusiųjų gruodj. 
Privalomuoju draudimu apdrausti 
nuosavų butų dar nereikia.

Jei žmogus nemoka privalomojo 
draudimo, turime teise kreiptis j  teismą 
Žinoma, sunkiai besiverčiančius 
vienišus žmones mūsų įstaigos 
direktorės jsakymu galime atleisti nuo 
privalomojo draudimo mokėjimo. 
Pernai šia išimtimi pasinaudojo apie 
20-30 vienišų senukų. Pensininkams 
Ir invalidams jokių lengvatų nėra.

“ Aušros a lė jos" Inf.
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Teatro šventė Šiauliuose buvo. 
Bet problema liko

Teatras - šventė, kurią, mes, 
suaugusieji, retokai sau pasidarome. 
Gaila, kad "neužkrečiame" teatru ir 
savo vaikų. O teatro salėje niekada 
neregėjau paniurėlio ar nepatenkinto. 
Vaikai čia tiesiog švyti. Tad kodėl jg 
tiek mažai teatrų salėse? Neseniai 
teko lankytis Šiaulių dailės mokykloje. 
Čia sužinojau, kad mūsų mieste visgi 
yra vaikų teatras, nors ir ne toks 
garsus kaip kad Panevėžyje ar kitur. 
Kodėl nepakankamai žinome apie 
jį? Ar Šiauliuose - mažokai vaikų, 
nortičiųvadirti? Ketinau tuo pasidomėi 
Netrukus atsirado ir proga • tarptautinis

- smalsauju.
- Gyvenimas keičiasi, todėl ir vaikų 

teatro reikalai gerėja, - sako viešnia.
-Teatras gyvuoja jau seniai. Koks 

jis? Priklauso nuo entuziastų. Lietuvos 
vaikų teatro draugija vaikus sukviečia, 
suburia. Festivaliuose jie išryškėja... 
Prisiminkime, juk visi mokėmės, visi 
vaidinome. Aišku, anksčiau primityviau 
buvo dirbama, nes nebuvo specialistų,
- mintimis dalijosi K  Urba. - Ir 
profesionalumas dabar auga...

- Vaikus teatro meno subtilybių 
moko Klaipėdos konservatorijos reži
sūros fakulteto auklėtiniai, - pastebi 
V. Dūdoriūtė.

- Vadinasi, galima tikėtis, kad vaikų
-Jau tapo tradcja 

toks festivalis Šiau-
tuose. - sako miesto 
moksleivių namų 
estetinio skyriaus' 
vedėja Nijolė Ples- 
kūniena Tie» pernai 
jis vyko Šalčinin
kuose Tačiau prieš 
dvejus metus - 
Šiauliuose.

- Tai trečioji 'Vai
kystės rampa Lietu
voje, - tikslina šio 
pašaus rengimo sietą 
Lietuvos vaikų teatro 
draugijos sekretorė 
Vija Dūdoriūtė

• Gal pasitikite 
šiauliečiais, kad

surengti?- |  
jo atidarymą pak
lausiau.

-Šiauliečiais mes 
labai pasitikime, nes 
čia malonu, nors 
mums, vilniečiams, 
rūpesčių taip pat 
pakako, nes visus 
spaudinius pada
rėme, sukvietėme 
svečius. Ne viskas 
mums gal pasisekė: 
norėjome, kad kolek
tyvų daugiau daly
vautų, - pergyvena 
V. Dūdoriūtė.

-Festivalis Šiau
liuose buvo aukš
čiausio lygio. Irpir-

Ir pasireikšti galimybės |au geresnės. 
Uetuviukai, tarkime, kad ir Joniškio 
vaJrųteatras“Bendraamžiai” (režisierius 
A. Butkus), neseniai pabuvojo 
Vokietijoje, dabar su savo vaidinimu 
ruošiasi j festivali šveicarijjoje... Važinėja 
mūsų vaikai po užsienio šalis, apie 
ką ankstėliau net svajoti buvo 
najmanoma. Ir save parodo, Ir kitu 
pasižiūri, aukštesnės kultūros pasi
sems O parodyti, pasirodo, ir šiauliečiai 
turi ką.

"Vaikystės rampoje" Šiaulių 
moksleiviu namų muzikinių miniatiūrų 
teatras mažiesiems žiūrovams parodė 
"Zuikių mokyklą” (autorė ir režisierė 
Danguolė Galinienė), o Šiaulių daiės 

mokyklos teatras, 
vadovaujamas, beje, 
minėtojo festivalio 
režisierės Dalios 
Dargienės, - "Palėpę"

- Vaikų teatras 
Šiauliuose - labai 
reikalingas, - sako 
N. Pleskūnienė. - 
Stebėjau artistus. 
Šiemet jiedarlabiau 
pasitempę, geriau 
pasiruošę ir pasta
tymai - aukštesnio 
lygio. Būtų gražu, kad 
miestas turėtų tokį 
“vedantį" vaikų teatrą 
kuris, tarkime, glaus
tųsi prie Dramos 
teatro...

- Kažkada toks 
teatras Šiauliuose 
buvo. Vadovavo jam 
aktorė Nijolė Miron- 
čikaitė, vėliau-Olita 
Dautartaitė. Dabar tų 
kolektyvų jau nebėra. 
Mokytojams entu
ziastams yra sunku, 
nes jie nebaigę jokių 
teatriniu mokslų, - 
porino festivalio re
žisierė Daia Dargienė.

- Kaip sutikote 
festvaį r atlaikėte Bbai 
atsakingą jo režisierės 
naštą?

- Pasakysiu atvirai: 
labai apsidžiaugiau, 

-kai man-pasiūlė šj 
festivalj režisuoti.

masis, ir šis... - įsiterpia Lietuvos vai
kų teatro draugios pirminirkas docentas 
Kęstutis Urba.

- Taip. Tai tiesa Ką bekalbėtume, 
mes nieko gražaus negalėtume padalyti 
be pinigų. Nors kiek, bet jų reikia! - 
tikina V. Dūdoriūtė. savo rankose 
laikydama dailią minėtojo festivalio 
programą.

Šiauliškėje ‘Vaikystės rampoje" 
vaidino moksle viai isTalino (Estijos 
Respublika), Valmieros (Latvijos 
Respublika), Vilniaus, Panevėžio, 
Jonavos, Kuršėnų ir, žinoma, Šiaulių. 
Turėjo atvažiuoti ir vaikų dramos 
kolektyvas iš Stokholmo (Švedija), 
tačiau jo nebuvo. O ir kolektyvų iš 
Lietuvos galėjo būti daugiau.

- LietiMOje turime daug vaikų teatrų 
ir, sakyčiau, daug švenčių. Jų yra nė 
tik didžiausiuose miestuose, bet ir 
beveik kiekvrename rajone. Gal kiek 
mažiau Pietryčių Lietuvoje... Tačiau 
sėjameviltį, kad nebus nuskriausti Ir 
Šalčininkų vaikai. Kaip švietė vaikų 
akys antrojo festivalio, surengto jų 
mieste, metu! - pri3iminė V. Dūdoriūtė.

- Susidaro Įspūdis, kad dėmesys 
vaikų teatrui Lietuvoje didėja. Ar taip?

teatrų profesionalumas Lietuvoje dar 
augs? - klaustu, karštai to trokšdama 
nes man atrodo, kad profesionalams 
geriau pavyksta rasti kelią j vaikų 
širdis ir uždegti juos kūrybiniam darbui.

- Bet aš visgi laba lenkiuosi mokytojui, 
• sako V. Oūdoriūtė. - Ne visi juk yra 
specialistai. Mokytojas dirba dažniausiai 
Intuityviai. Mes pripratę prie 
profesionalumo, bet-čia yra vaikai. 
Puiku, kad mokytojai su jais dirba, 
čia viskas susiję. Pavyzdžiui, lietuvių 
kalbos pamokos su dramą kai daromos 
Rainos inscenizacijos, kad vaikai geriau 
įsimintų literatūrinius kūrinius. Tegul 
tai daroma nejjrofesionallai, bet 
mažesnieji ar paaugliai mėgsta judėti, 
žaisti, improrizucti. Bevekvisispektakiai 
šiame festivalyje - tiesiog improvizacija

- Vaikų teatras negali lygiuotis j 
profesionalųjį teatrą. Bet visgi šiuo 
metu vaikų teatre darbas, kūrybos 
procesas - profesionalesnis, - pastebi 
K. Urba. - Irtai labai gerai. Anksčiau 
juk kaip buvo (aš pats esu vaidinęs): 
išmoksi vadmery eini j sceną ir "švaidini' 
jj. Nieko apiejokias mizanscenas net 
nežinojome. Dabar atsiskleidžia vaiko 
saviraiška.

Mano pačios vaikai vaidino jame. 
Puikiai žinau, ką jiems reiškia šis 
festivalis. Tai yra didžiausia šventė. 
Teatras miestui labai reikalingas. Gailą 
kad ne visi tą supranta. Tėveliai žino, 
kokią konkrečią naudą vaikui duoda 
šokis. O teatras? To suvokimo dar 
nėra. O dramos būrelyje vaikas juk 
išmoksta elementariai bendrauti su 
kitu žmogumi, išmoksta atskleisti 
savo asmenybę. Mažas žmogus 
suvokia, kad jis yra indivudualus ir 
yra įdomus. Teatras - geriausia mokykla 
vaikui. Gailą kad tėvai to vis dar 
nesupranta ir paramos iš jų 
nesulaukiame. Gal ir vadovai esame 
kalti, kad iki gero lygio tos dramos 
dar neištempiame, nes viską sunkiau 
padalyti. Brangu be galo, nes rekafngas 
čia ir kompozitorius, ir dailininkas, ir 
režisierius. O kaip dar tą individualybę 
ištraukti? - klausia ir susimąsto D. 
Dargienė,

Susimąstau ir aš. Kažkodėl tikiu, 
kad ir Šiauliuose vaikų teatro tradicijos 
plėtosis, nes jeigu jau festivalj gerą 
sugebame surengti...

Birutė KYBARTIENĖ 
Rimanto PETRIKO nuotr.

nežinomybės
labirintuose

NSO VIRS BRAZILIJOS
Vešli neperžengiamų džiunglių 

augmenija. Paslaptingos Amazonės 
gelmės... Nuostabūs kriokliai, 
pasimetusios indėnų gentys, senovinių 
gyvenviečių griuvėsiai, kažkur 
dingusios ekpedicijos.

Virš šios Pietų Amerikos šalies 
platybių dažnai pasirodo NSO. Deja, 
daugelis pranešimų apie pastebėtus 
NSO ufologų nepasiekia. Liudininkai 
paprasčiausiai nenori pasakoti apie 
tai, ką matė. Su šiais sunkumais nuoteit 
susiduria Brazilijoje gyvenanti 
amerikietė Mintija Njubi Liūs, ufologė 
ir tarptautinės ufologų organizacijos 
MUFON atstovė šalies rytinėje dalyje, 
taip pat Bobas Pretas - žinomas 
ufologas, asmeniškai apklausęs 
daugiau kaip 1600 liudininkų ir 
ufologinlais reikalais aštuonis kartus 
aplankęs Braziliją Štai ką jie pasakoja

1991 metų kovo 6 d., vidumaktj, 
tiksliau, 1.3 val., milžiniškas NSO (dviejų 
aukštų namo dydžio) su skaidriu kupolu 
viršuje pasNijo motociklu važiavusią 
brazilų porelę ir apšvietė juos akinančia 
šviesa. Po dviejų minučių objektas 
dingo, o netrukus vėl atsirado, vėl 
pasislėpė ir vėl atsirado. Pastarąjj kartą 
NSO "bombardavo" motociklininkus, 
|iems priešais numesdamas ugnln] 
rutulį.

Jau daugiau kaip kO metų Brazilijoje 
vyksta gana keisti atsitikimai, turintys 
ryšj su N30. Nepaprastai dažni šių 
dangaus svečių pasirodymai, 
kontaktai, anomalūs reiškiniai - visa. 
tai Brazilijoje vyksta iki šiol. O Brazilijos 
Šiaurėje ufonautai 1975-1985 metais 
buvo itin aktyvūs. Motociklininkų 
“bombardavimas" tais laikais mažai 
ką stebino. Būta sudėtingesnių 
situacijų: buvo naudojami kabliai 
žmonėms gaudyti, iš NSO buvo 
nuleidžiami pieniniai lynai, dargi karštu 
skysčiu apriedavo žmones.

Naktimis, tyliai ir netikėtai, NSO 
pasirodydavo virš keleivių, atsidūrusių 
atkampiuose šalies rajonuose: tamsą 
perskrosdaėo akinančios šviesos 
spinduliais, po to vaikydavo mirtinai 
išsigandusius keleivius. Tais metais 
susitikimai su NSO baigdavosi 
apdegimais, sužalojimais ir netgi 
mirtimi.

1992 melų rugsėjo mėnesį Liūs Ir 
Pretas aplankė 30 miestų, kaimų ir 
atkampių gyvenviečių šalies šiaurėje 
ir centrinėje Brazilijoje. Beveik mėnesj 
ufologai praleido atkampiose Brazilijos 
vietose, kurias pasiekti buvo (manoma 
tik sunkia! praeinamais takais arba 
duobėtais keliukais.

Vienas liudininkas pasakojo 
ufotogams apie tai, ką matė naktj prieš 
atvykstant amerikiečiams: ugninis

rutulys lėtai judėjo virš pakrantes 
smėlio kopų. Be asmeninių susitikln , 
su liudininkais, ufologai gavo šimtus 
išsamių pranešimų iš Brazilijos 
tyrinėtojų. Visuose šalies rajonuose, 
kur pabuvojo ufologai, NSO paliko 
nepavydėtinus prisiminimus 
Dangaus svečiai taip dažnai pastebim 
Brazilijoje, jog sunku rasti žmogų, 
kuris nebūtų apie juos girdėjęs Visi 
liudininkai, kuriuos apklausė ufoioga, 
įsitikinę, jog ateiviai būtų juos pagrobę 
jei nebūtų pasisekę pasprukti. ?ara 
Ir Maranijo valstijų tropikų miškų i: 
džiunglių gyventojai NSO ėmė vadinti 
"Čiupa, čiupa" (pagal veiksmažodį 
"člupar" - čiulpti), nes yra įsitikinę 
jog ateiviai iščiulpia kraują Iš pagautų 
žmonių.

Susitikimai su NSO dažniausiai 
jvyksta naktj. Nuostabiausia jog 
bėgdami nuo NSO, liudininkai 
susiduria su spygliuota viela, jkrent 
j duobes, apanka nuo nuodingojtjl 
skysčio, kišančio iš aplaužytų krūmų, 
susižeidžia Šešiasdešimt (vykių, k urį 
sudomino Uus Ir Pretą, buvo ne šiaip 
sau įvykiai, o (vykiai su pasekmėmis. 
Vienas liudininkas mirė, kiti rimtai 
nukentėjo, dviem iš jų nustatytas 
invalidumas. Kai kurie buvo laikinai 
apakinti, kai tyliai "sprogo" NSO 
Vieną liudininką NSO persekiojo pusę 
metų, lydėdamas jj vakarais iki' m,esto 
(liudininkas važinėjo motociklu'! 
Bandyta taip pat žmones pagrobti.

Labiausiai ufolpgus nustebino ta 
jog n iekas nežino tikrojo NSO veiklos 
užmojo Brazilijoje. .Jei būtų sukurias 
plataus masto tarptautinis ž rių en e 
NSO centras, tam reikalui naudo,ant 
elektronines skaičiavimo maš1 įas su 
programiniu valdymu, nesunku būtų 
išsiaiškinti, jog beveik anaiogški 
atvejal|vykstaAtėnuose.Votoęi -, 
ties Maskva ir netoli Rio de Žaneiro; 
Brazilijoje stebėjimus 'atlieka tiki 
maždaug 400 ufologų, renkančių 
žinias apie "susitikimus". Jų veiklą 
riboja finansinės kliūtys. Dėl to daugės 
atsilikimų nepatenka | ufobgijos dosjė.

1991 metų gegužės mėnesj 
televizijos žiūrovai stebėjo NSO 
"žaidimą" padangėje virš Kazimiro 
de Abru miestelio, esančio už 140 
kilometrų j Šiaurės rytus nuo Rio de 
Žaneiro. Amerikos ufologai mano, 
jog daugelis NSO stebėjimų ir 
kontaktai su jais nepasiekia Brazilijos 
tyrinėtojų. Dėl to netenka stebėtis, 
nes Brazilijos tertorija milžiniška, daug 
kur viešpatauja skurdas, nėra kalių, 
taip pat kontaktų su tikusiuoju pasauki

Parengė
B ro n iu s  KASPERAVIČIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 
NUTARIMAS 

1994 m. balandžio 28 d. Nr. 331 
Vilnius

DĖL DARBO UŽMOKESČIO IR KITŲ IŠMOKŲ INDEKSAVIMO 
(sutrumpinta)

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria
1, Patvirtinti:
1.1. taikomąjį minimalų gyvenimo lygj - 50 litų per mėnesj vienam Lietuvos 

Respublikos gyventojui;
1.2. minimalią mėnesinę algą • 56 litus ir minimalų valandinj atlygį - 0.33 lito:
1.3. valstybes remiamas pajamas - 45 litus per mėnesj ir pajamų garantiją - 20 litų 

per mėnesj.
Nurodytuosius minimalius dydžius taikyti nuo 1994 m gegužės 1 d *
4. Nustatyti, kad nuo 1994 m. gegužes 1 dienos:
4.2. 5 procentais didinamos patalpos asmenims, gaunantiems laikinojo 

nedarbingumo pašalpas; bedarbiams, gaunantiems bedarbio pašalpas (išskyrus 
minimaliąją ir maksimaliąją): esančioms nėštumo bei gimdymo atostogose ir 
gaunančioms nėštumo bei gimdymo pašalpas dirbančioms moterims;

4.3. 5 procentais didinama pensija nedirbantiems pensininkams;
4 .4 . 5 procentais didinami aukštųjų mokyklų studentų, aukštesniųjų ir profesinių 

mokyklų moksleivių stipendijų fondai. .
Adolfas ŠLEŽEVIČIUS, 
Ministras Pirmininkas 

Mindaugas STANKEVIČIUS, 
socialinės apsaugos ministras

Vytauto GELŽINlO plėš-^

AUŠROS ALĖJA



GEDULO AKMENIMIS PAŽENKLINTAS KELIAS
Artėja birželio 14-oji - gedulo ir vilties diena. Kokia ji bus, priklausys nuo 

mūsų visų. Atidėkime kasdieninius darbus, nesibaigiančius rūpesčius ir 
paskirkime tą dieną savo tautos kančioms atminti. Daug jų mūsų istorijoje 

Rainių, Pravieniškių, Panevėžio tragedijos, raudonosios gurguolės, 
masiniai rašymai j kolūkius ir masiniai trėmimai j šaltąsias Rusijos žemes. 
Kraujas nešė kraują, ir buvo tūkstančiai žmonių, suguldytų ant grindinio, 
tūkstančiai pirmųjų kolūkiečių, naktimis nužudytų taikiose gryčiose, buvo 
tūkstančiai sušalusių ir sušaudytų amžino jšalo žemėje.

Kasdien vis mažiau belieka gyvų tų rūsčiųjų metų kankinių. Bet tėviškės 
žemė ištikima - ji saugo kiekvieno jmintas pėdas, net sugriautų namų, 
užgesintų židinių šilumą. Ir gimtosios sodybvietės lauko akmenėliais 
verkia sudaužytų gyvenimų, negrjžusių motinų, tėvų, brolių, seserų, sūnų, 
dukrų, kaimynų... Verkia akmenėliai, kad teisūs ir laisvi puikiai gyvena

KGB pulkininkas P. Raslanas, buvęs KGB LSSR padalinio vadovas generolas 
E. Eismuntas ir kiti.

Vardan tų tūkstančių žuvusiųjų, nukankintų ir gyvų kankinių kviečiame 
visus nueiti gedulo akmenimis paženklintą kelią ir sukrauti akmenų, pažymėtų 
jų vardais, aukurą kiekviename rajone, didžiuosiuose miestuose iki gegužės 
25 d. Tokj aukurą prieš 5 metus Ariogaloje sukrovė Raseinių rajono žmonės. 
Kviečiu visus, kas nėra abejingas praeities neteisybėms ir kančiai, paimti rš 
gimtinės akmenj, paženklinti ir atnešti j bendrą aukurą - kaip simbolj, jog 
Tėvynę mylėjusiųjų vardai neišdyla tarsi akmuo.

B. GAJAUSKAS, 
Lietuvos politinių kalinių 

ir tremtinių sąjungos prezidentas

GERBIAMIEJI ŠIAULIŲ MESTO IR RAJONO GYVENTOJAI,
kaip jau supratote iš Lietuvos 

politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 
prezidento B. Gajausko kreipimosi 

tautą, Lietuvos Respublikoje 
ruošiamasi statyti paminklą - 
memorialą lietuvių tautos
okupacinio režimo aukoms 
įamžinti.

Gegužės 20 d. (nes 22 d. - 
Sekminės) pažymėsime 1948 metų 
didžiųjų trėmimų tragediją. Artėjant 
vakarui, iš visų Šiaulių rajono

vietovių (nuo apylinkių ir parapijų 
bažnyčių) žmonių skausmu 
paženklinti akmenys bus išvežami j 
Kuršėnų bei Šiaulių bažnyčių 
šventorius. Ten juos laikinai 
sukrausime j aukurus, o birželio 14 
d. išvešime j paminklo - memorialo 
statybos vietą.

Nesuspėjusieji surinkimo dieną 
perduoti savo šeimos relikviją - 
akmenj, iki birželio 14 d. atvežkitejįj 
aukuro vietą

Beveik kiekvieną Lietuvos 
gyventojų šeimą palietė sovietinis 
genocidas. Todėl prašome žuvusiųjų 
bei represuotųjų asmenų artimuosius, 
o jei jų nėra,r kaimynus iš anksto 
paruošti akmenis, juos pažymėti, kaip 
siūloma pavyzdyje (dažais arba 
iškalant), ir ne vėliau kaip gegužės 
20 d. atgabenti j surinkimo vietas - 
kaip jau minėta, prie apylinkių arba 
parapijų bažnyčių.

Akmenų rinkimą prašome

organizuoti pagarbiai, iškilmingai. 
Nepamirškime, kad didžiųjų trėmimų 
gedulas niekada nesibaigia.

J šio renginio organizavimą 
kviečiame jsljungti bažnytininkus, 
apylinkių bei partijų ar judėjimų 
atstovus.

Apie surenkančio transporto 
maršrutą bei grafiką netrukus 
pranešime spaudoje, radijo laidose. 

Šiaulių rajono ir miesto 
organizacinis komitetas

SKAUSMO
AKMENS

PAŽENKLINIMO
REIKŠMĖ

Kryžius - ištremtas, jkalintas, priverstinai emigravęs, 
gimęs tremtyje;

Vyčio kryžius - žuvęs rezistencijos partizanas.
Ant kiekvieno akmens nubraižykite atitinkamą kryžių 

ar Vyčio kryžių ir užrašykite kankinio pavardę, inicialus, 
gimimo datą ir vietą, tremties (žuvimo) datą ir vietą. 
Akmens dydis - 15-20 cm. Skausmu paženklintų 
akmenų turėtų būti tiek, kiek buvo šeimoje 
nukentėjusiųjų. Akmenys turi būti tik iš sodybviečių, kur 
buvo tėvų, senelių žemė - kankinio gimtinė.

Specialistai pataria: prieš užrašant akmenj gerai 
nuplauti ir išdžiovinti. Užrašyti juodais aliejiniais dažais.

I pusė

PETRAUSKAS 
1939 OB 14 
BETYGALA 
1941 OB14 
NORILSKAS

tl-pusė

MUSICA 
SACRA

Vargonų muzikos ir 
Į susikaupimo valandos 
| bažnyčiose

1994 m. gegužė

Šiaulių Šv. Ignaco  
j  bažnyčioje:

8 d . Dainius
| SVERDIOLAS

A u d i n g a 
Į AU K Š T I K A L N Y T Ė  
| (smuikas)

29 d. Daina
KAVALIAUSKIENĖ 

D a n i e l i u s  
S A D A U S K A S  
(baritonas)

Pradžia 16 val.

Šeduvos Šv. Kryžiaus 
Į  atradimo bažnyčioje:

8 d. Dain ius
| SVERDIOLAS 

b u d i n g a  
a U K Š T IK AL N YT Ė  

Į (smuikas)
Pradžia 12 val. 

Lietuvos muzikų 
rėmimo fondas 

Religinės muzikos 
centras

ATOSLŪGIS IR ĮKVĖPIMAS
Žmogus, eidamas savo gyvenimo 

keliais, ne tik j priekj žiūri, bet ir atgal 
atsisuka r kiek nukeliavau, kiek 
džiaugsmo patyriau, kiek skausmo 
ašarų išliejau, ką jgijau ir ką praradau...

Ištvėrėme sunkią šaltą žiemą. 
Vargšės šeimos, kurių pajamos 
mažesnės net už pragyvenimo 
minimumą. Taip pasakytų ir 
vargstantys pensininkai, visą 
gyvenimą dirbę ir netekę santaupų, 
kurių nebeužtenka net vaistams 
nusipirkti, ir mokytojas, užverstas 
darbais, bet menkai uždirbantis, ir 
darbininkas, kuris priverstas 
“atostogauti”, ir visi kiti, kas susidūrė 
su jvairiais sunkumais ir rūpesčiais.

1994-ieji paskelbti tarptautiniais 
šeimos metais. Valstybė turi rūpintis 
šeima - tautos gyvybės šaltiniu.

Šiandieną labai aktualios moralės, 
dorovės problemos. Subyrėjus 
socialistiniam lageriui, iš Vakarų 
greičiau ateina blogis negu tai kas 
gera.

Gal mūsų politikai, valstybės vyrai 
supras, kad Lietuva - tai daugiau nei 
milijonas šeimų su savo rūpesčiais, 
vos apsiginantis nuo bado. Didėjantis 
nedarbas, nuolat kylančios kainos, 
bankrutuojančios įmonės, kurių 
vadovai tik ir laukia, kada jas bus 
galima pusvelčiui nusipirkti.

O kas jas jsigys? Per dešimtmečius 
uždirbtas jmonių turtas neteisėtai 
atitenka jas privatizavusiems 
asmenims.

O žmonės, sukandę dantis, kenčia 
visas viršininkų neteisybes. Kitaip juk 
neteksi darbo. Praeities šmėkla dar

klaidžioja tarp mūsų, ne visi jveikia 
baimės jausmą...

Nebūkime naivūs ir patiklūs. 
Dažniau savęs paklauskime, ar 
išrinktoji valdžia yra visų mūsų tarnas, 
ar mes jos kumečiai? Jei išrinktieji 
turi mums tarnauti, tai kodėl reikia 
skelbti referendumą kuris pagelbėtų 
grąžinti iš mūsų visų pavogtą turtą, 
indėlius, teisėsaugą?

Mielieji, daug iškentėjusieji, 
išvargusieji, išsekintieji morališkai, 
klumpantys, bet atsikėlę - 
susimąstykite.

Ištvėrėme, nes tikime, kad gėris 
vis vien nugalės. Norime tikėti, jog 
sulauksime geresnio gyvenimo.

Henė JUREVIČIENĖ, 
Tėvynės Sąjungos (LK) 

Naujosios Akmenės skyriaus 
seniūnė

L i e t u v o s  
parlamentas galėtų 
pretenduoti j Gineso 
rekordų knygą už 
priimtų, bet niekada 
nepradėtų vykdyti (statymų skaičių. 
Turbūt niekur kitur pasaulyje nėra 
tokios valstybės, kur (statymai būtų 
priimami tik tam, kad būtų galima 
juos paskaityti ir pasidžiaugti, jog yra 
toks įstatymas. Gal po kokių dešimties 
metų šių (statymų ištraukos bus 
spausdinamos laikraščiuose su 
rubrika “Tai (domu" iš labai svarbių 
valstybei ir(os istorijai jstatymų, kurie 
niekada nebuvo vykdomi. Reikėtų 
paminėti vieną iš jų - “Dėl asakomybės 
už Lietuvos gyventojų genocidą Kaip 
tik šiandien minime šio (Statymo 
priėmimo antrąsias metines. Ar teko 
kam girdėti, kad nors vienas sovlednės 
organizacijos nusikaltėlis būtų 
nubaustas? Na, jie ramiausiai 
vaikštinėja miestų gatvėmis, gauna 
personalines ir kitokias privilegijuotas 
pensijas Ir atvirai tyčiojasi iš žmonių

PRIVALOME NEPAMIRŠTI
naivumo. Valdžia tyli. Suprantu, kodėl 
nieko nedaro "valdantieji”, bet kodėl 
opdzicija jiems neprimena, kad toks 
įstatymas egzistuoja?

O ką veikia mūsų saugumo tarny
bos ir prokuratūra? Jie paprasčiausiai 
užsiėmę kitais (gal užsakytais?) 
darbais, kas jiems tas genocidas. 
Gal reikėtų Lietuvos Respublikos 
generaliniam prokurorui p. A. Pau
lauskui priminti, kad nusipelniusio 
čekisto Sokoiovo vadovaujamos 
gaujos nariai, kuria prisidengę 
Lietuvos partizanų vardu vykdė fizinj 
Lietuvos tautos genocidą, iki šiol 
vaikšto laisvi. Gal reikėtų prašyti 
žmonių, žinančių, kur gyvena 
"Sokoiovo vyrukai”, pranešti prokuro
rui, o dar geriau - spaudai.

Visame pasaulyje kovotojai už 
laisvę labai gerbiami. Visur - tik ne

Lietuvoje. Mūsų partizanai pamiršti, 
atstumti, niekam nebereikalingi. Pa
staruoju metu j valdžią sugrjžę buvu- 
-sieji stengiasi visaip sumenkinti parti
zanų žygdarbius ir aukas. Kaip sunkiai 
kelią suranda partizanų ir pokario 
kovotojų žygių atminimas... OJuktai 
mūsų istorija, kuri jokiu būdu neturi 
būti pamiršta. Reikia labai kruopščiai 
surinkti visus faktus, atsiminimus, kad 
ateities kartos turėtų kuo didžiuotis. 
Todėl kviečiame visos garbingos 
partizanų epopėjos dalyvius rašyti 
apie Lietuvoje vykusius mūšius su 
okupantais, paskelbti partizaninės ko
vos dalyvių Ir mūsų rajone pavardes.

Vilmantas KRIKSTAPONIS, 
Darijus MAŽONAS 

Juozas ŽUKAS (buvęs

Naujoji
partizanas) 
loji Akmene

Ar gera 
Šiaulių 

žurnalistų 
kalba?

Žurnalistai, radijo ir televizijos 
darbuotojai turėtų būti pagrindiniai 
taisyklingo lietuviško žodžio 
mokytojai ir puoselėtojai, tad ir 
kilo mintis pasidomėti, ar jie 
taisyklinga kalba pateikia
šiauliečiams informaciją.

Paminėsiu keletą dažnesnių 
kalbos klaidų, kurias pastebėjau 
skaitydama balandžio mėn.
"Šiaulių kraštą", "Šiaulių 
naujienas", "Aušros alėją",
klausydamasi Šiaulių radijo centro 
laidų, žvalgydamasi į reklaminius 
užrašus bei taisydama kai kuriuos 
raštus.

Viena iš veiksmažodžių su 
priešdėliu pa- reikšmių • žymėti 
trumpai trunkantį veiksmą, 
pavyzdžiui: pakalbėti, pašokti, 
patraukti. Todėl ir veiksmažodj 
“paskaičiuoti", kalbant apie tikslų 
apskaičiavimą ar galutinj 
suskaičlavimą, reikia keisti 
žodžiais: suskaičiuoti ar
apskaičiuoti.

Tad taisytini tokie sakiniai: 
Pasitelkus j pagalbą matematinius 
statistikos paskaičiavimus 
(apskaičiavimus) /.../; 
Paskaičiuota (=Apskaičiuota), 
kad iki jų yra 35 km; /.../ vėl 
paskaičiavo (=apskai£favo) 
naujus mokesčius; Patvirtino 
paskaičiuotą (=apskaičluotą) / 
.../namų vertę.

Dažnai vietoj jvardžiuotinių 
formų vartojamos paprastosios: 
S u s i r i n k u s i u s  
(^Susirinkusiuosius) pakvietė/ 

Gerbiami (=Gerb!amieji) 
politiniai kaliniai!; Net 48 proc. 
naujai užregistruotų
(= užregistruotųjų) nedirbo /.../; 
Garantas - nekilnojamas  
(=nekilnojamasis) turtas; /.../ dėl 
laisvų (= laisvųjų) ekonominių 
zonų kūrimo; Bendra (=Bendroji) 
Lietuvos ir Vokietijos jmonė.

Tikslui ar paskirčiai žymėti vietoj 
bendraties vartojamas
veiksmažodinio daiktavardžio 
naudininkas: Užsakymai detalių 
tiekimui (-detalėms tiekti); /.../ 
skirtus patalpų šildym ui 
(=patalpoms šildyti); /.../ sąlygos 
gyvybės gimimui ir vystymuisi 
(=gyvy bei gimti Ir vystytis); /.../ 
pasiūlymai linoleumo realizavimui 
(= linoleumu! realizuoti).

Pamirštama, kad priesagos 
ėjas vedinys rodo asmenj: asfalto 
dangos atnaujintojas - ne žmogus, 
bet mašina, tad ir vadinti reikia 
asfalto dangos (at)naujintuvu. O 
veidui drėkinti naudojame 
drėkintuvus, bet ne drėkintojus.

Visiems aišku, kad žmogus, 
neturintis darbp, yra bedarbis, 
bet laikas, būsena, kai nėra darbo 
nedarbas, o ne bedarbystė.

Masinės informacijos 
priemonių darbuotojų kalba 
pasidomėjau ne paskutinį kartą. 
Labai norėtųsi, kad ir tie, kurie 
rašo, ir tie, kurie skaito, rūpintųsi 
savo kalba, jaustų gėdą dėl 
netaisyklingą! parašyto ar ištarto 
žodžio. Juk abejingumas gimtajai 
kalbai jau tapo įprastu reiškiniu, 
kuris mums tikrai garbės neteikia.

Aušrinė RINKEVIČIENĖ, 
miesto kalbininkė

V ___________  y

A U S R O S  A L E IA
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JUS IR PAVASARIS
Tikriausiai pavasaris palankiai 

nuteikia kiekvieną žmogų. Tačiau jis 
kiekvienam yra vis kitoks. Tai pasakytina 
ir apie moteris.

Sis testas padės Jums sužinoti apie 
save ką nors naujo, susimąstyti dėl kai 
kurių charakterio bruožų. Gal “ išvados" 
Jums nepatiks, nepritarsite joms... šiaip 
ar taip. pasidomėkite šiuo psichologiniu 
etiudu bent jau kaip trumpa pramogėle.

Iš trijų atsakymų j kiekvieną klausimą 
pasirinkite tą, kuris Jums labiausiai 
tinka. Atsakymo raidę pabraukite.

1. Ką Jums reiškia gegužė, ką šis 
mėnuo įkūnija?

a) meilės metą,
b) naujas pavasario madas ir 

drabužius,
c) rūpesčius sode, darže, namuose 

(dėl buto remonto).
2. Apie ką Jūs pirmiausia pagalvojate 

pabudusi saulėtą pavasario rytą?
a) “ Kokia šiandien puiki diena!"
b) "Kuo šiėndien man apsivilkti? 

Reikėtų pasiieškoti ką nors gražaus!"
o) "Reikėtų padžiauti balkone 

žieminius drabužius” .
3. Ko Jūs tikitės iš pavasario?
a) galėsite pasivaikščioti gamtoje,
b) nuspręsite, kada atostogauti,
c) viskas bus kaip paprastai, kaip Ir 

bet kuriuo kitu metų laiku.
4. Kokias pavasario geles mėgstate 

labiausiai?
a) našlaites - UŽ Švelnią spalvą, 

gaivinantį kvapą ir paprastumą,
b) visos gėlės gražios,
c) saulutes su velėna - jos ilgai 

nevysta.
5. Kai kas sako, kad štai jis 

gegužiškos nuotaikos: sakykite, 'ką tai 
turėtų reikšti?

a) meilę,
b) optimizmą,
c) lengvabūdiškumą.
6. Dėl ko daugiausia sukate galvą 

gegužyje?
a) reikia pakeisti šukuoseną, pirmąja 

proga apsivilkti naują lengvą suknelę,
b) reikia daugiau vartoti vitamino C,
c) "Ir vėl metais pasenau..."
Vertinimas. Jeigu ne mažiau kaip

penkis atsakymus pasirinkote iš "a" 
varianto, tai esate romantiška būtybė, 
beveik visada žvalios nuotaikos, 
optimistiška, • stengiatės 9avęs 
neprislėgti rūpesčiais. Jums praverstų 
šiek tiek praktiškesnis ir realesnis 
požiūris j gyvenimą.

Jeigu ne mažiau kaip penkis 
atsakymus pasirinkote iš "b " varianto, 
tai esate labai praktiška, net per daug. 
Nemėgstate nieko daryti "šiaip sau". 
Tikriausiai esate egoistė, šiek tiek 
lengvabūdiškumo, daugiau dėmesio 
aplinkiniams Jums tikrai nepakenktų.

Jeigu ne mažiau kaip penkis 
pasirinkote iš "c" varianto, tai per 
nuolatinius rūpesčius nematote saulės, 
todėl nuolat esate prislėgta. Jums 
gyvenimas teikia mažytę dalelytę 
džiaugsmo. Kad gyvenimas nebūtų 
vienodas, sukruskite: per atostogas kur 
nors nuvažiuokite arba geriausia 
Išsiruoškite j turistinę kelionę.

Jeigu atsakymus pasirinkote iš trijų 
variantų po lygiai, tai Jums būdingas 
gyvenimiškas optimizmas, lyriškumas ir 
praktiškumas. | gyvenimą žiūrite realiai, 
bet nesvetima ir romantika, Mokate 
rūp in tis artimaisiais, džiaugtis 
gyvenimu,

ponia JADVYGA

r-
i
i
i .

Nori ilgai gyventi - kramtyk lėtai
Žmogaus gyvenimo trukmė labai 

.  priklauso nuo maisto - tai žino 
I  kiekvienas. Bet be reikalingo kiekio 
I  ir kokybės maistas dar turi būti ir 
|  labai gerai sukramtomas, kad 
■ organizmas jj galėtų toliau lengvai 
Į  perdirbti. Tas, kuris nori igai gyventi, 
’  turi ilgai kramtyti. Vokiečių 
I  mokslininkas Gufelondas dar XIX 

pastebėjo, kad visi žmonės,

sulaukę gilios senatvės, valgydavo 
labai lėtai.

Kaip “geriau” gerti?
Šiandien dar ginčijamasi, kaip retai, nusigeria daug greičiau !

geriau gerti alkoholį: dažnai ir po Nereikia manyti, kad žmogų* jaučia j
-  - - " „„ „„u ,™  .IK.” todėl išvadas'truputį, ar retai, bet daug. Praktika 

rodo, kad geriantys daug, nors Ir
"pavojingą ribą” 
darykite patys...

Žalia arbata ir vėžys I
I

Amerikos ir Japonijos mokslininkai nustatė, kad žalia arbata-taipiglausid 
vaistas nuo vėžio. Kad ji apsaugotų, užtenka 10 puodelių per dieną.

Nikotinas ir kaulai
Amerikiečių mokslininkai 

nustatė, kad lūžusios galūnės 
rūkoriams suauga lėčiau k sunkiau 
negu nerūkantiesiems. Nikotinas 
skatina kraujagyslių susiaurėjimą, 
ir kraujo mažiau priteka apie 
sulūžusio kaulo audinj.

Neseniai susikūrusi Europos 
bendrijos vėžio lyga paskelbė štai 
tok] pirminės profilaktikos kodeksą: 
vėžio galima išvengti, jei:

1. Nerūkysite!
2. Apribosite alkoholinių gėrimų 

vartojimą!
3. Vengsite per daug kaitintis 

saulėje!
4. Laikysitės darbo saugumo 

taisyklių, kai darbe yra kancerogeninių 
poveikių!

5. Dažnai valgysite vaisių, daržovių 
ir skaidulų turintj maistą!

6. Vengsite viršsvorio!

DĖMESIO!
Jūs norėtumėte prenumeruoti “Aušros alėją”?

Prašome! Laikraščio prenumeratą 
III ketvirčiui priima įmonė 

"Tvarka" (informacija telefonu 56784).
Kaina vienam mėnesiui - 2,50 Lt, o trims - 7.50 Lt.

Mūsų laikraščio prenumeratą priima ir Šiaulių, Akmenės, Kelmės, 
Radviliškio, Joniškio bei Pakruojo paštai. Prenumeruojantiesiems 

' Aušros alėją'' pašte kaina 1 mėnesiui - 2,70 Lt

Ginkite nuo savęs neigiamas
emocijas

Nepriimkite neigiamų emocijų ir emocijos jungiasi su tavo
|  minčių iš kitų pataria psichoanalitikai, neigiamosiomis, todėl labai svarbu

Yra toks dėsnis, prieštair,ujantis pačiam būti geranoriškam kitų
^fizikai: neigiamos kito žmogaus atžvilgiu.

Firma parduoda dizelinį kurą,
A - 76 benziną; gali pristatytį į  vietą.

Atsiskaitymo formos - įvairios.
Telef. Radviliškyje (8 292) 53269 

nuo 9 iki 11 val.

TELEVIZIJOS

PROGRAMA
Antradienis, gegužės 10 d. 
LIETUVOS TV
8.00 Programa. 8.05 LTV 

informacinė laida. 8.35:9.00; Žinios. 
9.25 Sveika, Prancūzija. 9.55 
Videofilmas "Giminės". 5 s. 18.00; 
18.10; 18 40 Žinios 18.50 Programa 
vaikams. 19.30 F. “Vėrinys". 19.55 
TV anonsas. 20.00 Dok. f. 20.15 
Kažkas kažką... 21.00 Panorama. 
21.35 Videofilmas "Giminės". 6 s. 
22.05 Baleto salė 22.40 Brydė. 23.15 
Vakaro žinios. 23,35 F. "Santūrioji".

TELE-3
7.00; 7.33 Žinios. 7.30; 9.00; 16.00; 

19.20; 23.40 Anglų k. pamokėlės. 
14.00 Maistas Ir vynas. 14.30 
Atostogos rojujo. 15.00 Sportas 
poilsiui. 17.20 Animac. f. 17.55 
Gegužinės pamaldos. 18 30 F. 
"Budinti vaistinė" 19.00 Naujausios 
žinios. 19.25 Su visomis 
smulkmenomis. 19.35 F, "Santa 
Barbara". 20.25 Vitrina. 20.30; 20.35 
Žioras. 21.33 Kelionių žurnalas. 22.00 
F. "Amerikos himnas". 23.43 Muzika 

OSTANKINO TV 
15,20 Animac f. "Tomo Sojerio 

nuotykiai”. 15.50Tarp mūsų šnekant. 
16.10Rokas. 17.00 Naujienos. 17,25 
Poetinis albumas 17.50 F. "Skiimas". 
1 s. 18.45 B pirmų rankų. 18.55 Tema 
1940 Labanakt, vaikučiai. 20.00 
Naujienos. 20.45 Bomond. 21.00 
Futbolas. 2230 TV šou "50x50". 24.00 
Spaudos ekspresas.

Trečiadienis, gegužės 11 d. 
LIETUVOS TV
8.00 Programa. 8.05 LTV 

informacinė programa. 8.35; 9.00; 
18.00; 18.10; 18.40 Žinios. 9.25 
Videofilmas "Giminės". 6 s. 18.50 
Programa vaikams. 19.25 Dok. 
serialas "Nacionaliniai Japonijos 
lobiai". 19,45 TV anonsas. 19.50 F.
Šuns namas”. 11 s. 20.15 Diskusija 

apie Restitucijos aktą. 21,00 
Panorama. 21.35 Videofilmas 
’Giminės". 7 s. 22.05 TV žaidimas 
'Paskutinis šansas". 22.35 Pasaulio

koncerių salėse. 23.25 Vakaro žinios.
23.40 Vilnius "Rokas-94".

TELE-3
7.00; 7.33 Žinios. 7.30; 9.35; 16.00; 

, 19.20;0.10Anglųk.pamokėlės.8.45 
F. "Santa Barbara". 15.00 Sportas 
poilsiui. 17.20 Animac, filmai. 17.55 
Gegužinės pamaldos. 18.30 Jurbarko 
TV programa 19.00 Natįausios žinios.
19.25 Su visomis smulkmenomis. 
19.35 F. "Santa Barbara". 20.25 
Vitrina 20.30; 20.35 Žinios. 21.33 
Laisvas žodd. 22.00 F. "Havajiečiai".

OSTANKINO TV
17.00 Naujienos 1720 Programa

17.25 Eteryje "Mlr". 17.45 Dokumentai 
Ir likimai. 17.50 Apie orus. 17.55 F. 
“Skilimas". 2 s.

18.55 Interviu su J. člurbanovu.
19.40 Labanakt, vaikučiai. 20.00 
Naujienos. 20 45Vagonas 03:2055 
Muzikos r šokio festivalio baigiamasis 
koncertas I. Moisejevo kūrybinės 
veiklos 70-mečiui. 22.25 Akademija. 
22.50 Spaudos ekspresas. 23.00 
Naujienos. 23.10 Maksima. 23.40 
Muzikinė eksperimentinė programa.

Ketvirtadienis, gegužės 12 d. 
LIETUVOS TV
8.00 Programa. 8.05 LTV 

informacinė laida. 8.35; 9.00; 18.00; 
18.10; 18.40 Žinios. 18.50 Programa 
vaikams. 19.30 Krikščionio žodis,
19.40 Vyriausybė nutarė... 19.55TV 
anonsas. 20.00 Katalikų TV studija. 
20.30 "22” . 21.00 Panorama. 21.35 
Studijoje-kandidatas j Seimo narius 
Kaišiadorių rinkimų apygardoje Nr. 
59 A. Visockas. 21.40 Videofilmas 
"Giminės". 8 s. 22.30 Devyni amatai. 
23.10 Tarptautinio kino festivalio 
"Auksinis lauras" dienoraštis. 23.25 
Vakaro žinios. 23.45 F. "Anapus 
tikrovės" • “Šaltis", “Juodoji magija”.

TELE-3
7.00; 7.33 Žinios. 7.30; 9.35; 16.00; 

19.20; 23.40 Anglų k. pamokėlės. 
8.45 F.'Sarta Barbara”. 15.00Spoitas 
poilsiui. 17.25Gegužinėspamaldos.
17.55 Auto-ir motosporto pasaulyje

18.25 Panevėžio TV programa. 19.00 
Naujausios žinios. 19.25 Su visomis 
smulkmenomis. 19.35 F, “Santa 
Barbara". 20.25 Vitrina. 20.30; 20.35 
Žinios. 21.33 Kelionių žurnalas. 21.00 
F, "Forsažas". 23.45 Muzika.

OSTANKINO TV
17.55 F. "Skilimas" 3 s. 18.55 L. 

Filatovo autorinė programa. 19.40 
Labanakt, vaikučiai. 20.00 Naujienos. 
20.45 Loto "Milijonas”. 21.15 F. "Sis 
abejotinas troškimų objektas". 23.05 
Naujienos. 23.10 Spaudas ekspresas.

Žinios. 20.05 Problemos. Požiūua! 
Perspektyvos. 20.30 F. “Juokdarių 
vakaras". 22.00 Baltijos naujle 
2215 F, “Pagrobtų vaikų sindik;

SAT1
Antradienis, gegužės 10 d.
15.30 ATP teniso turnyras. 18.00 

"5X5”. Viktorina. 18.30 Regioninė 
programa. 19.00 "Lošk va bank!" 
20.00 Žinios. 20.19 Sporto naujienos,
20.30 "Laimės ratas”. 21.15 F. "Kalnų 
gydytojas". 22.15 F. "Sąmokslininkai". 
23.15 U. Mejeris “ Nesutinku!"

Trečiadienis, gegužės 11 d.
15.30 ATP teniso turnyras. 18.00 

“5x5". Viktorina. 18.30 Regioninė 
programa. 19.00 "Lošk va bank!" 
2000 Žinios. 20.19 Sporto naujienos.
20.30 "Laimės ratas”. 21.15 F. "Meilės 
misija". 22.55 F. "Hanterls". 23.55 F. 
"Žmogžudystė" yra žmogžudystė".

Ketvirtadienis, gegužės 12 d.
15.30 ATP teniso turnyras. 18.05 

F. “Fast Forvrard". 20.00 Žinios. 20.19 
Sporto naujienos. 20.30 "Laimės 
ratas". 21.15 F. "Švarcas Firadeda 
veikti". 22.15 Tiesioginė laida su M. 
Šreinemakers.

BALTIJOS TV 
Antradienis, gegužės 10 d
19.00 CNN valanda. 20.00Žlnk>s.

20.05 Nepaprastas asorti. 20.25 F. 
'Iki paskutinio atodūsio". 22.00 
Baltijos naujienos. 22.15 F. "Misteris 
Skarfesas”.

Trečiadienis, gegužės 11d.
19.00 CNN valanda. 20.00 Žinios.

20.05 Pasaulio naujienos; 20.20 F. 
"400 smūgių". 22,00 Baltijos 
naujienos. 22.15F. "Blogožmogaus 
upė".

Ketvirtadienis, gegužės 12 d.
19 00 Rodo “VVorldnet" 20.00

ŠIAULIŲ VT Ir Baltijos TV 
Antradienis, gegužės 10 d
19.00; 22.10 "Pirk parduok, 

Informuok". 19.15 Žinios. 19.35 
Spaudos apžvalga. 19.40 Sodžius 
20.00 Kelių policija informuoja. ?0 20 
Galerijai “Laiptai" - dveji, 20.40 
Nuotykių filmas "Raudonojo barono 
kerštas".

Trečiadienis, gegužės 11 d. 
19.00; 22.00 "Pirk. parduok, 

informuok". 19.10 Žinios. 19.30 
Spaudos apžvalga. 19.35 №. 
Valančiaus raštų skaitymo konkursas. 
19.45 Smulkusis verslas; užkulisiai. 
20.05-22.00 Baltijos TV prog a 
Pasaulio naujienos. 20.20 F "400 
smūgių".

Ketvirtadienis, gegužės i2d 
19.00; 22.00 "Pirk. parduok, 

informuok". 19.15 Žinios. 13.35 
Spaudos apžvalga. 19.40 Studijoje 
Lietuvos konservatortų partijos ŠiaJių 
skyriaus atstovai. 19.50 “Argos" V 
programa. 22,40 Anglų k. pamoka 

Penktadienis, gegužės 13d 
19.00; 22.30 "Pirk, parduok, 

informuok". 19.15 Žinios. 19.45 
Spaudos apžvalga 19.50 Laida 
pertrauka". 20.20-22.00 Baltijos TV 
programa. 22.00 F. "VidurnakčO 

liudininkas".

KABELINĖ TV 
Antradienis, gegužės 10 d. 
19.00 Animac. t. "Plutas ir wi - 

19.30 F. "Apgavystė" 2100 f 
"Mokesčių rinkėja".

Trečiadienis, gegužės 11 d.
19 00F. “ Betchovenes2 20* 

F. "Ugninis gepardas”. 21.50 F. "SW 
rinkėjas”.

Ketvirtadienis, gegužės 12 d.
19 00 F. "Stebuklingas viešbutis 

22,05 F.'J|20.25 F. "Pretendentai". 
sugr|žo".

Redaktorė 
Birutė Kybartienė
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