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SABOTAŽAS IR TIEK...
Petras K U D R IC K IS

Posakis, kad dabartinis kaimas 
degradavęs - ne visiškai teisingas. 
"Degradavusi vyriausybė" - daug 
teisingesnis.

Praėjusią savaitę buvo jant 
Voveriškėse, mačiau, kaip vakare grįžęs 
iš darbo mieste šeimininko, pas kurj 
buvau, dvidešimtmetis sūnus, nušokęs 
nuo dviračio, ne sėdo iškart prie stalo, 
o nubėgo tiesiai j tvartą. Ten viską 
apžiūrėjęs, pasuko j daržą. Vėliau 
planavo darbus visai ūkusiai dienai. 
Tai darė niekieno neraginamas. Jo 
bendraamžis kaimyno sūnus kantriai 

*  kartu su tėvu iki sutemos sijojo trąšas. 
Taigi kaimas netik nesugadintas, bet 
jame dar daug gražaus ir darbštaus 
jaunimo.

Voveriškės - buvęs priemiestinis 
kolūkis. Todėl nenuostabu, kad 
daugelis, kas tik galėjo, žemę iškart 
susigrąžino. Pirmieji kaip visada 
laimėjo. Gavo technikos, gyvulių, 
sėklos. Kai kurie jau neblogai įsitvirtino. 
Kur kas blogiau tiems, kurie nešė pajus 
j bendroves. Vėliau, bendrovėms 
subyrėjus, jiems atiteko tik nugyventų 
bendrovių turto likučiai. Tačiau ir jie, 
turėdami tik tuos tris ha, iš paskutiniųjų 
kabinasi j žemę. Augina gyvulius, 
įprastines kultūras, kai kas bando 
auginti daržoves. Juk Voveriškės ir 
aplinkiniai kaimai - priemiestiniai. Tik 
bėda ta, kad absoliuti trijų hektarų 
savininkų dauguma priversta techniką 
nuomoti iš dar gyvuojančių bendrovių 
arba ūkininkų. Todėl apie savalaikj 
žemės dirbimą, sėjos terminus ir darbo 
kokybę gali tik pasvajoti. Tas pats ir 
Micaičiuose, kuriuose praėjusią savaitę 
teko lankytis. Mačiau, kaip pas vieną 
trijų ha savininką atvažiavo bendrovės

traktorius ruošti dirvos vasarinių sėjai. 
Žmogus buvo užmokėjęs pinigus 
už dirvos kultivavimą du kartus. Po 
tų dviejų kultivavimų, kaip pajuokavo 
žemės šeimininkas, po dirvą galėjai 
dviračiu važinėtis. Su išklerusiu 
kultivatoriumi, paskui kurj velkasi 
akėčios tik su vienu kitu akėtvirbaliu, 
dirvą ne ką tesupurensi. Kitą dieną 
tokioje pusiau paruoštoje dirvoje 
žmogus sėjo miežius. Sėklą paėmė 
iš bendrovės sandėlio. Nežiūrint to, 
kad bendrovei mokėjo pinigus už 
grūdų sandėliavimą ir valymą, sėklą 
gavo pusiau nevalytą. Piktžolių 
nesimatė, tačiau sėkloje buvo pilna 
miežių akuotų. Tokią ją sėjant, 
užsikimšo sėjamoji. Baigus sėją, 
paaiškėjo, kad išsėta tik du trečdaliai 
sėklos normos. Žodžiu, pasėlis bus 
retas, nevienodas. Tuščiose vietose 
veisis piktžolės. Pasėlius teks purkšti 
herbicidais. Vėl papildomos išlaidos. 
Visai kitaip atrodė ūkininko, turinčio 
nuosavą techniką laukas priešingoje 
kelio pusėje. Dirva gerai paruošta, 
išlyginta. Akj malonino tiesios kaip 
styga pasėlių eilutės. Nereikia ieškoti 
pavyzdžių nei Olandijoje, nei 
Danijoje. Jie čia pat, tik reikia žmogui 
normalių sąlygų. O jos ne tik 
nesudaromos, bet kartais netgi 
sąm on inga i sabotuojam os. 
Micaičiuose net keletas parduotuvių, 
kuriose be vargo ir bet kuriuo paros 
metu jsigysi degtinės arba jos 
surogato. Tačiau kai žmogui prireikia 
trąšų saujos ar mėšlinės šakės, tenka 
pavažiuo ti to liau. Pačiuose 
Micaičiuose yra ir taip vadinamoji 
trąšų bazė. Sėja jau baigiasi, bet 
kalio ir fosforo trąšų žemdirbiai dar 
nesulaukia. Beje, pastarąsias 
Kėdainių chemijos kombinatas

žadėjo kreditan. Pačiame sėjos 
įkarštyje micaitiškių kiemus lankė 
furgonas, kurio vairuotojas siūlė 
degtinės surogato po tris litus už 
butelj. Daugelis pensininkų mielai ją 
pirko bendrovės traktoristams 
pavaišinti. Po tokio "papildomo 
uždarbio" ir su išklerusiu inventoriumi 
ne ką benuveiksi, o kai kam gal nei 
sėti, nei pjauti gali nebetekti. Argi čia 
ne sabotažas?

Kita didelė bėda, o gal ir nelaimė, 
kad agrarinės reformos tarnybos 
išsprūdo iš rajonų savivaldybių 
dispozicijos ir pateko apskričių 
valdytojų akiratin. O apskričių valdžia 
- tai jau kruopščiai atsijota raudonoji 
komanda. Tad nenuostabu, kad kai 
kuriose apylinkėse - kai tik pavasaris, 
taip nauja reforma. Ypatingai tiems 
trihektariams. Per motus patręšei, 
Išravėjai sklypelį ir - keliauk j kitą 
vietą. Visos reformos turi pabaigą, 
o šitoji, vedanti j Žygimanto Augusto 
laikų rėžių sistemą, ko gero, be 
pabaigos. Praėjusią savaitę 
Voveriškėse lankėsi visa Šiaulių 
apylinkės agrarinės reformos 
tarnybos komanda. Ji apklausė trijų 
hektarų savininkus, norėdama 
išsiaiškinti, kaip žmonėms geriau 
juos naudoti: viename masyve ar 
išbarstytus rėžiais. Žinoma, ši 
problema spręstina. Jei tie trys 
hektarai ir viename masyve, tai būtų 
nelabai didelis laukas, kuriame galima 
našiai panaudoti techniką. Bet tai 
jau vis šiek tiek arčiau normalios 
žemėvaldos. Tik ar dabar laikas 
svarstyti, kai daugelis žmonių tuos 
varganus rėželius jau pasitręšė, 
paruošė žemę, o kai kas jau ir 
apsisėjo. Sabotažas ir tiek, kalbėjo 
iš susirinkimo grįžtantys žmonės.

□  MUSŲ ŠALYJE
Lietuvos konservatorių partijos 

valdybos pirmininkas, Seimo narys 
Gediminas Vagnorius išplatino pareiš
kimą, kad "Vyriausybės ketinimas me
chaniškai be jokio kompensavimo gy
ventojams padvigubinti šilumos kainas 
bei dar padidinti energijos tarifus gali 
sukelti Lietuvoje socialinę katastrofą".

Vilniuje baigėsi dviejų dienų 
seminaras, kuriame užsienio ekspertai 
ir Lietuvos politikai diskutavo, ar tikslinga 
keisti Lietuvos Konstitucijos 47 straipsnį,

d raudžiantį parduo ti žemę 
užsieniečiams.

* * *
Tėvynės sąjungos (Lietuvos 

konservatorių) valdyba kreipėsi į 
Lietuvos Respublikos Vyriausybę, 
kad ji kuo skubiau nustatytų tvarką, 
pagal kurią Savanoriškosios krašto 
apsaugos tarnybos savanoriai bei 
paprasti gyventojai, vadinamieji 
"žaliaraiščiai", galėtų padėti policijai 
užtikrinti viešąją tvarką ir palaikyti 
visuomenės saugumą.

Lietuvos Seimas ratifikavo 1950 
metų Europos žmogaus teisių ir 
pag rind in ių  la isvių apsaugos 
konvenciją bei jos ketvirtąjį, septintąjį 
ir vienuoliktąjį protokolus.

Penktadienį Vilniaus savivaldybėje 
vyko Tėvynės savivaldos sąjungos 
(TSS) steigiamoji konferencija, į kurią 
Tėvynės sąjunga (Lietuvos 
konservatoriai) pakvietė savivaldybių 
tarybų narius, išrinktus pagal šios 
partijos, taip pat su ja koaliciją 
sudariusių partijų sąrašus.

Vilniuje viešėjo žymus JAV 
politologas Zbignevas Brzezinskis 
(Zbignevas Bžezinskis), buvęs JAV 
prezidento Jimmy Carterio (Džimio 
Karterio) patarėjas.

VYRIAUSYBĖJE
Nutarta, jog apskričių valdytojai gali 

parduoti arba nuomoti žemės sklypus 
ne aukciono tvarka piliečiams bei 
juridiniams, fiziniams asmenims, kurie 
50 proc. nustatytos tikslinių lėšų sumos 
bendru su ' sav iva ldybės meru 
susitarimu perveda savivaldybei. 
Pinigai skirti svarbiems miesto ar kaimo 
tvarkym o, švie tim o, kultūros, 
teisėtvarkos, administracinio valdymo.

ir inžinerinės in frastruktūros 
objektams statyti. Ne aukciono tvarka 
gavusieji žemės sklypus tokius 
objektus galės statyti ir savo lėšomis, 
o 50 proc. pervesti į Žemės reformos 
fondą kompensacijai už išperkamą 
žemę.

Teismams nagrinėjant bankroto

bylas, pasitaiko atvejų, kai įmonės 
neturi turto net administravimo, 
teismo išlaidoms padengti. Seimui 
bus pateiktas įmonių bankroto 
įstatymo pakeitimo ir papildymo 
projektas. Teismas turės teisę nekelti 
tokioms neturtingoms įmonėms 
bankro to  bylos. Kreditorių 
reikalavimai bus patenkinami pagal 
Civilinio proceso kodekso nustatytą 
tvarką Numatytą jog įmonės, kurioje 
vykdoma bankroto procedūrą turtas 
parduodamas varžytinėse.

DIDINAMOS
PENSIJOS

NEDIRBANTIEMS
PENSININKAM S

Nuo š. m. gegužės 1 dienos 
nedirbantiems pensininkams bus 
mokamos 10 litų per mėnesį laikinosios 
priemokos prie pensijų ir vietoj pensijų 
mokamų mėnesinių kompensacijų, 
jeigu valstybinė socialinio draudimo 
pensija ir kitokia valstybinė pensija ar 
vietoj pensijos mokama mėnesinė 
kompensacija šių metų gegužės 
mėnesį sudarys ne daugiau kaip 200 
litų. Pagrindinės pensijos dydis bus 
indeksuojamas, kai infliacija nuo 
paskutinio Indeksavimo vasario 
mėnesį pasieks 10 procentų. Tai, pasak 
socialinės apsaugos Ir darbo ministro 
Mindaugo Mikailos, gali būti birželio 
liepos mėnesiais.

Nuo gegužės 1 dienos 7, 8 proc. 
padidės ir biudžetininkų atlyginimai, 
nes Vyriausybė nutarė padidinti 
pagrindinę mėnesinę algą iki 70 Lt 
(buvo 65 Lt), o pagrindinį valandinį 
atlyginimą - iki 0,41 Lt. Didinamas ir 
taikomasis minimalus gyvenimo lygis 
- iki 70 litų per mėnesį (buvo 60 Lt), 
minimali mėnesinė alga - iki 120 Lt 
(buvo 100 Lt).

Taip pat primename, kad 1,5 MMA, 
kurj uždarbiui viršijus dirbąs pensi
ninkas privalo pranešti Valstybinio 
socialinio draudimo fondo valdybos 
Šiaulių skyriui, nuo gegužės 1 dienos 
yra 180 Lt. Bazinė pensija - 80 Lt.

INDEKSUOJAMAS
NEAPMOKESTINAMASIS

M IN IM UM AS
Finansų ministerija indeksavo 

neapmokestinamuosius minimumus.
Pirm os grupės invalidam s, 

apmokestinant gegužės mėnesio 
darbo užmokestį ir kitas tą mėnesį 
gautas pajamas, neapmokestinamas 
minimumas yra 246 litai, II grupės 
invalidams - 215 litų, trečios grupės 
invalidams -161 litas.

Asmenims, kurie turitris ir daugiau 
vaikų iki 18 metų, šis minimumas yra

256 litai, m otina i arba tėvui, 
ne turin tiem s sutuoktin io  ir 
auginantiems vieną vaiką iki 18 metų,
-191 litas, auginantiems du ar daugiau 
vaikų - už antrą ir kiekvieną paskesnį 
vaiką minimumas didinamas 45 Lt.

Kitiems asmenims pagrindinis 
neapmokestinamas minimumas yra 
142 litai.

Parengė  
Juze fą  ŽU KEVIČ IŪ TĖ

GELEŽINKELIS TURĖS  
SKALDOS KEITIMO  

MAŠINĄ
Užsiteršus gruntui po pabėgiais, 

vanduo nebenuteka, laikosi, pabėgiai 
mirksta ir trūkinėja. Kad to nebūtų, 
reikia skaldą keisti. Iki šiol tai darydavo 
žmonės su laužtuvais ir kastuvais.

PASKUTINE
PRIVATIZAVIMOvuz
INVESTICINIUS

ČEKIUS
PROGRAMA

Praėjusį antradienį įvykusiame 
Centrinės privatizacijos komisijos 
posėdyje, kuriam pirm ininkavo 
Ekonomikos ministerijos sekretorius 
Kęstutis Baranauskas, patvirtinta 
birželio mėnesio privatizavimo 
programa. Tai paskutinė programa, į 
kurią įrašytus objektus dar bus galima 
įsigyti už investicinius čekius. Pasak 
Vyriausybės patarėjos privatizavimo 
reikalais Aldonos Dzienienės, toliau 
valstybės turtą bus galima pirkti tik už 
grynus pinigus.

Dabar šį sunkų darbą lengvai dirbs 
mašina.

Anot geležinkelio darbuotojų, 
dirbant rankomis, praktiškai iš po 
pabėgių skalda nebūdavo 
išpjaunama, tai būdavo atliekama tik 
kelio kapitalinio remonto metu.

Iš Amerikos mašiną atlydėjo 
inžinieriai, kurie stebi darbą ir apmoko 
šiauliečius. Lietuvoje tai yra naujiena, 
o kaip Amerikoje? Pasak amerikiečių 
inžinieriaus, šita mašina ten yra labai 
populiari; dabartiniu metu JAV dirba 
apie 30 tokio tipo mašinų.

Firma teiks garantinį remontą pusę 
metų. Vėliau detales teks pirkti, bet 
problem ų nebus - servisas 
am erikie tiškas. Lietuvos
geležinkeliams mašina kainavo apie 
3 mln. litų. Nors ir nepigus darbo 
įrankis, bet Lietuvos geležinkelių 
aptarnavimas turėtų labai paspartėti, 
o darbo mašinai tikrai nepritrūks. Joks 
žm ogus nepajėgė ir nepajėgs 
išgremžti skaldos iš po pabėgių, o 
šiam 43 tonas sveriančiam kurmiui 
tai paprasta. Iškastą skaldą mašina 
gali pilti į šalikelę arba į vagonus. 
Mašina atliks daugelio žmonių sunkų 
darbą. Per valandą ji gali išgremžti 
160 metrų kelio ruože esančią skaldą.

Paruošė A. V.



PO LITINE ATZANGA
V a ld as  VA S IL IA U S K A S

Politinė atžanga - tai Seimo nario 
rinkimai Kaišiadoryse, kai savo 
varžovą V. Einoris jveikė vienu podi- 
džlu kolūkiu. Kai kurie "rašėjai" pas
kelbė, kad konservatoriai Čia pralai
mėjo. Tai neteisybė vien todėl, kad ir 
kitos partijos buvo iškėlusios savo 
kandidatus. Nomenklatūra Kaišiadoris 
pavertė savo Stalingradu, kur pralai
mėjo visos Lietuvos politinės jėgos, 
nes nepajėgė susitarti. Ne vienas 
politikos analitikas smalsavo, kodėl 
ministras veržiasi j Seimą nors logiš
kesnis būtų atvirkštinis kelias. Bet 
nomenklatūros veteranas V. Einoris
visą gyvenimą pratintas taip elgtis: iš 
pradžių iš partijos gauni postą  o po 
to  kaip sinekūrą - LTSR Aukščiau
siosios Tarybos deputato mandatą 
(rinkimas tėra formali procedūra,

Íeisinanti nomenklatūros valdžią), 
oks politinis elgesys šiandien atrodo 

kaip anachronizmas,
Ne mažesnis sovietinis anachro

nizmas - kaip Pilypas iš kanapių 
Kaišiadoryse išdygęs “ socialde
mokratas Antanas Terleckas, šjsyk 
politinėje scenoje suvaidinęs Ivano 
Susanino vaidmenį, išvesdamas V. 
Einorj j Seimą. Kalbu ne apie kokias 
nors slaptas socialdemokratų koali
cijas (tai jų taktikos ir strategijos da
lykas), ne apie A. Terlecko nedžentel
menišką L. Sabučio puolim ą (žodžio 
laisvė!), tuo pat metu kartais nepaste
bint nė šapelio ant V. Einorio švarko, 
nors šis nuo 1981 metų vadovavo 
Vaisių ir daržovių ministerijai, bene 
labiausiai korumpuotal sovietinei 
institucijai, tapusiai šiandienės mafijos 
lopšiu. Pasiskaitykite nors po laiko, 
ponas Antanai, savo buvusių ben
dražygių ką tik išleistą knygelę “ IŠ 
naujausios Lietuvos istorijos", ten 
rasite dokumentų ir apie "Bałtia- 
Union" - “ vaisių ir daržovių kartėlio" 
dovanėlę nepriklausomai Lietuvai. Iš 
teisybės dėl pono Antano nebūtų ko 
burnos aušinti - draugų pastaruoju 
metu jis nesirenka, antai papuošė ir 
jaunalietuvių sąrašą Vilniaus savival

dybės rinkimuose. Bet ponai socialde
mokratai, iškėlę Kaišiadoryse kandid
atu j Seimo narius A. Terlecką, kuris 
tuo pat metu Vilniuje atstovauja jauna
lietuviams? Ar gali taip elgtis partija, 
pretenduojanti j europietišką politine 
kultūrą? Deja, šjsyk ji pasielgė pagal 
geriausias sovietines tradicijas. Prisi
menate? Kiekvienuose rinkimuose 
Lietuvoje "iškeldavome ir išrinkdavo
me" kokj Maskvos generolą, nors 
nei mes jo akyse nebūdavome matę, 
nei jis - mūsų. Atstovaujamoji demo
kratija tebūdavo širma, fikcija. Pasi
mokę iš socialdemokratų, kituose rinki
muose i Seimą jų varžovai galėtų iš
kelti Mają Pliseckają ar kitą Maskvos 
jžymybę, gavusią Lietuvos pilietybę. 
Su demokratija nederėtų krėsti juokų, 
jeigu nenorime sugrjžti j seną politinę 
sistemą.

Pasirodo, nuo senos vienpartinės 
politinės sistemos pertuos penkerius 
metus dar nesame tiek atsitolinę, kiek 
įsivaizdavome. Bemaž stebuklas, kad 
rinkimų j Seimą Kaišiadoryse antra
jame ture rinkėjų atėjo daugiau negu 
j savivaldybių rinkimus, kad V. Einoris 
surinko dvigubai daugiau balsų nei 
prieš dvi savaites. Šis stebuklas - tos 
pačios kilmės, kaip ir nepamirštami 
99,99 procentai už “ nepartinių ir 
partinių bloką". Centralizuota adminis
tracinė sistema veikė be sutrikimų iki 
viršaičių ir bendrovių valdytojų, ką 
jau kalbėti apie Žemės ūkto ministeriją. 
Šit ir paaiškėjo, kas iki šiol realiai 
valdė Lietuvą.

Tą centralizuotą administracinę 
ekonominę sistemą lydi neišskiriama 
pora - nepriteklius ir privilegija. IŠ 
tikrųjų Kaišiadoryse ir nugalėjo ši pora, 
o ne V. Einoris. Per rinkimus iš "centro" 
buvo duota komanda tučtuojau 
atsiskaityti už žemės ūkio produkciją 
su kaišiadoriečiais, nors ne mažiau 
to laukia ir reikalauja visos Lietuvos 
bendrovės ir ūkininkai. Su visais 
atsiskaityti neišgali, užtat privilegijas 
dalinti mūsų nomenklatūra įgudusi. 
Šjsyk pamaloninti buvo kaišiado
riečiai. 1992 metų rinkimų j Seimą

nugalėtojai buvo pašaipiai vadinami 
"šlapios dešros partija", - manau, 
dėl to reikia verkti, o ne juoktis. Nomen
klatūra puikiai pažjsta savo visuome
nę, pažįsta jos žmogų, nes pati jį iš
ugdė: tai materialistines orientacijos 
individas, kuriam svarbiausias yra 
ekonominis interesas. Kraupus para
doksas: nomenklatūra apvogė ir nus
kurdino visuomenę, o paskui ją valdo, 
tenkindama primityviausius jos porei
kius, prorečiais lyg kaulą numesdama 
jai kokią ekonominę lengvatą.

M INIM AS M UZIKO S  
SPECIALYBĖS  

20-M ETIS
Nuo ketvirtadienio Šiaulių Pedago

giniame institute vyksta tarptautinė 
mokslinė praktinė konferencija "Muzi
ka ir mokytojas", skirta instituto pradi
nio mokymo pedagogikos ir muzikos 
specialybės 20 metų sukakčiai. Per 
tuos metus buvo visko: vadovybė 
keitėsi, specialybė buvo net du kartus 
panaikinta. Katedroje susibūrė trys 
muzikiniai kolektyvai. Dabar institute 
yra ir muzikos ugdymo, ir muzikos 
katedra. Muzikos katedros įkūrėjas 
profesorius E. Balčytis susirinkusiuo
sius supažindino sujos istorija, pers
pektyvomis. Konferencijoje vieši sve
čiai iš visos Respublikos ir Anglijos 
bei Amerikos. Svečias iš Bostono F. 
Rozeineris jau nebe pirmą kartą Lie

tuvoje. Tai rašytojas, mokslininkas. 
Mums svarbiausia ir įdomiausia tai. 
kad jis išleido dvi knygas apie M. K. 
Čiurlionj.

Konferencijoje pranešėjai kalbėjo 
apie muzikos dėstymą pradinėje arba 
vidurinėje mokykloje, užklasinę meni-4 
nę veiklą, darbą su muzikiniais kolekty
vais, pasidalino patirtimi bei proble
momis.

Pasak profesoriaus E. Balčyčio, 
konferencija yra skiriama ne tiek 
dideliems mokslams, nors buvo apie 
40 pranešimų, - kiek susitikti, paben
drauti, pasižiūrėti, pasimatyti. Konfer
encija baigiasi šeštadienį.

P arengė A. V.

Rim anto PE TR IK O  nuotr.

1995 m. gegužės 2 d. 16 val. 
kviečiame j S. ir K  Venclauskių 
ekspozicijos atidarymą "Aušros" 
muziejuje (Vytauto g. 89).

TUOSE
RAŠTUOSE

PALIAUBOS NEBUS 
PRATĘSTOS

JTO ypatingasis įgaliotinis J. Akašis 
pranešė, jog Bosnijos ir Hercegovinos 
vyriausybė atmetė pasiūlymą pratęsti 
iki gegužės 1 -sios dienos galiojančias 
paliaubas. Taip jis sakė po pokalbių 
su Bosnijos ir Hercogovinos ministru 
pirmininku Siladičiumi. Respublikos 
vyriausybė pareiškė, kad ji susilaikanti 
nuo kovų su serbais, tačiau oficialiai 
nenorinti jsipareigoti. J. Akašis reiškė 
viltj, kad abi pusės dar gali nuspręsti 
pratęsti besibaig iančias galioti 
paliaubas.

PRAILGINTA KARINĖ 
TARNYBA

Rusijos prezidentas B. Jelcinas 
pranešė, kad privaloma karo tarnyba 
federacijo je pratęsiama šešiais 
mėnesiais ir kad s tudenta i nebus 
nuo Jos atle idžiam i. Jis pasirašė 
tokj dekretą valstybės saugumo 
sumetimais. Apžvalgininkai pažymi, 
kad valstybės Dūma dar balandžio 
mėnesj priėmė nutarimą karių tarnybai 
pratęsti iki dvejų metų. B. Jelcinas 
nesakė, kada jsigalios naujoji tvarka 
Rusijos ginkluotųjų pajėgų vadai 
reikalavo pratęsti tarnybą nes daugelis 
jaunuolių jos vengia ir dėl to trūksta 
karių.

PASIENYJE KOVOS 
TEBEVYKSTA

Rusijos pasienio tarnyba pranešė, 
jog per paskutiniąsias praėjusios 
savaitės dienas vykusiose kovose

su Tadžikijos opozicijos daliniais žuvo 
mažiausiai trys partizanai. Rusijos 
pasieniečiai Tadžikijoje pranešė, jog 
partizanai nuolat iš Afganistano

UGNIAGESIAI 
KVIEČIA 

f ŠVENTĘ
i Gegužės 4 dieną 17 valandą

■  ugniagesiai miesto centrinėje aikštėje 
I organizuoja jau tradicine tapusią Šv. 
f  Florijono, ugniagesių globėjo, šventę. 
, j Organizatoriai žada šiauliečiams
■  puikų reginj. Bus demonstruojama 
I šiuolaikinė priešgaisrinė ir gelbėjimo 
^ te c h n ik a . U gn iagesia i a tliks 
щ parodomuosius gelbėjimo darbus.
■  Šiauliečiai vieną kartą metuose turės
■  galimybę pamatyti gaisrininkus kovine 
щ ir šventine apranga.

I S u s irinkus iuos ius  linksm ins
■  kaimiškos muzikos ansamblis "Jonis"

MIELOSIOS MOTINOS, 
NUO JŪSŲ ŠVELNUMO 
PRASIDEDA KELIAS 

Jei Jūsų nebūtų, gerumas ir meilė 
netektų vardų,

Nešildytų saulė ir žemė visa 
apsitrauktų ledu.

Būkite išdidžios, nes pasauliui dovanojote gyvybę 
ir šviesą, būkite stiprios, nes Jūs laikote visą žemę, 
būkite šventos, nes per gyvenimą nešate saulės 
patekėjimą.

LP K T bendrijos  
Šiaulių sk. va ldyba

к ж ж ж м ж ж м м ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж »
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mėgina pereiti sieną, tačiau jiems tai J  be' mlest0 pučiamųjų orkestras.

“Tu man niūniavai prie lino kuodelio,
Tu mane supai kleviniam lopšy.
Ir suvysčius šiltai į tą lauką, tą žalią,
Tu mane iki šiol per pasaulį neši”.

J. STRIELKŪNAS
Kviečiame Šiaulių visuomenę, jaunimą, LPTK sąjungos narius j 

Molinos d ienos minėjimą š. m. gegužės 6 d. 19 val. miesto kultūros 
rūmuose. Dalyvauja LPTKS Šiaulių skyriaus choras. "Kalatinio" ir 
“ Želmenėlio" šokių kolektyvai.

Š iaulių  m . kultūros skyrius  
LPKTS Š iau lių  taryba

Bėdos per 
girtavimą

i  
i 
i 
i

I Balandžio 24 dieną 14.30 val. j 
I Respublikinę Šiaulių ligoninę dėl 
Į d u r to s  žaizdos kairiajame šone 
1  nežinomi asmenys atvežė girtą 
щ Šiaulietį Rimvydą S., gyvenantį 
-  Lyros gatvėje. Nukentėjusysis 
j  paguldytas j traumatologijos skyrių.

i 
i 
i  
i
jįjį Prie alaus baro "Malūnas" (Tilžės 
i  g. 52) Aukštelkėje gyvenantį Henriką 
I m .  balandžio 25 d. 23.50 val. 
I sumušė du nepažįstami vyriškiai ir 
1  atėm ė sp o rtin iu s  batelius. 
щ N u kentė jusys is  dė l sm egenų 
■ sutrenkimo, apatinio žandikaulio

Atėmė 
sportinius 
batelius

nepavyksta. Skelbiama, jog kovose 
su jais pasieniečiai naudoja artileriją 
ir sraigtasparnius.

PRATĘSTA 
PREZIDENTO 
KADENCIJA

Kazachstano prezidentas N.
Nazarbajevas pranešė, jog  dar Šiais 
metais įvyks naujojo parlamento 
rinkim ai. Kovo m ėnesj N.
Nazarbajevas paleido parlamentą, 
tačiau jis nesakė, kada įvyks nauji 
rinkimai. Sekmadienj per referendumą 
respublikos gyventojai parėmė N.
Nazarbajevo norą likti prezidentu iki 
2000-jų metų. Jis sakė, kad per 95 
proc. respublikos gyventojų parėmė 
tokj prezidento norą.

IZRAELIS SAUGOSI 
PALESTINIEČIŲ

Izraelis sekmadienj keturioms die- J  lūžio gydom as R e spub lik inės 
noms uždarė Gazos sritį ir Vakarinį ™ Šiaulių ligoninės neurochirurgijos 
Jordano upės krantą Izraelio policijos ■  skyriuje, 
atstovas pranešė, kad minėtosios sri- ■  
tys bus uždarytos nuo gegužės antro- I 
sios iki gegužės šeštosios, neštomis I
dienomis bus pažymima žuvusių karių |  n . . , , . . . . ,

47-osios metines. Apžvalgininkai pa- | jvažiavusj , žemaitės4 jr 
žymą |og Izraelis, vengdamas pales- |g a tv ių  sank ž sumuSė jf  radi]Q 
Itmečių Išpuolių, dažnai valstybinių .  slū, les rage|j su|aužė nepažjstamas 
švenčių metu uždaro savo sienas. Z  k0|ejVjS

Sum ušė  
sankryžoje

Vėl
falsifikuota

degtinė
Balandžio 24 dioną 16.15 val. 

savo bute J. Basanavičiaus gatvėje 
sulaikyta šiaulietė Valia D., kuri 
pardavinėjo falsifikuotą degtinę 
"Stoličnaja". Policijos pareigūnai 
šios produkcijos jos bute rado 14 
butelių.

Nebijo ir 
pareigūnų

Vagys neaplenkia ir Vidaus 
reikalų m inisterijos pareigūnų. 
Balandžio 24 dieną 8.30 val. 
šiaulietis Vladas A., gyvenantis 
Dainų gatvėje, Išėjęs iš namų 
pasigedo užpaka linė je  kelnių 
kišenėje buvusio Vidaus reikalų 
ministerijos tarnybinio pažymėjimo, 
vairuotojo pažymėjimo, automobilio 
techninio paso bei 230 litų.

Rastas
lavonas

Balandžio 27-osios rytą 6.20 val. 
savo bute Aušros alėjoje rastas 
niekur nedirbusio šiauliečio Juozo 
D., gimusio 1951 m., lavonas be 
išorinių smurto žymių.

JRFORrmiQJFt

Gaisrai,
gaisrai...

B a landžio  25 d ieną 
ugniagesiams net tris kartus teko 
važiuoti gesinti degančią žolę. 16.46 
val. 500 kvadratinių metrų plote žolė 
liepsnojo Žemaitės gatvėje prie 
naujojo viaduko. 14 valandą žolė 1 
hektaro plote degė prie Rėkyvos 
ežero Pabalių pusėje, o 22 valandą 
ugniagesiai 2 hektarus degančios 
žolės gesino prie Kulpės upelio, už 
AB "Š ia u lių  m ė sa " pastatų. 
Spėjama, kad pirmąjį gaisrą galėjo 
sukelti vairuotojo numesta nuorūka; 
kitų gaisrų priežastys nežinomos.

P a re n g ė  V ida M IS IŪ N A IT Ė

*

AUŠROS ALĖJA



EKONOMIKA

NAUJIEJI 
AKCININKAI 

TELŠIAI. Valstybinę akcinę 
jmonę "Klaipėdos pienas" pirkti akis 
sm ailino ne vienas užsienio 
investito rių . Tačiau lem iam u 
momentu jie "atšoko” . Savo planus 
turėjo Ir AB "Žemaitijos pienas” . 
Bet savo žodj galėjo tarti tik po 
užsieniečių. Ir tarė, kadangi 
sve tim ša lia i a ts isakė p irkti 
va ls tyb inės  akc inės jm onės 
"Klaipėdos pienas" akcijas. AB 
"Žemaitijos pienas" leista jų jslgyti 
50,2 procento. Tai jvertinta 3 
milijonais litų. Praėjusiais metais 
jmonė gavo 1,4 milijono pelno. 
Vadinasi, ne "pliką kulną" pirko AB 
“Žemaitijos pienas". Jos generalinio 
direktoriaus pavaduotojas R. 
Jarulaitis teigė, kad "Klaipėdos 
pieno" akcininkai nenukentės. 
Naujieji jmonės savininkai, o tokiais 
jietaps jsigiję valdymo paketą, tikisi 
šiek tiek pertvarkyti gamybą. 
Svarbiausia, kad vartotojams būtų 
patiekiama tokia produkcija, kokia 
ji labiausia reikalinga ir turi paklausą

TURGAUS KAINOS
KELMĖ. Krienai -1 U 
Apelsinai (1 kg) - 4.20 Lt 
Bananai (1 kg) - 4,40 Lt 
Obuoliai (1 kg) - 2-3 Lt 
Pomidorai (1 kg) - 8-9 Lt 
Agurkai (1 kg) - 6-7 Lt 
Gyvas karpis (1 kg) - 4 Lt 
Viščiukai 1.20-1,40 Lt 
Gyva višta - 10 Lt 
Žąsis - 25 Lt
10 kiaušinių-1,50-1,70 Lt 
Česnakai (1 kg) - 7.50 Lt 
Svogūnai (1 kg) - 2,50-3 Lt 
Citrina - 0,70 Lt 
Ožka - 150 Lt 
Verš is-110-120 U  
Paršelis-90-110 Lt 
Triušis - 8 Lt
Kviečiai (50 kg) -19-20 Lt 
Miežiai (50 kg) -1 8  U 
Rugiai (50 kg) -1 7  Lt 
Avižos (50 kg) -16-17 U  
Daugiamečių žolių mišinys sėklai 

(1 kg) - 4 U
Raudonųjų dobilų sėkla (1 kg) - 

5 Lt
Sėmenys (1 kg) -1,20 Lt 
Bulvės (50 kg) - 50-55 Lt 
Bulvės sėklai (50 kg) - 3 5 ^ 0  Lt

NUSIKALTIMAI

KELEIVIAI 
NENUKENTĖJO 

ŠIAULIŲ RAJ. A ntrad ien j 
Policijos komisariatas gavo žinią, 
jog Mingėlių kaime (šalia Gilvyčių) 
nuo elektros perdavimo linijos

pavogta net 550 metrų afiuminio laidų. 
Vagys nesurasti. Šiaulių elektros tinklų 
gam yb in io  techn in io  skyriaus 
duomenimis, vien šiemet Šiaulių 
krašte jau teko iš naujo nutiesti 41 
kilometrą laidų, atstatyti 35 pavogtus 
elektros linijų stulpus.

O naktj j balandžio 25 d. tarp 
Kužių ir Šiaulių kažkas sviedė akmeniu 
j traukinio "Klaipėda-Vilnius”  vagono 
langą. Langas išdužo, bet keleiviai 
nenukentėjo. Traukinys nebuvo 
sustabdytas.

IŠRADINGUMAS 
KAINUOS DAUGIAU 
AKMENĖ. Žmonių išradingumui 

ribų nėra Papilės apylinkės Vegerių 
kaimo gyventoja I. Č. sugebėjo šeimos 
pašalpą tuo pačiu metu gauti ir 
Akmenės, Ir Šiaulių rajonuose. Mat 
vyras ir vaikas registruoti Akmenės 
rajone ir pašalpą formino Akmenės 
rajono globos ir rūpybos skyrius, o 
motina jregistruota Kuršėnuose, ir 
tam pačiam vaikui pašalpą ėmė Šiaulių 
rajone.

Kadangi asmenys, nuslėpę arba 
pateikę neteisingas žinias, reikalingas 
pašalpai skirti, Ir todėl neteisėtai gavę 
pašalpas, privalo jas grąžinti ir 
sumokėti trigubo permokėtos sumos 
dydžio baudą, toks “ Išradingumas" 
šiai poniai kainuos 360 Lt.

DINGUSI MERGAITĖ 
DAR NERASTA

TELŠIAI. Jau buvo rašyta, kad 
balandžio 16 dieną dingo penkiametė 
Sigita Katalinaitė. Ji išėjo j kiemą 
pažaisti, ir tėvai daugiau jos nematė. 
Policijos darbuotojams mergaitės 
surasti kol kas dar nepavyko.

Sigita Katalinaitė mėgo vaikščioti 
vieną kalbindavo praeivius. Tą pirmąją 
Velykų dieną tėvai su dukra svečiavosi 
pas draugus. Policininkai surado vieną 
trečiaklasj, su kuriuo Sigita vaikščiojo. 
J is papasakojo, kad prie "Tulpės" 
apie 18 val. sustojo raudonos spalvos 
automašina. Jame sėdėję du vyrai 
juodomis odinėmis striukėmis Sigitai 
pasiūlė ledų. Mergaitei priėjus arčiau, 
vienas vyriškis ją jsitraukė j mašiną ir 
nuvažiavo. Ant automašinos priekinio 
stiklo viršuje priklijuotas reklaminis 
užrašas "Snickers". Beveik tuo pačiu 
metu (apie 18 val.) Sigitą Katalinaitę 
matė prie namų Sedos gatvėje. Gali 
būti, kad vaiko dingimo priežastis - 
negrąžintos skolos. Tėvai neigią sako, 
kad niekam nėra skolingi.

TVORA ARDOMA 
TOLIAU 

TELŠIAI. Nežinomi asmenys 
pradėjo ardyti mūro tvorą, juosiančią 
Antrojo pasaulinio karo karių kapines. 
Pirmąjj kartą sugriautos trys dalys ir 
numušti devyni betoniniai stulpų 
s toga i, jvyk io  v ie to je  lankęsi 
antihitlerinės koalicijos Antrojo 
pasaulinio karo dalyvių Telšių 
organizacijos pirmininkas R. Genys,

a tsakingasis sekretorius V. 
Kirkilionis, Telšių miesto mero 
pavaduotojas M. Sebeckis bei 
kriminalinės policijos pareigūnai 
padarytą žalą jvertino 3 tūkstančiais 
litų. Po kelių dienų pstebėta, kad 
tvora ardoma toliau.

KULTURA

MIGLĖ PETRAITYTĖ 
APDOVANOTA 3-IOJO 
LAIPSNIO DIPLOMU
KELMĖ. Antrosios vidurinės 

mokyklos dvyliktoke Miglė Petraitytė 
kartu su vadove, kalbos ir literatūros 
mokytoja Valerija Pulšiene dalyvavo 
šalies 27-ajame jaunųjų filologų 
konkurse, kuris šiemet vyko 
P rienuose. A b iturientė šiam  
konkursui buvo pateikusi rašinj 
"Nakties jvaizdžio reikšmė Vinco 
Mykolaičio-Putino poezijo je". 
Rašinius vertino solidi komisija, 
kurioje dirbo Vilniaus pedagoginio 
universiteto docentai kritikai P. 
Bražėnas, R Tūtlytė, V. Balsevičiūtė. 
Rašinių diplomantais tapo 6 
Respublikos moksleiviai. Miglė 
Petraitytė apdovanota 3-iojo laipsnio 
diplomu. Ji, kaip ir kiti laureatai, 
bus atleista nuo lietuvių kalbos ir 
literatūros egzamino, beto, stojant 
j aukštąsias m okyklas, šie 
moksleiviai turės jvalrių lengvatų. 

JURGINĖS KITĄMET 
- KRETINGOJE

KELMĖ. Praėjusj šeštadienj 
suvažiavo visos Žemaitijos muzi
kantai ir dainininkai. Tai Žemaitijos 
kaimo kapelų šventė, j kurią kvie
čiami svečiai ir iš kitų rajonų. Arkliu 
su skambaliukais pakinkytoje brike
lėje sėdėjo maestro Jurgis Gaižaus
kas; paskui i  grodami ir dainuodami 
žygiavo saviveiklininkai. Sustojo jie 
visi prie Kražantės. Valtele iš kitos 
pusės atplaukė Raseinių Magdė ir 
Palangos Juzė. Kelmiškiai muzikan
tai, pūsdami ragus, paskelbė 
šventės pradžią.

Vakare kultūros rūmuose jvyko 
du kapelų šventės koncertai. Scena 
buvo papuošta tvoromis, ant kurių 
pamauti ąsočiai, žalumynais apipin
tomis sūpuoklėmis, retkarčiais pa
supančiomis judriąją Raseinių Mag
dę. O "Vakarų banko" emblemos 
priminė šio renginio rėmėją. Daina 
“Sveiki gyvi sveteliai" žiūrovus pas
veikino kelmiškiai - folkloro ansamb
lio dainininkai, po jų nuotaikingai 
dainavo ir grojo Užvenčio kaimo 
kapela "Venta", saviveiklininkai iš 
Akmenės, Palangos ir Kretingos.

Pagal tradiciją, kam atitenka 
botagas, tas kitais metais rengs 
Jurg inas. Š jkart Jis perėjo 
kretingiškiams. Jie kitąmet ir bus 
Jurginių šeimininkai.

V a ld as  VA SILIA U S K A S
Kitados, dar vaikas, pirmąsyk 

važiavau j Palangą per Kaliningrado 
sritj. Sukrečiantis vaizdas {strigo 
visam gyvenimui: derlingi laukai, 
paversti sulaukėjusia m iškinga 
stepe, piktžolėmis ir krūmais apaugę 
griuvėsiai, o juose keistos belytės 
būtybės, vidurvasarj vilkinčios šim
tasiūlėmis ir avinčios guminais 
auliniais. Niekad nemaniau, kad po

"šaudyti" tuos, kurie "sugriovė 
kolūkius", retas Seimo agrarininkų ir 
va ls tie č ių  pa rtijo s  aktyv is tų  
susitikimas su Lietuvos žmonėmis 
apsieina. Tarytum keista, kad niekas 
nevirkauja ir negriežia dantų dėl 
"sugriautų" "pašto dėžučių" ir 
kitoniškų sąjunginio pavaldumo 
pramonės monstrų, nors tatai ypač 
skausm ingai atsiliepė Lietuvos 
ūkiui, o dauguma žmonių prarado

ir prieštarautų Konstitucijai, vėl, 
pamiršus savo pačių kalbas V. 
Landsbergio "diktatūros" laikais 
apie nepriklausomą spaudą ir 
žodžio laisvę, užsimota susigrąžinti 
"V a ls tieč ių  la ikraštj” , kuris
programuotų "partijos politiką" ir 
Įrod inė tų  ko lektyv in io  darbo 
pranašumus. Tiesa, Jie nepasako, iš 
kieno sąskaitos, nelikus sąjunginio 
biudžeto ir centralizuotų fondų, būtų

PAŽINTIS
SU

VYDŪNO
IR

AJURVEDOS
KLUBU

Klubo tikslas - propaguoti sveiką 
gyvenim o būdą pagal Vydūno 
mokymą, studijuoti ajurvedos 
mediciną ir praktiškai ją pritaikyti sau 
pagal asmens konstituciją, jsisavinti 
jogos pratimus idealiai sveikatai 
palaikyti, susipažinti su žmonių ir 
supančios aplinkos bendravimo 
paslaptim is arto logijos mokslo 
pagrindu.

Ajurveda - sanskrito kilmės žodis. 
Ajur - gyvenimas, veda - pažinimas 
(absoliučios žinios). A jurvedos 
mokslas yra natūralus žmogaus, 
aplinkos Ir kosmoso bendravimo 
a tsp indys . O žm ogus yra 
subalansuotos ekologinės sistemos 
objektas, kaip ir gyvūnas, medis, 
augalas. Jeigu žmogus suprastų, iš 
kur atsiranda negalavimai ir ligos ir 
išmoktų gyventi taip, kad būtų žvalus, 
šviesus, sveikas ir laimingas, tuomet 
jsitikintų, kad Vydūnas buvo teisus, 
pasakęs, jog "sirgti - beveik visuomet 
tikra žmogaus gėda".

Tad jvertinkime aplinkinius ir save 
ne cMizadjos akimis (pagal užimamą 
kėdę, pavardę, vardą, titulą), o 
astrologiniu kosminiu žvilgsniu. 
Atverkime save tokj, kokiu gamta 
sutvėrė - ir netapsime veikiančių vidinių 
ir išorinių veiksnių suluošintu individu, 
nesugebančiu priešintis gamtos 
išbandymams, kas atveda j depresiją 
ir ligas. Ajurvedos mokslo galimybės 
neišsenkančios, nes moko reguliuoti

RASO
“AUŠROS
ALĖJAI”

sąmonę pagal kvantinę teoriją, kad 
emocijos, besigrum iančios su 
gyvenimo svyravimais, tarnautų ne 
gyvosioms ląstelėms naikinti, o joms 
atkurti. Neugdykime S gos, jeigu galime 
sukurti sveikatą.

Kas nori jsigllinti j gamtos stebuklų 
galią tegu pasidomi Vydūno mokymu 
ir ajurvedos medicina arba apsilanko 
mūsų klube, kur gausite praktinių 
patarimų, kaip tas gyvenimo paslaptis 
pasiimti ir pasinaudoti bei jsitikintl jų 
teigiamu poveikiu sveikatai. Atminkite, 
kad tik per pažinimą jūs rasite 
gyvenimo džiaugsmą Ir palaimą.

Klubo buveinė: UAB "Šiaulių 
tiekimo bazė", V. Bielskio g-vė 30a 
Tel.; 442262, 427957

Stasys DRAG ŪN AS  
Vydūno Ir a jurvedos klubo  

pirm ininkas

naftos dolerių penėjusiai sovietijal.
Sako, kolūkiai per greitai buvo 

išdraskyti. Gali būti, bet tie, kurie tai 
padarė pirmieji, nūnai džiaugiasi, 
nes vis š j tą gavo, o  tie, kurie 
išsaugojo bendroves iki šiol, liko be 
nieko, nes viską išvogė pirmininkai ir 
"specialistai".

Kad kolūkiai - Lietuvos prapultis, 
puikiai suprato pokario partizanai, 
visomis išgalėmis kovoję su svetima 
tvarka mūsų kaime. Jie neabejojo, 
kad netik vežant geriausius Lietuvos 
ūkininkus j Sibirą, bet ir varant juos j 
kolchozus naikinama Lietuva, jos 
visuomenė, jos žmogus. O mes ar 
jau abejojame, jeigu pakenčiamo 
stribų kalbas apie V. Landsbergj ir G. 
Vagnorių, "sugriovusius kolūkius"? 
Vertėtų klausti, ne kas kolūkius 
sugriovė, o kas žmogų pavertė 
"Irtovcu", kuris už pusę litro ir dešros 
galą parduotų ir Lietuvą, ir tėvą 
motiną? Ką atsakytų j šj klausimą 
būdvyčiai, pronckai, einoriai ir visa 
kompetentinga valstiečių partija? 
Mes taip buvome pamėgę visokj 
literatūrini kisielių apie "žalią 
sodžių", rūtų darželius, sengalvėlius 
tėvelius, patriarchalines tautos 
vertybes, kad išsyk negalėjome 
patikėti akivaizdžiu faktu: Lietuva 
labiausiai sovietizuota - mūsų 
kaime, žiauriausiai sudarkyti buvo 
mūsų sodiečiai.

Verčia suklusti jkyriai kartojama 
frazė apie "dešiniųjų sugrjžimą j 
valdžią". Pirmiausia - jie realios

praėjusios vasaros referendumas Ir 
Seimo nario Kaišiadoryse rinkimų 
tragikomiškas maratonas, senoji 
politinė sistema be didesnio vargo 
spaudžia dešiniuosius. Bet šis 
totalitarinis m onolitas pradeda 
aižėti, jsisiūbavus viso politinio 
spektro demokratiniam procesui, - 
tai Ir jrodė pastarieji rinkimai j 
savivaldybes. Iš tikrųjų juos laimėjo 
visos demokratinės jėgos. Todėl 
LDDP šaukiasi dešiniųjų "sugrjži- 
m o", nes žino, kad galėtų darsyk 
juos vienus priveikti, kaip referendu
me ar Kaišiadoryse. Bet konserva
toriai taip pat padarė išvadas.

Savivaldybių daugumos elgesys 
po rinkimų - dar vienas pragiedrulys 
mūsų politikos padangėje. Nieko 
nuostabaus, kai sutaria giminingos 
dešiniosios partijos (stebina, kai 
nesutaria). Bet galima kalbėti jau 
apie kompromisą ir brandžią politinę 
kultūrą, kai sudaroma centristų ir 
konservatorių koalicija ar net 
pastebima visų politin ių jėgų 
integracija, be kurios nejmanoma 
stabili politinė sistema ir normalūs 
daugumos ir mažumos santykiai.

Pavyzdys galėtų būti Vilniaus 
savivaldybė, kur LDDP atstovai 
vienbalsiai pritarė konservatorių 
Iškeltam kandidatui i merus A. 
Vidūnul; savo ruožtu šis pareiškė, 
kad kadrus rinks ne pagal partinį 
bilietą, o pagal profesines ir 
žmogiškąsias savybes, vieninteliu 
kriterijumi pripažjstamas civilizuo
tame pasaulyje. Ledai, kaustę mūsų

AR PAVYKS NOMENKLATURĄ ATPLĖŠTI NUO ŽEMES?
poros dešimčių metų ir Lietuva 
pasidarys panaši j Kaliningrado sritj 
- po v isų kolektyvizacijų, mechani
zacijų, chemizacijų ir melioracijų, kai 
bus visiškai sunaikintos viensėdijos 
ir galutinai nugalės "kolūkinė sant
varka", valstiečiai pavirs "žemės 
ūkio darbuotojais", Ir jau negalėsi 
atskirti, kur čia mechanizatorius Jo
nas, o kur melžėja Jonė. Abu suodi
nais pragertais veidais, abu gyve
nantys iš senukų tėvų pensijos, abu 
jniršę ant tų, kurie "sugriovė 
kolūkius".

Be pažadų Ir grasinimų "sodinti",

darbą. Juo labiau neaprauda 
praeities, bent jau viešai, gausaus 
ideologinio fronto veikėjai, - tie visi 
partijos Ir komjaunimo etatiniai 
darbuotojai, marksizmo profesoriai, 
politiniai apžvalgininkai, lektoriai: 
d id ž io ji daugum a susirado 
žmogaus orumo ir prigimties vertus 
darbus (padėk jiems, Viešpatie I) Jų 
Ideologinį vaidmenj perėmė Seimo 
agrarin inka i - reakc ing iaus ias 
Parlamento daugumos sparnas, 
kuris ilgisi sovietinės gyvensenos ir 
ūkininkavimo. Vėl ketinama [teisinti 
kolektyvinę žemės nuosvybę, nors Ji

galim a nurašyti nuosto lingų 
bendrovių milijonines skolas, iš 
kieno kišenės pirmininkai vėl vogtų ir 
"žmonėms negailėtų".

Kai 1990 metais M. Gorbačiovas 
savo paskutinio vizito Lietuvoje me
tu užsiminė, kad Lietuvos žemės 
ūkis - visos šalies išlaikymas, kilo di
delis patriotinis pasipiktinimas, ypač 
kolūkių pirmininkų. Bet tai buvo 
vienas tų retų atvejų, kai M. Gorba
čiovas sakė tiesą - neblogai atrodan
tis Lietuvos žemės ūkis tebuvo 
milžiniškas Potiomkino kaimas, 
kuris bemat subyrėjo, žlugus jį iš

valdžios niekada neturėjo, net 
ministro neišgalėdavo pakeisti, tad 
sugrjžti ten, kur dar nebuvai, 
nejmanoma, nebent "ateiti". Cha
rakteringa, kad po rinkimų j savi
valdybes tiek LDDP, tiek Jai artima 
spauda pradėjo trimituoti apie "triuš
kinančią dešiniųjų pergalę", kai 
patys konservatoriai ją pavadino mi
nimalia. Manau, čia ne vien politinės 
atsakomybės, kurią valdančioji 
partija norėtų užkrauti konservato
riams, reikalas. Ko iš tikrųjų bijosi 
LDDP? Ko ji norėtų išvengti?

Kaip byloja ciniškai sužlugdytas

politinj procesą, pajudėjo?
Mitologijoje Heraklis nugalėjo 

Antėją, tik iškėlęs jj j orą ir pas
maugęs, neleisdamas palytėti že
mės, iš kurios tas pasisemdavo 
jėgų. Savivaldybės rinkimuose no
menklatūrą taip pat pavyko atplėšti 
nuo žemės. Jeigu pasisekti^ Ją atri
boti nuo bendrovių - jos tėvonijų, 
nuo savivaldybių, po pusantrų metų 
Seimo rinkimuose Lietuvos demok
ratinės jėgos gali tikėtis pergalės. 
Aišku, ta pergalė nebus lengva.

(Sutrumpinta. Iš 
"Lietuvos aido”)

AUŠROS ALĖ I-A



NEŽINOMYBES
LABIRINTAI

Vadimas Černobrovas baigė 
Maskvos aviacijos institutą, kosmo
nautikos ir automatinių skraidančių 
aparatų fakultetų, apgynęs pers-

erdvėje. Ilgamečių tyrimų dėka 
aviakonstruktorius vis labiau jsitikiną 
jog dalis (tik DALIS! - pabrėžia V. 
Černobrovas) visų NSO yra aparatai, 
galintys judėti laike ir atvyksta pas 
mus tikriausiai iš ateities.

Daugiau kaip aštuoniasdešimt 
procentų rašytojo fantasto Herberto 
Uelso pranašavimų išsipildė. 1898 
metais mokslininkai šaipėsi iš jo pra
našysčių apie kovinio lazerio sukū
rimą 1899 metais - buitinio videomag
netofono, 1901 metais - automobilių 
kamščių, 1903-tankų kautynių, 1914 
- branduolinio ginklo... Tačiau jam 
priklauso ir pati drąsiausia Idėja - 
laiko mašinos keliauti iš адреШез |

gino savo rankraščius, bijodamas, 
jog Laikas bus panaudotas kaip gin
klas prieš Žmoniją. Taip mano kai 
kurie tyrinėtojai, tame skaičiuje ir V. 
Černobrovas. Jie įsitikinę, jog A. Einš
teino sunaikintuose rankraščiuose 
buvo matematiškai jrodyta galimybė 
keliauti j kitą erdvę ir laiką. Faktai apie 
tragišką 1943 metų eksperimentą gana 
prieštaringi. Galbūt šj eksperimentą 
atliko Amerikos kariškiai: naudoda
miesi Einšteino apskaičiavimais, JAV 
karinė žinyba pabandė sukurti "nema
tomą laivą". Tačiau jvyko nenumatytas 
dalykas: eskadrinis minininkas "El- 
dridž", apsuptas galingo elektromag
netinio lauko kokonu, ne šiaip sau 
išnyko iš radarų ekrano, o iš viso 
Ištirpo ore ir po to  atsirado visai kitoje 
vietoje su išsikrausčiusiu iš proto 
ekipažu.

LAIKO MASINOS
SUKŪRIM AS RUSIJOJE (1)

pektyvios transporto sistemos su 
nejprastu elektromagnetiniu varikliu 
diplominj projektą. Minėtąjį variklj 
galima transformuoti j LM - laiko 
m ašiną Be pagrindinio darbo Mas
kvoje aviacijos Institute, V. černo
brovas dirba keliose redakcijose mo
ksliniu apžvalgininku. Būdamas kos
minių laivų inžinieriumi- konstrukto
riumi, jis nuo 1988 metų kuria j NSO 
panašius skraidymo aparatus. Per 
tą laiką jau buvo sukurta mašina, kuri 
savo viduje šiek tiek pakeičia fizinį 
laiką (iki 4 minučių per parą) ir kuri 
ateityje, kaip tikisi V. Černobrovas, 
pajėgs dideliu greičiu judėti laike Ir

ateitį ir atgal.
Pirmą kartą su laiko nevienodumu 

1943 metais susidūrė Albertas Einš
teinas savo garsiajame Filadelfijos 
eksperimente, siekdamas sukurti 
aplink eskadrinj minininką "Eldridž" 
kokoną iš galingo elektromagnetinio 
lauko. Bandyme buvo naudojami 
gigantiški magnetiniai generatoriai 
(taip vadinamieji išmagnetintojai), 
veikusieji rezonansiniais dažniais. 
Jokių apsaugos priemonių nebuvo 
imtasi. Slaptasis eksperimentas 
baigėsi tragiškai - visas eskadrinio 
minininko ekipažas žuvo nuo keistos, 
nežinomos Ilgos. A. Einšteinas sude-

Apie Filadelfijos eksperimentą 
sužinota astrofiziko Moriso Džesupo 
- mokslininko ir rašytojo iš Ajovos 
valstijos - dėka. 1956 metais, kaip 
atsiliepimą apie jo knygą, jis gavo 
laišką iš kažkokio K. Aljendės, 1943 
metais tarnavusio laive “ Endriu Fju- 
reset” . Nuo šio laivo, buvusio palydos 
grupėje, Aljendė puikiausiai matė, 
kaip žalsvame švytėjime Ištirpo "El- 
dridžas", girdėjo, kaip dūzgė eskadrinj 
minininką supantis jėgos laukas...

M. Džesupas griebėsi tyrinėjimų- 
kapstėsi archyvuose, kalbėjosi su 
kariškiais ir surinko nemažai faktų, 
patvirtinančių tų Įvykių tikroviškumą.

© TAIKINYS

Antradienis, gegužės 2 d.
LTV
11.25 val.
Koncertuoja V. Urm anavlčlūtė

Ir Valstybinis simfoninis orkestras. Iš 
vakaro mačiusieji la idą “ Terra 
musica", kurioje kalbėta Ir apie šią 
jdomlą dainininkę, šj rytą dar Ir jos 
koncerto galės pasiklausyti.

17.05 val.
“ Šveicarų pasaulis”
*  Samiuelio Sbro plazminės fizikos 

projektui paskirtas prestižinis Europos 
apdovanojimas. O mokslininkui - 
aštuoniolika metui

•  Kaštonų giraitės...
22.50 val.
"B ryd ė ”
Susitikimas su rašytoju Vytautu 

Bubniu.
Rašytojas Vytautas Bubnys savo 

kūryboje daug dėmesio skiria kaimo 
žmogui ir išeiviui iš kaimo, todėl ir 
"Brydėje" - jo  mintys apie šiandieninį 
kaimą, kaimiškosios ir miestiškosios 
tematikos santykj p rizo je . Kodėl 
vengiama vaizduoti šiandieną, - gal 
tai "pernelyg karšta žarija” , kad būtų 
galima liesti?..

TELE-3
21.30 val.
"Septynioliktasis numeris”
TELE-3 tęsia garsiojo Alfredo 

Hitchcocko film ų retrospektyvą. Ši 
juosta - pasakojimas apie merginą, 
kuriai gresia pavojus. Ją gelbsti 
atkaklus seklys. Filme • Ir paslaptingas 
lavono suradimas, ir deimantų 
vagystė, ir beprotiškos gaudynės. 
Vardina L  M. Lion, A. Grey, J. Stuartas. 
1932 m.

Ketvirtadienis, gegužės 4 d.
LTV
23.25 val.
"Savęs link"
"Viskas, kas šiame pasaulyje 

vyksta su žmogumi, viskas, ką jis 
pats mąsto arba ko nemąsto, tiesiogiai 
ir netiesiogiai yra dialogas su daiktais 
(...). Kas nors pasakys, kad be daiktų 
pasaulyje yra jvykiai, kad daiktai nėra 
absoliučiai stabilūs, kad jie netvarūs, 
k in tan tys , a ts irandan tys  ir 
išnykstantys. Tai tiesa (...). Tačiau 
paklauskime: ar galimi jvykiai be 
daiktų. Ir kas,jeigu ne daiktas,yra 
tikrasis jvykio dalyvis? (...) Pagaliau 
Ir pats žmogus - visų pirma yra 
daiktas..." - šiais A. Šliogerio žodžiais 
("Daiktas Ir menas", 1988 m.) 
prasideda pirmoji laida apie daiktus 
ir žmones.

TELEVIZIJOS

PROGRAMA
Antradienis, gegužės 2 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 8.35 Deutsche Welle.

9.00 France 2 žinios. 9.30 Videofilmas 
"Giminės". 10.55 Sveika, Prancūzija 11.25 
Koncertas. 13.25 Po savo stogu. 17.05 
Int. videožurnalas "šveicarų pasaulis".
17.10 Muzika ir mes. 18.00 Žinios. 18.10 
Programa vaikams. 18.50 Žinios. 19.05 
Laida lenkų kalba. 19.35 Nėra to blogo, 
kas neišeitų j gera 20.30 Panorama 21.00 
Sportas. 21.10 Videofilmas "Giminės".
22.05 "Dienos" madų kronika. 22.20 
Renkame TV žiūrovų "Mis Lietuva-95" 
22.50 Brydė. Susitikimas su V. Bubniu. 
23.20 Vakaro žinios.

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis f. 8.30 F. 

"Santa Barbara". 9.30 Muzika. 10.30 F. 
"Laiškas mano dukteriai". 12.00 F. "Fanl 
Ir Aleksandras". 13.30 TV tekstas. 13.55 
Anglų k. pamokėlė. 14.00 Žemiškos 
kelionės. 14.30 Sostinė. 15.00 Kelionių 
skonis. 15.30 Keliautojo akimis. 16.00 
Pasaulio sportas. 16.30 Žvelkime atidžiau.
17.00 F. "Fanl ir Aleksandrae". 18.30 
Animacinis f. 18.55 Anglų k. pamokėlė.
19.00 Žinios. 19 20 100 prac. 19 30 F. 
“Santa Barbara". 20.30 Animacinis f. 20.55 
Anglų k. pamokėlė. 21.00 Žinioa. 21.15 
Sporto naujienos. 21.30 F. "Septynioliktas 
numeris” . 23.00 Žinios. 23.15 Muzika.

7.00 Labas rytas, 8.35 Deutsche Welle.
9.00 France 2 žinios. 9.30 Videofilmas 
"Giminės". 1025 Muzikinis viešbutis. 1125 
Inf. videožurnalas "Didžioji Britanija 
šiandien". 17.05 Kanadiečių programa 
jaunimui "Gatvės triukšmas". 17.35 Sodų 
kraitė. 18.00 žinios. 18.10 Programa 
vaikams. 18.50 Žinios. 19.05 Vyriausybė 
nutarė... 19.20 "...prieštarauk!" 20.00 "22". 
Sporto programa futbolo mėgėjams. 20.30 
Panorama. 21.00 Sportas. 21.10 
Videofilmas "Giminės". 22.10 Pasaulio 
koncertų salėse. 23.10 Vakaro žinios. 23.25 
Daiktai žmonių pasaulyje.

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis f. 8.30 F. 

"Santa Barbara". 9.30 "Pats sau 
režisierius". 10.00 Muzika. 10.30 Vald. f.
12.00 F. "Eldoradas". 13.30 TV tekstas, 
13.55 Anglų k. pamokėlė. 14.00 
Povandeniniai nuotykiai. 14.30 Nuotykių 
ieškotojai. 15.00 Kelionė namo. 16.00 Iš 
"Formulė-1" istorijos. 16.30 Europos 
kaleidoskopas. 17.00 Vaid. f. 18.30 
Animacinis f. 18.55 Anglų k. pamokėlė.
19.00 Žinios. 19.20 100 proc. 19.30 F. 
"Santa Barbara". 20.30 Animacinis f. 20.55 
Anglų k. pamokėlė. 21.00 Žinios. 21.15 
Sporto naujienos. 21.20 Karo žygis 
Europoje. 21.40 F. "Kriminalinės policijos 
Inspektorius". 23.10 Žinios. 23.25 Muzika

Trečiadienis, gegužės 3 d. 
LIETUVOS TV
7.00 Labas rytas. 8.35 Deutsche Welle.

9.00 France 2 Žinios. 9.30 Anglų k. 
mokomoji laida vaikams. 9.45 Videofilmas 
"Giminės". 10.35 Atmintis. 11.05 Nakviša
17.05 Mūsų miesteliai. Panemunis. 18.00 
Žinios, 18.10 Programa vaikams. 18.50 
Žinios. 19.05 Krikščionio žodis. 19.15 
Sveikata 19.35 TV ' forumas. 2;.30 
Panoram a. 21.00 S portas. 21.10 
Vidoofilmas "Giminės". 22.10 Krantas.
23.10 Vakaro žinios. 23.25 Liotuvos 
futbolas.

TELE-3
7.30 Žinios. 8.00 Animacinis f. 8.30 F. 

"Santa Barbara". 9.30 Muzika. 10,30 F. 
"Septynioliktas numeris". 12.00 F. "Fani 
ir Aleksandras". 13.30 TV tekstas. 13.55 
Anglų k. pamokėlė. 14.00 Geriausieji 
Europoje". 14.30 Nuotykių ieškotojai. 15.00 
Itališki maršrutai. 15.30 Iššūkis. 16.00 
Pasaulio aidas. 16.30 |domūs žmonės.
17.00 F. "Eldoradas". 18.30 Animacinis 
f. 18.55 Anglų k. pamokėlė. 19.00 Žinios.
10.20100proc. 19.30 F. “ Santa Barbara".
20.30 Animacinis f. 20.55 Anglų k. 
pamokėlė. 21.00 Žinios. 21.15 Sporto 
naujienos. 21.30 F. "Kobra". 22.30 F. 
"Klanas". 23.30 Žinios. 23.45 Muzika.

Ketvirtadienis, gegužės 4 d. 
LIETUVOS TV

BALTIJOS TV IR ŠIAULIŲ VT 
Antradienis, gegužės 2 d.
7.30Sovijaua horoskopas. 7.35 'Ta ip  

sukasi pasaulis". 8.30 "Nakties riba".
19.00 Pirk, parduok, informuok. 19.10 
Žinios. 19.30 Spaudos apžvalga. 19.35 
"Sodžius". 20.00 "Prospektas". Pareiga 
Ir atsakomybė. 20.20 Tautininkų žinios.
20.30 "Laukinė rožė". 21.00 Baltijos 
naujienos. 21.05 "Dentlnox - jūsų valkui".
21.15 'Ta ip  sukasi pasaulis". 22.00 
Kartojama “ Pirk, parduok, informuok". 
Žinios. 22.30 Sankryža 22.40 F. "Pelenė".

Trečiadienis, gegužės 3 d.
7.30 Sovijeus horoskopas. 7.35 ‘T a ip  

sukasi pasaulis". 8.30 “ Laukinė rožė".
18.15 Futbolas. LKL čempionatas. FBK 
"Kaunas”  - "Žalgiris". EBCW. 20.00 
Muzika. 20.15 Pasaulio naujienos. CNN.
20.30 "Naktios riba". 21.00 Baltijos 
naujienos. 21.05 'Ta ip  sukasi pasaulis".
22.00 "Pirk, parduok, informuok” . 22.10 
Žinios. 22.30 Spaudos apžvalga. 22.35 
F. "Pelenė".

Ketvirtadienis, gegužės 4 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 7.35 'Ta ip  

sukasi pasaulis". 8.30 "Naktios riba".
19.00 Pirk, parduok, informuok. 19.10 
Žinios. 19.30 Spaudos apžvalga. 19.35 
Laida "Padėk pats sau: pažintis su K 
Marcinkovskiu". 20.00 NBA: žvilgsnis iš 
arčiau. 20.30 “ Laukinė rožė". 21.00 Baltijos 
naujienos. 21.05 'Ta ip  sukasi pasaulis".
22.00 Kartojama "P irk, parduok, 
informuok". Žinios. 22.30 Rodo "Argos".

"Eksperimentas nepaprastai įdomus, 
- kalbėjo jis bičliuliams, - tačiau baisiai 
pavojingas. Jis daro per daug stiprų 
poveikį dalyvaujantiems jame žmo
nėms. Bandyme buvo naudojami 
magnetiniai generatoriai, taip vadinami 
išmagnetintojai, kurie veikė rezonan
siniais dažniais ir tokiu būdu sukūrė 
siaubingą lauką aplink laivą Praktiškai 
buvo jvykdytas laikinas jo pašalinimas 
iš mūsų matavimo ir tai galėjo reikšti 
erdvės pralaužimą, jei, žinoma, būtų 
jmanoma kontroliuoti šj procesą!"

Galimas dalykas, M. Džesupas 
sužinojo per daug. Kaip bebūtų, 1959 
metais jis žuvo gana paslaptingomis 
aplinkybėmis - jj rado nuosavame 
autom obily je  uždususj nuo 
išmetamųjų dujų...

Anomalių reiškinių tyrinėtojas 
Donas Ekeris visą istoriją su Filadelfijos 
eksperimentu laiko labai prieštaringa 
Galbūt dėl to, jog vienas iš tų, kuris 
tyrė ir aistringai tikėjo šia istorija, po 
M. Džesupo mirties netrukus pasisakė

prieš Filadelfijos eksperimentą Tiesa, 
kaip vėliau sužinojo Amerikos 
anomalių reiškinių tyrinėtojai, ši 
asmenybė dirbo pagal JAV karinių 
oro pajėgų specialių tyrimų biuro 
užsakymą, ir nurodymas pakeisti 
nuomonę apie 1943 metų jvykius 
galėjo būti gautas "iš  viršaus"...

Tačiau grįžkime prie laiko mašinos 
kūrimo Rusijoje.

Profesorius Nikolajus Kozyrevas 
pačios tikriausios laiko mašinos 
projektavimu užsiėmė dar būdamas 
GULAG kalėjime. Apskaičiavimams 
baigti jam trūko tik kai kurių astrono
minių dydžių, tačiau kaipgi juos gausi 
kalėjime? Patekęs j tokią, rodos, be 
išeities padėtj, jis pirmą kartą savo 
gyvenime kreipėsi pagalbos j Viešpatį 
Dievą. Po kelių dienų meldimosi prie 
N. Kozyrevo kojų nukrito,., astro
nomijos žinynas! Galimas dalykas, 
tai buvo prižiūrėtojo pokštas, tačiau 
kaip bebūtų, ta knyga buvo greitai 
atimta.

KOKIE DANTYS
GERESNI?

Dramblio Kaulo Kranto baule 
genties žmonių dantys labai sveiki - 
balti ir stiprūs. Čia dirbusioje 
archeologinėje ekspedicijoje buvo 
dantistas. Ataskaitoje jis rašė, kad 
iškastųjų griaučiuose nerasta nei 
karieso, nei kitų dantų Ilgų. Bet vis 
tiek baule gentis nuo dantų skausmo 
labai prisikentėjo...

Pagal genties tradiciją visi 
suaugusieji turėjo pjūkleliu nusibrūžinti 
dantis, kad šie būtų panašūs j 
krokodilo  Iltis. (Krokodilai čia 
garbinami kaip šventieji genties 
protėviai. Kiekviename kaime yra 
tvenkinys, kur laikomi korokodilai; 
vietinis žynys kiekvieną dieną juos 
maitina viščiukais.)

Š itaip "krokod illška l" dantis 
apdoroti trunka ilgai, ir ceremonija 
labai skausminga. Prasideda ji, 
išdygus pirmiesiems krūminiams 
dantims, o baigiasi, sulaukus 
penkiolikos metų. Tačiau tada 
žmogaus su "krokodilo" dantimis 
jau nepalaikysi jokios kitos genties 
žmogumi Ir apskritai jokia kita gyva 
būtybe, nebent., šventuoju krokodilu.

...Feodaliniame Vietname dantis 
aptraukdavo juodu laku. Jvairial 
aiškinamas šis paprotys. "Gyvulių 
dantys balti, o žmogus juk turi skirtis 
nuo gyvulio!" Dar sakomą kad lakas 
saugodavo dantis nuo gedimo. 
Neseniai stomatologai taip pat atkreipė 
dėmesį j dervas, tiktai baltas. Pabandė

dantis aptraukti bespalve derva su 
fluoro junginiais. Tyrimai parodė, kad 
tai ne tik apsaugo dantis nuo karieso, 
bet kai kuriais atvejais net gydo.

Samurajų kodekse “ Busido” 
smulkiai aprašyta, kaip turi prižiūrėti 
dantis viduramžių japonų karys. Čia 
"Busido" nenusileidžia šiuolaikiniams 
higienos reikalavimams. Dantis 
samurajai turėdavo valyti rytą vakare л 
ir po valgio. Net ir liežuvį reikėdavę 
valyti tvirta rago lazdele, o bumą 
skalauti labai šaltu arba labai karštu 
vandeniu. Koks dabartinis dantistas 
prieštarautų šiems teiginiams? Dabar 
japonų dantys • vieni blogiausių
pasaulyje, gal būt, dėl to, kad šie 
žmonės užmiršo senųjų samurajų 
kodekso patarimus...

...Artimųjų Rytų valdovai - šeichai, 
emirai, sultonai auksiniais papuošalais 
dabindavosi ausis, kaklą, pirštus; 
kabindavo juos visur, kur tik galėdavo 
užkabinti. Ir ant dantų pritaisydavo 
auksines plokšteles. Iš pradžių jas 
valgydami nusiimdavo. Tačiau kai 
šiuolaikiniai dantų gydymo metodai 
pasiekė Artimuosius ir Vidurįniuosius 
Rytus, auksinės plokštelės buvo 
pakeistos karūnėlėmis. Nuo tada 
kiekvienas turtuolis apsikausto auksu 
net ir sveikus dantis. Ir kuo turtingesnis, 
tuo daugiau aukso nešioja burnoje. « 
Kartais, žinom a, dan tys po 
karūnėlėmis ima gesti ir skaudėti...

KAS? KUR? KADA?
Dailės galerija (Vilniaus g. 245). Šiaulių dailininkų pavasarinė 

kūrybos paroda. Ugnius Ratnlkas. Tapyba.
"Aušros" muziejus, I rūmai (Aušros ai. 47). Iš muziejaus fondų. 

"Pavasario belaukiant" (velykiniai margušiai, žvakidės, atvirukai). "B- 
asis pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas Šiauliuose".

II rūmai (Vytauto g. 89). "Šiauliai po Kovo 11 -osios". Iš muziejaus 
fondų.

"Laiptų" galerija (Žemaitės g. 83). Irena Ambrazienė. Piešiniai.
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