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VYTAUTO LA N D S B E R G IO  G IM T A D IE N IO  IŠVAKARĖSE

Ą AN T PURVINO GRINDINIO LIETUVA ?
Paėmiau j į  į  rankas ir 

grožiuosi: kiek meilės,
talento idėta!

- Gal panaudosite? ■ 
tarstelėjo ponia Irena, 
beje, buvusi mokytoja, ir 
supratau, kad Jos Sunus jį 
nupiešė pono
Landsbergio jubiliejaus 
proga mūsų mažytei
Lietuvai ir visiems jos 
žmonėms.

Mielai.
apsidžiaugiau, nes grožis 
šildo žm onių širdis.
Tačiau ne visas.

Vėlų antradienio 
vakarą gražiąja Šiaulių
m iesto Vilniaus gatve (čia 
įsikūrusi “Aušros alėjos”

redakcija) skubėjau
namo. Iki autobuso buvo 
likę tik dešimt minučių, 
tačiau sustojau tarsi 
įbesta, nes vėjyje 
plaikstėsi į  skutelius 
sudraskyti Algimanto 
Sėjūno, Virginijos
Ladietienės Ir Jono Genio 
rinkiminiai plakatai.
Tačiau barbaro ranka vis 
tik nedrįso sudraskyti 
Čiurlionio “Karalių
pasakos", po kuria, 
matyt, sunkesnę Lietuvai 
akimirką fotografijoje  
u ž f i k s u o t a s  
besikreipiantis į  žmones  
mūsų Aukščiausiosios 
Tarybos Pirmininkas.

Č iurlionį žinojo  ir žino visas pasaulis. Landsbergį taip 
pat .Čiurlionis išgarsino Lietuvą. Vytauto Landsbergio  
vardas siejasi su m ūsų gintarine Lietuva. Čiurlionis Ir  
Landsbergis m ėtėsi ant purvinu rudens lietumi nutaškyto 
grindinio...
f  ; Už ką tokia neapykanta mūsų kandidatams į  Lietuvos 
Seimą? Ar ja u  taip blogai, kad Aukščiausiosios Tarybos 
deputato A lgim anto Sėjūno nuoširdžių pastangų dėka gauti 
m ilijonai svarbių ekologinių objektų statybai? Ar jau  taip 
blogai, kad netrukus šiauliečiai gers švaresnį vandenį?
Ęm Šių eilučių autorei teko stebėti, kaip rinkėjus priiminėjo  
Šiauliečių išrinkti Aukščiausiosios Tarybos deputatai. 
Beveik visi paklauso, palinguoja galva, pasako, kad 
bejėg ia i p adėti arba žm ogų siunčia kitur, tarkime, pas 
Žurnalistą. N ė vieno žmogaus neatstūm ė Algimantas 
Šnjijūnas. Kantriai išklauso, ramiai pasikalba. Žmogus, 
atėjęs pas deputatą, o dabar Ir kandidatą Į Seimą, palieka  

f Įg Įvo širdies nerim ą. Išeina giedresnis, su viltimi išsikapstyti 
iš biurokratinio “užburto jo”  rato.
I I  Dauguma šiauliečių, matyt, puik ia i pažįsta Virginiją 

•Ėadietienę, šiauliškės miesto tarybos deputatę, aktyvią 
•'’M fion ių  socialinių interesų gynėją. Kam ji stoja skersai

kelio? Kam j i  ašaka burnoje, pakeliui į valdžią?
Janas Genys daug metų dėsto matematiką 

Pedagoginiame Institute. Taip pat miesto tarybos 
deputatas. Žodžio neieško kišenėje, drebia tiesą f akis. 
Tas daug kam ne prie širdies. Tačiau kandidatas į  Seimą 
tą daro ne savo malonumui, jis gina žmogų, kovoja už 
tiesą. Ir svarbiausia, kad šioje kovoje pats - švarus tarsi 
krištolas. A r suvoks tą rinkėjai? Ar balsuos už Joną 
Genį? Ar už kokį nors plepį?

Labai jaudinuosi dėl joniškiečių, su kuriais drauge  
tenka gyventi daugiau kaip dešimt metų. Man gėda, kad 
Joniškis vadinamas raudoniausiu respublikos rajonu. 
Žm onės čia niekuo dėti, nors... Kas kaltas, kad jau pora  
metų Joniškio rajono tarybai vadovauja buvęs 
komjaunimo pirmasis sekretorius arba “garsaus” 
Guščino (kompartijos lyderio) “krikštasūnis” Vytautas 
Adomaitis? Kas kaltas, kad rajono taryboje buvę ūkių 
vadovai, kurių dauguma! Jau iš anksto ryto Į  rašinio 

autorės namus skambinę žmonės kvietė į  piketą, kuris 
bus surengtas prieš Adom aitį ir kitus valdininkus, nes 
daugiabučiuose  - šalta, nėra karšto vandens, dujų. 
Žmonės žino, kad kitur ne taip! Šiltas vanduo, dujos yra

Alytuje, Kaune, Šiauliuose... O Joniškyje? Dujos iškeliavo Į 
Latviją? Kuras iš katilinių Į privačių pilaičių savininkų 
valdas? Dabar joniškiečiai pasiryžo žiūrėti Ir saugoti tai, 
kas jų  visų. O kad taip anksčiau!

Jaudinuosi ir dėl žagariečlų... Balsuos jie  už akmenlškį 
Klemą Intą? Radviliškyje - taip pat kova. Ar laimės 
gerbiam as Misiūnas? Nerimo valandos ir dienos... M ieli 
žm onės, nesuklyskite! Įsiklausykite į savo širdies balsą. 
Pasverkite visus už ir prieš. Aš, visą gyvenimą gynusi 
paprasto žmogaus interesus, balsuosiu už Vytautą 
Landsbergį, Kazimierą Uoką, Gediminą Vagnorių... Už 
sąrašą Nr. 1.

Birutė KYBARTIENĖ
“Aušros a lė jos” redaktorė

Romualdo STRUOGOS nuotr. Algimantas SĖJŪNAS
P. S. Tautos pažangos frakcijos kandidato į  Seimą 

Broniaus Čekanausko rezidencijoje Meškuičiuose 
(apylinkės tarybos posėdžių salėje) vakar, spalio dvidešimt 
antrąją, rudais dažais uždažytas LTSR herbas, kuris buvo 
iki š io l uždengtas trispalve Lietuvos vėliava.

Šešėlinė ekonomika
NESĖTŲ RUGIŲ ŽYDĖJIMAS

Ach. išrad ingo to  lietuvio esama! 
Иргарио'о j ;«* ant ledo lyties olikas.

kruvinuoju sovietmečiu 
■idūręs. Jau akivaizdu, kad neprapuls 
į  dabartin iu ekonom inių sunkumų 
Biotarpiu. Štai nespėjo Vyriausybė iki 

išmislyti, kaip išspręsti trąšų 
fcblemą, o kaim ietis ėmė ir sugalvojo, 

gaila, kad patento • Valstybės 
trolės departamente Panevėžio 

^ ^ r g a r d o s  kontrolieriai D. Mamins- 
^ H n ė ,  B. Švagždys ir A. M ilišiūnas net- 
^ j i n o .  In iciatyva kilo Pakruojo rajono 

Ūkio" žemės ūkio imonėje. 
l u t ę  neišvengiamą trąšų stygių, šio 
■ o  žem dirb ia i štai ką sugalvojo: tręšti 
T 'a  tais pačiais grūdais, kuriuos žada 
^  auginti. Tiesą sakant, ne žem dirbiai 

aujovę sugalvojo, o tie, kurie prie 
l o d o  priėjo. Ir ne bet kokio aruodo, o 

kur v isų metų žem dirbio 
kaitas sukrautas. Štai praeitų metų 
enį ' Naujo ūk io " žemės ūkio  įmone 
hkončiaię apsėjo 701 ha: 606 ha 

I č ių  ir 95 ha rugių. Kaaangi, kaip 
jė jau , buvo striuka su trąšomis 

^ ^ J ė j o  tam reikalui iš sandėlio išrašyti 
ne i *.33360 kg grūdų: 28360 kg rug ių  ir 

kg žiem inių kviečių. Problemų.

paim ant iš sandėlio tokį grūdų kfekj 
nebuvo, mat čia nereikia nei pasirašyti, 
nei kokio  dokum ento turėti, nei lim ito 
korteles sutvarkyti - ta ip  jau 
sandėlin inko Nutauto nuo seno 
užvesta. Mat jis  žino, kad rašyk nerašęs, 
o kai prigriebs, to  parašo vis tiek kas 
nors išsižadės.' Ta ip  ir buvo. Antai 
Balsių padalinyje  (vadovė R. 
Šurkuviene) pasėta 213 ha žiem inių 
kviečių ir išsėta po 350 kg sėklos į ha. 
Sėklų ir sodinam osios medžiagos • 
sunaudojim o aktuose nurašyta 7627Ö 
kg kviečių. Aktas pasirašytas padalin io 
vadovės R. Šurkuvienės ir buhalterės D. 
Bažadragytės. Jmones vadovas V. 
Valiulis ir vyr. agronom as J. Garbstąs 
nuo parašų atsisako. Padauguvos 
padalinyje  (vadovė J. Bučnienė) užsėta 
95 ha žiem in ių  rug ių  ir 190 ha žiem inių 
kviečių ir  suberta 28360 kg rugių bei 
62630 kg kviečių. Šį aktą pasirašė 
pada lin io  vadovė J. Bučnienė ir 
pa tv irtino  jm ones vadovas V. Valiulis. O  
savo parašų šjkart nebepripažino vyr. 
agronom as J. Garbštas, o vyr. 
buhalterės parašo šjkart visai nebuvo. 
Buhalterės parašo nebuvo to jir.onės 
vadovas jo  atsisakė) ir ant Tritonių

padalin io (vadovas - K. Latonas) sėklų 
nurašymo akto. kuriuo 203 ha nurašyta 
66700 kg kviečių. O kai viską (su 
parašais ir be parašų) j krūvą sudedi, 
išeina nei daug, nei mažai - 37080 kg 
neteisėtai nurašytos sėklin ių javų 
sėklos: Balsių padalinyje 16630 kg, 
Padauguvos padalinyje - 10590 kg ir 
Tritonių padalinyje - 9860 kg. Sakau 
"neteisėtai nurašytų", mat valstybės 
kontrolieriai neužskaitė tręšim o grūdais 
ir tą "a trad im ą" k itokiu žodžiu įvardino, 
kartu paskaičiuodami ir tuos 
daugiatūkstantinius nuostolius. Nors, 
tiesą sakant, kam nuostoliai, o kam...?

Galbūt dėl tos priežasties ir patirties 
visiem s Lietuvos žem dirbiam s nebuvo 
paskleista. Nors tai sąlygojo ir kitos dvi 
svarbios priežastys: šiemet - sausros 
metai, nedaug teprikulta "trąšos", o 
antra, tokie "a trad im ai" veiksm ingi tik 
kolūkiuose, ga lbūt dar bendrovėse.

Jais galima pasinaudoti ir j Seimą 
einant; štai žiūrėkit, žmonės, kokie tušti 
mūsų aruodai, matot, ka ip  mes blogai 
gyvenam, anais la ikais juk taiD 
nebuvo...

N ijo lė  PETROŠIŪTĖ

INTERVIU SU VILN IAUS M IESTO  TARYBOS 
K O NTRO LIERIUM I ARŪNU G ABR ILAVIČ IUM I

AR OZOLUI BUTAS 
SKIRTAS TEISĖTAI?

Koresp. Skaitytojai dar mena 
šių metų vasario pradžioje 
"Lietuvos a ide" spausdintą 
feljetoną “ Skirkite man butą", 
kuriame minimas Romualdas 
Ozolas. Dėl to  buto Jūs pats 
atlikote tyrimą. Gal galėtumėte 
pasakyti, kas ten buvo neteisėta?

A. Gabrilavičius: Taip, mes 
surinkome papildomą informaciją 
apie šio buto skyrimą. Vilniaus 
miesto kontrolės tarnyba, 
išnagrinėjusi buto skyrimo ponui R. 
Ozolui klausimą, nustatė, kad 
Vilniaus m. valdybos 1991 m. 
sausio 18 d. potvarkiu nr. 79 buvo 
skirtas 3 kambarių 119 kv. m 
bendro ploto butas Savičiaus 
gatvėje Nr. 12-5 R. Ozolo 2 asmenų 
šeimai. Tai padaryta, pažeidžiant

Lietuvos Respublikos įstatymų 
aktuose numatytas normas. 
Pagrindiniu kriterijumi šio klausimo 
sprendime buvo tai, kad R. Ozolo 
šeima gyvena avariniame name, ir 
buto nuomininkai sudarė dvi 
šeimas. Tačiau šio buto nėra 
ypatingų avarinių butų sąrašuose. 
Žinant, kokia yra situacija Vilniaus 
mieste su gyvenamojo ploto 
aprūpinimu, vadovautis tokiais 
kriterijais šioje situacijoje nėra 
pagrindo, kadangi pastato, esančio 
Vilniaus m. Teatro gatvėje 11-14, 
paskutinė inventorizacija atlikta 
1990 m. liepos 4 d.

Pastato nusidėvėjimas - 20 
proc. Pagal 1985 m. birželio 26 d. 
Lietuvos Komunalinio ūkio 

N uke lta  j 4 p.
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KAIP DEPUTATAI IS
TAUTOS PAŽANGOS 

KELMIŠKIAMS
SMEGENIS PUDRAVO

Ko gero, net Švedijos karaliaus atvykimas nebuvo tiek išreklamuotas, 
kiek nelauktų svečių viešnagė Kelmėje. Ant kiekvieno kampo, vos ne ant 
kiekvieno stulpo, šaukė skelbimai, kad j Kelmę atvyksta AT deputatai, šiuo 
metu atstovaują Tautos pažangos judėjimą. Tai Birutė Nedzinskienė ir 
Egidijus Klumbys. Na, pamaniau, esant šitokiai reklamai, reikia mažiausiai 
valandą anksčiau nueiti, kad j vidų galėtum patekti, nes labai jau nemalonu 
tokiu žvarbiu oru už durų stovėti, bet laikas slinko, o skubančių j kultūros 
namus vis nesimatė. Susirinko saujelė, kad ir ant pirštų suskaičiuoti galėjai. 
Galbūt tai užpykdė iš taip toli vykusį deputatą Klumbį. Kur tai matyta: tiek jie 
juda su savo judėjimu, tiek asmenybių išugdė, tiek daug gero Lietuvai 
padarė, o Kelmėje jų visai nevertina. Net j susitikimus neateina! Na ir dėjo! 
Sužinojome visą tautos pažangos atsiradimo istoriją, išgirdome, kokios 
iškilios asmenybės j jj suėjusios, įsitikinome, kokie visi dori ir sąžiningi jie 
esą. Jau tokie dori, kad net KGB archyvus išrausdami nieko nerado, ir 
apskritai, nieko blogo jiems prikišti negali. Už tai visi kiti - vos ne suskiai. Kiek 
ten visko j Parlamentą prilindę. Ir K. Uoka kaip susitepęs esąs...

Toje vietoje ponas deputatas ir bus prašovęs pro šalį. Šliukštelėjus 
pamazgų ant K. Uokos galvos, iš salės, matyt, netikėtai šnekoriui, pasigirdo: 
“ Melas!". Tokią įžūlią repliką E. KLumbiui buvo būtina atremti faktais. O faktų 
nebuvo. Tuomet kelmiškiai norėjo sužinoti, ar jie visi tokie dori, kaip jų 
kolega A. Norvilas, šitiek Lietuvos turtelio per "DOSAF" išjojęs. O taip! 
Norvilas tikrai esąs doras ir sąžiningas. Po skardaus juoko jau nauji 
klausimai lindo, ir Čia oratorius ne juokais supyko:

- Jei nepatinka manęs klausyti, galit išeiti! Ko jūs čia susirinkot?
- Kodėl išeiti? - kažkas atsiliepė. - Kad ir nepatinka, bet išklausysim. Tik 

mes susirinkome ne lekcijos išklausyti, o pasirokuoti, pasiginčyti, gal ir 
jtikintumėt, kad tas jūsų judėjimas gerái juda.

Bet E. Klumbys tokiems dalykams nebuvo nusiteikęs. Jis j jokius 
disputus leistis nė nemėgino: “ Jei norit, išklausykit, ką aš sakau, o jei 
nenorit, galit išeiti". Tiesa, padėtį šiek tiek švelninti mėgino B. Nedzinskienė, 
bet nelabai kas beišėjo. Tad ir išsiskirstė visi it musę kandę. Svečiams veltui 
kelionė, o kelmiškiams veltui sugaištas laikas. Tiesa, būkim atviri, nelabai ko 
iš to susitikimo ir tikėjomės, bet paprasčiausiai buvo įdomu pasižiūrėti, kaip 
pudruojamos smegenys pakeliui j Seimą.

MŪSŲ REMIAMI KANDIDA TAI Į  SEIMĄ
M AN 50 M ETŲ . G IM IA U  KĖDA IN IŲ  RAJONE, G ERD VILŲ KAIM E. ESU IN ŽIN IER  

ELEKTRIKAS. NU O  1970 M ETŲ GYVENU ŠIAU LIUO SE. D IRBAU “ N U K L O N O " GAMYKLO  
DABAR ESU VALSTYBINĖS KOKYBĖS IN SP EK C IJO S ŠIAULIŲ SKYRIAUS VIR Š IN IN K A S.

ŽM O N A  S IG U TĖ - IN ŽIN IER Ė, DIRBA "N U K L O N O ” G AM YKLOJE. DUKR A JU RG ITA  
SŪ N U S JU LIU S - V ILN IA U S DAILĖS AK AD EM IJO S STUDENTA I. GYVENAME TAIS PAČI 
RŪPESČIAIS IR D ŽIA U G SM A IS, KAIP IR VISI.

STASYS GERD VILA

Milda MEDŽIOKALNYTĖ

Ir kodėl tie vyrai veržiasi į 
Seimą? Tarkime, Valstybinės . 
kokybės inspekcijos Šiaulių 
skyriaus viršininkas Stasys 
Gerdvila? Padorus ir sąžiningas 
žmogus panoro valdžios? Bet, 
anot paties S. Gerdvilos, neturi 
daug vilčių, nes žmonės jo gerai 
nepažįsta, o anekdotų pasakoti 
nemoka, melagingų pažadų 
skleisti taip pat nenori. Kituose 
Seimo rinkimuose jis turėtų 
daugiau vilčių laimėti. Kodėl? 
Žmonės pagaliau suvoks, kas yra 
kas. O dabar? Nejaugi į valdžią vėl 
išrinks komunistus arba raudo
name •fone “ lojančius"? Komu
nistų partijos persikrikštijimas į 
LDDP, anot S. Gerdvilos, Lietuvą 
atmetė atgal. Žengtas taip 
mėgstamas bolševikų: "žingsnis 
po žingsnio", bet tik atgal! Estai 
protingesni. Jų komunistai nepa
keitė savo partijos pavadinimo, 
todėl ir pralaimėjo rinkimus. Todėl 
ir nuėjo ramiai nuo arenos. O 
mūsų "šlovingosios”  Komunistų 
partijos vėliavnešiai? Užgiedojo 
naują giesmę - imkite mus ir vėl

išrinkite, pieno upes tekes. O iš tiesų 
- beprotnamių darbuotojai daugiau 
darbo turės... Kas žino, ar

komunistai vėl negrūstų šviesia 
Lietuvos protų į gulagus ir kito 
kančių namus? Kas žino?

LDDP-istai kratosi atsakomy 
dėl sunkios Šiuo metu ekonom 
padėties, tačiau vis tiek aišku, 
su jų palaiminimu ir ra r 
pridėjimu Lietuvoje klesti korup 
chaosas. Kaip atnarplioti 
Gordijaus mazgą?

- Pirmiausia reikia sude
aukščiausias ir žemiausias vald 
struktūras,- - pasakė rr 
kandidatas į Seimą Stasys Gerd 
Todėl reikia naujo Lieti 
teritorinio pasiskirstymo, n 
savivaldybių įstatymo. Paradok 
bet dabartinis - soviet
pasirašytas dar draugo Brazau 
Juokinga ir liūdna. Todėl 
nesisuko varžteliai. Ačiū Die 
žmonės pradėjo tą suvokti. T 
reikia vietose išsirinkti naują vale 
nebolševikinę, kokia dabar be 
visur likusi.

Kaip dabar į valdžią išr
dorus, gabius ir sąžinir
žmones?

Nukelta Į 4 psl,

GEDIMINAS VAGNORIUS

TAI SĄMONINGAI IR ORGANIZUOTAI VYKDOMA GYVENIMO 
BLOGINIMO. KAMPANIJA

ietuvoje partokratija ir buvusi nomenklatūra (o kas tai yra, manau, daug 
aiškinti nereikia) nenori užleisti savo pozicijų ir stengiasi susigrąžinti visą 
turėta valdžią. Tiesą sakant, tos valdžios ji ir dabar turi labai daug, nes 
naujos, demokratinės valdžios tėra tik daigai. Bet ir Šiuos daigus nori išrauti 
senoji gvardija, išsaugojusi realią valdžią Lietuvos banke, savivaldybėse ir 
ministerijose. Ji tai daro labai nedorai: kelia žmonių nepasitenkinimą 
dabartiniu gyvenimu. Ir tai daro sąmoningai, dirbtinai blogindama tą 
gyvenimą, o per savo propagandos priemones - spaudą, radiją, televiziją - 
tvirtina, kad dėl visko kalta naujoji valdžia. Apgauti žmonės jau iš tikrųjų 
neskiria, kas iš tikrųjų valdo, kurie sunkumai yra neišvengiami, o kurie tyčia 
sukurti šiai dienai. O juk dabartinę ekonomiką ir žmonių gyvenimą smukdo 
būtent tie, kurie nori išsilaikyti senose savo kėdėse ir, pakeitę savo pažiūrų 
pavadinimus, žūtbūt valdyti ir kaimą, ir miestą.

Kaip jie tai daro? Mažindami 
darbo užmokestį, keldami kainas 
už prekes, netiekdami šilumos, pa
laikydami savivalę ir 1.1. Jie neven
gia net atvirai ir ciniškai trukdyti, 
kad Lietuva apsirūpintų kuro ir 
energetikos ištekliais. Per Lietuvos 
banką, sutrikdžius įmonėms 
apmokėjimą už pateiktą produkci
ją, mokami perpus mažesni atlygi
nimai nei žmonės iš tiesų uždirba, 
o valstybės biudžetas 'negauna 
apie 40 proc. įplaukų. Dėl neatlik
tos kredito emisijos prarasta apie 
trisdešimt milijardų rublių, o tai irgi 
labai atsiliepia pragyvenimo lygiui. 
Jis dirbtinai smukdomas.

Kuo labiau artėja rinkimai į Sei
mą, tuo aršesni darosi buvusieji 
partokratai bei jų buvusieji bendri
ninkai pakeliui 'į valdžią. Niekur 
pasaulyje taip nėra, kad prieš rinki
mus būtų įšaldomi atlyginimai, 
keliamos kainos pirmo būtinumo 
prekėms, tikintis dar didesnio žmo
nių susierzinimo. Mūsiškiai kairieji 
ministrai ir valdininkai, prisidengę 
kovos su infliacija lozungais, per 
keletą pastarųjų menesių visiškai 
įšaldė mokesčius ir pensijas, o 
infliacija, kaip ir reikėjo tikėtis, ne tik 
nesumažėjo, bet ir padidėjo. Apie 
35 proc. pablogėjo pragyvenimo 
lygis. Dirbtinai padidinti mokesčiai 
už elektros energiją, planuojama 
gerokai padidinti kainas už šilumą. 
Tuo pačiu metu sumažinti žmonių 
atlyginimai. Kam kairiesiems to rei
kia? Kaip nors išsilaikyti valdžioje, 
įrodinėjant, kad valdo ne jie, o tie 
nelemti dešinieji. Jei kairiesiems 
pavyktų laimėti rinkimus, visą 
Lietuvos žmonių gyvenimą jie mie
lai grąžintų į senas vėžes, kaip 
buvo prieš 15-20 metų.

Parlamento kairiosios frakcijos 
(lDDP, liberalai, Tautos pažanga ir 
1. 1.) per visą vasarą įnirtingai gynė 
Lietuvos banko vadovybę, kuri yra 
priešiška Lietuvos žmonių intere
sams. Iki šiol neįvesti litai, nors tai 
buvo galima padaryti jau prieš 
pusę metų. O be jų neįmanoma 
suvaldyti vis didėjančios infliacijos, 
stabilizuoti gamybos bankas

nesutvarkė pinigų apyvartos ir 
atsiskaitymų, todėl žemdirbiai • ir 
pramonės ' įmonės už savo 
produkciją negauna pinigų. Jų 
neturėdamos negali pirkti žaliavų ir 
išmokėti atlyginimų. Tuomet 
mažinama gamyba, atleidinėjami iš 
darbo žmonės, kyla visuotinis nepa
sitenkinimas. O senajai partokratijai, 
pasislėpusiai po moderniais 
pavadinimais, šito nepasitenkinimo ir 
reikia, jis dar labiau kurstomas per 
laisvą ir nepriklausomą spaudą. Ar tai 
ne piktybiška Lietuvos banko 
valdininkų veiklą? Juk be banko 
kreditų šiandien neįmanoma pradėti 
ūkininkauti, net paprasčiausio namo 
pasistatyti.

Argi ne tyčia prieš pat rinkimus 
nutraukiamas Šilto vandens tiekimas 
tada, kai tūkstančiuose butų šąla 
maži vaikai, ligoniai ir seneliai? Argi 
ne tyčia branginama duona ir cukrus, 
o iš parduotuvių nyksta būtiniausi 
produktai, kai sandėliai lūžta nuo 
visokių prekių? Tyčia tai daro ne nau
joji valdžia, kuri nuo 1991 metų 
pabaigos neturi valdžios, o senieji 
valdininkai, lyg pajuokai žmonėms 
numesdami Lietuvos nepriklausomy
bę it pliką kaulą: norėjot nepriklauso
mybes, tai dabar graužkit.

Kai atkūrėme neprikausomą 
valstybę ir įvedėme rinkos ekonomi
ką, atrodė, kad viskas bus gerai, rei
kia tik visiems vykdyti naujus įstaty
mus ir visas numatytas reformas. 
Atsitiko priešingai. Parlamente pers
varą pamažu įgijo kairieji - senosios 
politinės struktūros, ir mums neužte
ko deputatu^ balsų, kad būtų galima 
sukurti naują vykdomąją valdžią ir 
naujus teismus. Naujai santvarkai rei
kia ir naujos valdžios, be kurios ne
bus nė tvarkos, reikalingos gyveni
mui stabilizuoti. Nauja vykdomoji val
džia ir nauji teismai yra būtina sąlyga, 
kad reformos įvyktų ne popieriuje, o 
realiame gyvenime. Tiek daug 
kasdienių sunkumų žmones užgriu
vo ne todėl, kad pradėtos vykdyti 
reformos, kaip mėgina įtikinti kairieji, 
o todėl, kad jie buvo išsaugoję realią 
valdžią, ypač prieš rinkimus. Be tvir
tos vykdomosios valdžios plinta

savivalė ir vagystės. Vis dauę 
pareigūnų, kurie rūpinasi tik savi 
ne valstybės ar žmonių reikalai: 
jie nebaudžiami.

Kokios politinės grupuotės s 
teresuotos, kad klestėtų netvark 
korupcija? Aišku, tos, kurios \i 
pelnosi. Kas vadovauja preky 
monopoliams, Lietuvos energeti 
ministerijai, kuri iki liepos meni 
nesudarė naftos ir dujų tiek 
sutarčių ir pasmerkė žmonės mo 
nežmoniškas kainas už kurą ir ei 
giją? Kas turi įtakos pramonė 
žemės ūkio įmonėms? Kas skat 
kad Bankas nieko neveiktų? Tai 
pačios prokomunistinės 'jėgos 
buvusios kompartijos grupuc 
Parlamente, kurios praėjusią vas 
sutrukdė pakeisti energeti 
ministrą, banko vadovus, blogai 
bančius savivaldybių ir kitų žin 
vadovus. Juos mato'visi, kurie 
matyti tiesą, o ne melą, ne pię 
prokomunistinės propagandos : 
kus. Propagandinė mašina at 

*savo darbą ir dabar tyli, nors gyv 
mas vis blogėja, pragyvenimo \) 
krenta, nes, kaip minėjau, jis dii 
nai smukdomas. Kairieji galut 
įsitvirtino Parlamente ir dikti 
savo valią, daro savo sprendirr 
Dabartinė padėtis prieš rinkimus 
būti įvardyta tikrais žodžiais - 
sąmoningai ir organizuotai vyk 
ma gyvenimo bloginimo kampar 

Neapgaudinėkime savęs * Lij 
voje valdžia vis ta pati, prokomu 
tinė. Manau, suprantate, kodėl S 
tara “Už demokratinę Lietuvą" pr 
lo laimėti rinkimus į Seimą. Ir r 
laimėsime. Tada galėsime pas 
binti ekonomikos reformą, 
dabar įstrigo dėl korupcijos ir 
vivalės. Mums reikia sparčios, 
įstatymais paremtos privatizaci 
Ji leis reguliuoti rinką, kad ši prac 
veikti dirbančių žmonių labui, o 
spekuliantų ir grobstytojų nac 
Grobstoma tada, kai privatizuoji 
ne pagal įstatymus...

Sutrumpinta iŠ "Nau 
dienovidžio"

Romualdo STRUOGOS nuc

"Aušros alėja" 1992 M. 10. 23 D.



INICIATYVĄ RO D Ė  
GIRNIUS

Su Šiaulių rajono tarybos deputatu Vincu Girniumi susipažinau per 
svetimų žmonių nelaimes ir bėdas.

Prieš pusantrų m etų iš Sovietinės armijos į  Šiaulius buvo parvežtas 
lįuvusio našlaičio Aleksandro Kurkudelio lavonas. Kariuomenės vadai 
konstatavo, kad jaunuolis nusižudė... Tačiau kareivėlio palaikų ilgai 
heve ié /  Šiaulius. (A. Kurkudelio ir kitų jo šeimos narių tragišką 
'gyvenimo istoriją aprašė žurnalistė Birutė Kybartienė rašinių cikle 
f'Tiesa ir sąžinė miršta tylėdam os?") Ar vienas jaunas vaikinas 
Nužudytas sovietinėje armijoje?! Tūkstančiai jų  grįžo cinko karstuose. 
Todėl nuspręsta, kad reikia atlikti medicininę akspertizę. Iš 
visuomeninių organizacijų atstovų sudaryta komisija, nes Šiaulių 
m iesto prokuroras Anatolij M irnyj ir tuom et dar vyriausias ekspertas 
Beringas labai ja u  nenorėjo, kad būtų padaryta ekspertizė, net 
sėkmingai tam trukdė. Nutarta į  aukščiau m inėtą komisiją pakviesti nors 
vieną Šiaulių rajono tarybos deputatą. Apie Vincą Girnių buvome 
girdėję daug gero, todėl j į  ir pasikvietėme. Neapsirikome. Jis mielai 
sutiko padėti. Beveik dvi dienas vienuolikos žmonių grupė kovojo, kad 
lavonui būtų atlikta m edicininė ekspertizė. Iniciatyvą rodė V. Girnius. Su 
kitais visuomenininkais jis važinėjo pas prokurorą, mindė kitų įstaigų 
sleksčius, skambino į įvairias Respublikos aukščiausias instancijas. Tik 
po didelės kovos m edicininė ekspertizė padaryta. Net atsisveikinimo su 
Velioniu kareivėliu dieną V. Girnius budėjo prie telefono ir rūpinosi 
laidojimo reikalais.

Vincui, užaugusiam daugiavaikėje šeimoje, nesvetimas rūpinimasis 
kitais žmonėmis. Jis nepraeina abejingai pro kito žmogaus ašaras. 
Vincui būdinga jautri siela ir tauri dvasia, todėl, manyčiau, kad, išrinktas 
į  Lietuvos Seimą, jis Iš širdies gintų visų žm onių interesus.

Laima BUBELIENĖ
Šiaulių rajono, Šiaulių apylinkės agrarinės tarnybos ekonomistė

■  ■ -  ~ —  =

AR BALSUOSIME UŽ 
DRAUGĄ DUNAUSKĄ?

ii Šiaulių valstybinės komercijos įmonės kolektyvas savaip pergyveno tą 
laikotarpį, kada buvo vykdoma įmonių reorganizacija. Jmonė išrinko savo 
valdybą. Tačiau rinkimai ir valdymas vyko gana banguotai, netgi 
[prasilenkiant su įstatymais. Buvo emocijų, net pagąsdinta streiku. Jvyko 
[valdybos skilimas: nebetekome ir direktoriaus pavaduotojo A. Anužio bei 
§omercijos skyriaus viršininkės A. Skinderienės.

Šių metų spalio mėn. 14 d. buvo renkama stebėtojų taryba, kurios 
SĮiksčiau neturėjome. Ir vėl nuo įmonės buvo pasiūlyti tie patys buvę 
pldybos nariai A. .Anužis ir A. Skinderienė, kurie labai mandagiai ir 
Lltūringai (ačiū jiems) padėkojo kolektyvui už pasitikėjimą ir atsiėmė savo 
pndidatūras. Tačiau į stebėtojų tarybą pasiūlyti kiti du įmonės darbuotojai.

i prieš buvusį direktorių Dunauską dirbęs ilgametis įmonės direktorius A. 
Deksnys iV esamas Valstybinės komercijos įmonės vyr. inžinierius A. 
lolbikas, kurie ir buvo nuo įmonęs akcininkų išrinkti į stebėtojų tarybą. Tai 
■erai. Tačiau j valdybą jie pasikvietė Dunauską... Gal vėl jis taps 
|rektoriumi?

Visi aukščiau išvardinti asmeny^yra buvę LKP nariai, tačiau ne visi taip 
įžiąsto, kaip buvęs mūsų vadovas R. Dunauskas, kurio valdymo sėkme 
laža i kas betiki. Šiuo metu draugas R, Dunauskas bolotiriuojasi kandidatu j 
jetuvos Seimą. Jo pavardė puikuojasi sąraše nuo socialdemokratų 
prtijos.

Ar balsuosime už socialdemokratus? Už draugą Dunauską, kurio net 
Įjlektyvas nenori?

Stasys DRAGŪNAS 
Inžinierius statybininkas

ATSIMINKITE JUOS

"Rinkėjai, būkite budrūs!" - j šių 
žodžių esmę mes neįsigilinome 
1990-aisiais. Balsavome už Sąjūdį. 
Už Lietuvą. Už... kiekvieną gražiau 
prakalbusį. Tikėjome. Dieve mano, 
kaip mes tikėjome. Net abejonių 
nekilo...

Dabar be sąžinės graužimo 
tariu, kad 1990-aisiais patyrėme 
tokių nuostolių, kuriuos pajutome 
tik šiandien. Dar kartą atėmėme iš 
savęs Tikėjimą, apvylėme save... Ir 
kaltinam, kaltinam... Vienus, kad 
agitavo už Sąjūdį, kitus, kad

balsavo už jį. Ir nepastebime, kad 
ramiausiai užsimaskavę naujai 
sukurtose organizacijose vėl eina į 
rinkimus auksaburniai, išdavę 
Atgimimo viltį, sielos pakylėjimą.

Aš galėčiau atleisti žmogui, 
pavogusiam iš manęs sutuoktuvių 
žiedą. Gal vargšeliui prireikė kelių 
talonų? Aš galėčiau atleisti
niekšeliui, išdavusiam mano vyrą. 
Gal nežino žmogus, kad gyvena 
žemėje ištikimybė? Aš, ko gero, 
nesupykčiau ant beširdžio,
išplūdusio ar pargriovusio mano

vaiką.
Tačiau aš neturiu teisės atleisti 

gražbyliautojui, savo elegantiška 
knysle išraususiam gražiausią doro 
lietuvio sielos kampelį ' ir 
prievartavusiam kančios bei 
skausmo išvargintą žmogų tarti:

- Aš nebetikiu ir nebalsuoju už 
nieką...

Atminkite juos, žmonės.

Irena VASINAUSKAITĖ 

Romualdo STRUOGOS nuotr.

AS NENORIU, KAD ANŪKĖLĮ 
PARVEŽTŲ CINKUOTAME KARSTE
Esu nepriklausomos Lietuvos 

ūkininkė. Sunkiai, kaip sakoma, per 
kraują iš komunisto kolchozo 
pirmininko išplėšusi savo tėvų 
žemę, jau pusantrų metų 
ūkininkauju. Dirbti savo žemelę, 
dirbti tautai ir yra kiekvieno lietuvio 
svajonė. Užbaigusi rudens darbus, 
palikusi vyrą gyvulėlių prižiūrėti, 
atvažiavau pas dukrą į Šiaulius. 
Mieste turėsiu laiko pavaikščioti po 
susitikimus su deputatais, pamatyti 
per televiziją kandidatų į deputatus 
laidas ir tada gal galėsiu 
apsispręsti, už ką ir kaip balsuoti. 
Kaime nuo darbų nėra kada pakelti 
galvos ir aiškintis, už ką balsuoti. Iš

kolchozo pirmininkų tik ir girdi - 
Sąjūdis viską sugriovė, Landsbergis 
kaltas, kad Lietuvoje nėra lietaus ir 
visos kitos bėdos eina iš Sąjūdžio...

Taigi pavaikščiojau po 
susitikimus su būsimais deputatais, 
ir viskas pasidarė aišku. Komunistai, 
kurie mus valdė 50 metų, dabar 
"susideda" iš dedepistų, pažan- 
gistų, nuosaikistų, socialdemo- 
kratistų, liberalistų ir pyksta, kai juos 
pavadini komunistais. Dabar jie 
nebesivadina draugais, o ponais ir, 
jeigu juos išrinksim į Seimą, jie žada 
atstatyti sugriautą Lietuvos žemės 
ūkį, t. y. mano susigrąžintą tėvų 
žemelę atiduoti j kolchozą. Tik dabar

jis vadinsis bendrove. Dukros 
išpirktą butą ne taip kaip 40-aisiais 
metais nacionalizuoti, bet išvaržyti. 
Pasiklausiau ir apsisprendžiau, kad 
balsuosiu tik už Sąjūdį, t. y. sąrašą 
Nr. 1 ir už Sąjūdžio remiamą 
kandidatą. Jei ne Sąjūdis, nebūčiau 
atgavusi savo žemės, dukra 
tebegyventų komunistų valdžiai 
priklausančiame bute, o anūkėlį 
paimtų į Sovietų armijos rekrūtus ir 
parvežtų cinkuotame karste. 
Žmonės, atsipeikėkite, ir balsuokite 
už Sąjūdį!

Bronė CIMBALIENĖ

Graži nuotrauka, gražūs vyrai... 
ik gaila, kad TSKP generalinio 
kretoriaus M. Gorbačiovo 

latosi vos tik nosis iš po 
škrybėlio... O šalia gerbiamas LKP 

I  K pirmasis sekretorius A. 
Я razauskas, už jo LKP Šiaulių RK 
I irmasis sekretorius V. 
■kripkauskas, dešiniame kampe 
щ<Р Šiaulių MK pirmasis 
Я skretorius M. Stakvilevičius, 
fflabartinis Lietuvos
и  ukščiausiosios Tarybos
leputatas, M. Gorbačiovo studijų 
Я raugas. Šalia A. Brazausko - 
Я 3KP CK sekretorius V 
H edvedevas.

Nuotrauka daryta kolūkyje 
l^ irm yn". Tada, kai Sovietų 
|ą jungos "reformatorius" buvo 
Я vykęs auklėti lietuvių, kad jie, 
Я Sovietų Sąjungos išlaikytiniai", 
H inorėtų pabėgti iš sovietijos. Šią 
H Jotrauką spausdiname ne todėl 
Я id brangūs to vizito atsiminimai, 
o todėl, kad žmogus, esantis 
d šiniajame viršutiniame kampe 
H  Stakvilevičius pareiškė norą 
Ц iovauti mūsų rajono gyventojus 

'Publikos Seime, 
os dienos vakare, kai buvo 

tografuota ši "šaunių" • v f

APSIMELAVĘS. AR 
VĖL NEMELUOJA!

kompanija M. Gorbačiovas,
kalbėdamas Šiaulių televizorių
gamykloje, pareiškė, jog kolūkyje 
"Pirmyn" jam neteko pasikalbėti su 
kolūkiečiais, o žmonės, su kuriais jis 
bendravo kaime, buvę atvežti 
sąjūdiečiai iš Šiaulių, kaip ir Šūkiai, 
kuriuos jie laikė rankose. Taip 
tuomet sakęs LKP Šiaulių MK 
pirmasis sekretorius M.
Stakvilevičius.

Apie tai perskaitęs "Tiesoje", 
tuometiniame LKP oficioze, kadangi 
vizito metu buvau Briduose ir 
girdėjau, ką vizitatoriui kalbėjo 
kaimiečiai, po kelių dienų 
"Respublikoje" pateikiau pavardes 
septynių kolūkiečių, kurie išsakė 
savo mintis svečiui. O dabartinis 
Aukščiausiosios Tary bos deputatas, 
LDDP komunistų frakcijos kūrėjas 
M. Stakvilevičius, tada jų net nelaikė 
žmonėmis, auginančiais duoną.

Apsimelavęs tada, gražiomis 
kalbomis bando apgauti mūsų 
rajono gyventojus rinkimuose į 
Seimą. Žmonės, būkite atsargūs. 
Atskirkite pelus nuo grūdų, nes iš 
blogos sėklos išauga tik blogis.

Algimantas PUODŽIŪNAS 
Autoriaus nuotr.

KĄ 
ATSINEŠTI

Į
RINKIMINES 
APYLINKES?

G erb iam ie ji, sp a lio  25 
d ieną, a te idam i b a lsu o ti, 
a ts ine šk ite :

1. B a lsav im o pažym ėjim ą.
2. Pasą, p ilie č io  

pažym ėjim ą ar k itą  
dokum en tą , pa tv irtin a n tį J ū s ų  
asm enybę  ir  p ilie tybę .

B a lsav im o ap y lin kė s  d irb s  
nuo  7 Ik i 22 va landos.

Svarbiausia m ūsų žvarb io je 
kasdienybėje nepam iršti
TIKĖJIMO ir PASIRYŽIMO savo 
bplsu lemti Lietuvos likimą.

R in k im in is  š tabas
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STASYS GERD VILA
Atkelta Iš 2 psl.

- Nežinau, - atsidūsta mūsų 
kandidatas - Tokie žmonės jkyriai 
nelindo visuomenei j akis. Triūsė 
tarsi darbščios bitutės ir tiek.

Taip ir Stasys Gerdvila. Daug 
metų dirbo inžinieriumi “ paslapties" 
skraiste apsidengusioje "Nuklono" 
gamykloje. Čia buvo griežta 
produkcijos kokybės kontrolė: 
menkiausias pažeidimas ir nebuvo 
galima produkcijos realizuoti. Todėl 
reikėjo dirbti kruopščiai, su galva ir 
kaip sau.

Kandidatu j Seimą "pasidarė” 
ne pats. Bendraminčiai, beje, 
šiauliškės Tautininkų sąjungos 
žmonės nusprendė, kad S. Gerd
vila -  tinkamas tokiam svarbiam ir 
atsakingam darbui, nes ne tik 
darbštus ir protingas vyras, bet ir 
įstatymų riešutus lengvai perkanda. 
Iš kur visa tai?

- Gyvenimas privertė, - šypteli S. 
Gerdvila. - Esu neramaus charak
terio, todėl nesitaiksčiau su nege
rovėm, ne vienam machinacijas 
mėgstančiam viršininkui buvau 
“ įsikabinęs j atlapus". Susigrumta ir 
Valstybinėje akcinėje įmonėje 
“ Kordas", kurio vadų teismai su 
Kazimiero Uokos kontrolieriais

tęsiasi.
Neiškenčiau ir pasmalsavau, 

kodėl tapo Tautininkų sąjungos 
nariu.

- Dvasioje gal nuo septynių 
metų esu tautininkas, nes motina 
kilusi beveik iš Smetonos gimtinės. 
Pats augau, sakyčiau, lenkiškame 
Kėdainių krašto kampelyje. 
Jaučiau, kad pas mus paplitęs 
lenkiškumas - tarsi ašaka gerklėje. 
Paskutiniaisiais metais, kuomet 
dirbau “ Nuklone” tiesiog buvau 
verčiamas tapti rusu, Darbe kalbėti 
reikėjo tik rusiškai, dokumentacija - 
rusų kalba. Tarkime, susirinkime 
buvo šimtas lietuvių ir vienas rusas, 
bet kalbėti reikėjo rusiškai! Tas 
mane labai slėgė. Šypsotės? - 
pastebėjo mano liūdną šypsnį S. 
Gerdvila ir susimąstė.

Ne tik “ Nuklono" gamykloje 
buvo rusinami žmonės, Daugkur. 
Norėta, kad lietuviai pamirštų gimtą 
kalbą. Vėliau S. Gerdvila pasi
džiaugė, kad tokioje nemalonioje 
situacijoje turėjo į ką atsiremti. J 
žmoną Sigutę, kuri, nors ir dirbo 
toje pačioje gamykloje, tačiau, anot 
jo, puikiai suprato savo vyrą, nes 
labai radikali. Todėl ir juto dvasinę 
paramą Todėl ir nepalūžo.

Vaikai - sūnus ir dukra - stu
dijuoja Dailės akademijoje. Julius - 
busimasis dizaino specialistas, 
Jurgita - restaurátoré. Jie, kaip ir 
tėvai, manyčiau, iš širdies triūs 
Lietuvos žmonių labui.

Kodėl S. Gerdvila, miesto 
žmogus, kandidatu į Seimą vis tik 
balotiruojasi kaimiškame Šiaulių 
rajone? Sakosi (ir taip iš tiesų yra), 
kad gimęs kaime. Tėvai - valstiečiai, 
vėliau kolūkiečiai. Sesuo - melžėja, 
brolis taip pat žemės ūkyje triūsia. 
Todėl nesvetimi jam kaimo vėjai, 
žinomos žemdirbio problemos, nes 
vasarą lankosi gimtinėje, padeda 
tėvams, pasikalba su kaimiečiais. 
Dabartinis jo darbas taip pat rišasi 
su kaimu: triūsia Valstybinės
kokybės inspekcijos, kurios darbų 
spektras labai platus - maisto
produktų, statybinių medžiagų ir t.t.

kokybė, Šiaulių skyriaus
viršininku. Paskutiniu metu
studijavo įmonių ir bendrovių, 
žemės ūkio reformos įstatymus. 
Šios žinios praverstų dirbant
Seime.

Ką pasirinks rinkėjai? Plepius ar 
protingą ir gabų žmogų?

Birutė KYBARTIENĖ

AR OZOLUI BUTAS 
SKIRTAS TEISĖTAI?

Atkelta iš 1 p.
ministerijos įsakymą Nr, 474 5 
punktą namai laikomi netinkamais 
gyventi, kai yra 70 proc. nusi
dėvėjimas. Taip pat nelogiška yra 
deputatinės komisijos 1991 m. 
sausio 25 d. patikrinimo akto da
roma išvada: "Siūloma iš gyve
namojo fondo išbraukti gyvenamą
sias patalpas avariniame name 
Teatro 11-14, paliekant V. Ozolienei 
su sūnumi teisę naudotis. dviem 
gyvenamaisiais kambariais” .

Minėtos gyvenamosios patal
pos dar nėra išbrauktos iš gyve
namojo fondo, kadangi nėra dar 
tam pagrindo. Ir šiuo metu paduota 
paraiška keturių kambarių gyve
namojo ploto 62 kv. m

privatizavimui.
Buto suteikimą ponui R. Ozolui 

galima cituoti kaip gyvenimo sąlygų 
pagerinimą, kas prieštarauja 
galiojantiems įstatams, kadangi 
gyvenamąsias sąlygas buvo 
galima gerinti, jeigu k ekvienam 
šeimos nariui teko po 5 kv. m ir 
mažiau (Butų nuostatos XII 
punktas).

Atkreiptinas dėmesys j tai, kad 
Vilniaus m. valdybos potvarkis skirti 
3 kambarių butą Vyriausybės limito 
sąskaita Savičiaus gatvėje R. Ozolo 
3 asmenų šeimai pasirašytas 1991 
m. sausio 8 d, Tuomet (sausio 8 d.) 
R. Ozolas jau nebebuvo 
Vyriausybės nariu.

Koresp. Turbūt greita i

susilaukėte reakcijos į deputato 
asm eninių reikalų tikrinimą?

A. Gabrilavičius: Valstybės kon
trolieriui penas R. Ozolas atsiuntė 
raštą, kur prašoma atsižvelgti dėl 
"galimų insinuacijų" ir jo sukom- 
promitavimą, kontrolieriui atlikus 
tyrimus. K. Uoka pakartojo tikrinimą 
ir atrado R. Ozolo nenaudai dar- 
daugiau faktų, kaip atstatytas 
teisingumas, dar negaliu pasakyti 
Be to, tai jau būtų kitų valstybės 
institucijų reikalas. Valstybės 
kontrolei tenka aiškinti įvairius mili
joninius išeikvojimus, bet daž
niausiai atsimušame į sovietiniais 
laikais pastatytą teisėsaugos sieną

Koresp. Ačiū už interviu.
Kalbėjosi Jonas ANTANAITIS

NUOŠIRDUS AČIŪ GERBIAMAI ADELEI NAMAJUŠKIENEI, 
PAAUKOJUSIAI SĄJŪDŽIO RINKIM INIAM FONDUI 500 TALONŲ. TAIP PAT 

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME ADELEI BEKASOVIENEI, AKTYVIAI LAIKRAŠČIO  
“AUŠROS ALĖJA” PLATINTOJAI.

PONIOS IR PONAI,
Š. m. spa lio  26-lapkričio 1 d. d. Šiauliuose vyks Europos teniso asociacijos moterų turnyras ‘ ‘Šiaulių 

taurė” , kurio prizinis fondas 10 tūkstančių JAV dolerių.
Visus, norinčius reklamuotis bei parduoti savo gaminius ir išgarsėti netik Lietuvoje, bet ir kitose Europos šalyse, 

prašome kreiptis adresu. Š iauliai, Varpo 27, telef. 3-77-51. Mūsų sąskaita Nr. 142079 Lietuvos banke Šiaulių 
skyriuje.

Pageidaujantiems prekiauti turnyro metu už vietą tektų sumokėti 10 tūkstančių bendrųjų talonų. Jūsų pinigai 
bus skiriami ne tik Jūsų reklamai, bet ir turnyro 'Šiaulių taurė" sklandžiam organizavimui. Prašome registruotis 
te lefonu: 2-19-46.

Primename, kad reklama rūpinsis organizatoriai.

ponioms ir panelėms
ŠVILPIKAI

1 kg bulvių, 100 g miltų arba 
krakmolo, 1-2 kiaušiniai. (Galime ir 
be kiaušinių). Užpylimui - 50 g 
sviesto, 100  g grietinės

Nuskustas bulves sudėti į 
verdant] vandenį, pasūdyti ir išvirti. 
Nusunkti, nusausinti ir sugrūsti. 
Ataušinus sudėti kiaušinius (truputį 
palikti patepimui), miltus ir išmai
šyti.

Padaryti volelius, suploti ir sup
jaustyti įstrižai rombeliais. Sudėti j 
miltais pabarstytą formą. Paviršių 
patepti piene išplaktu kiaušiniu ir 
iškepti vidutinio karštumo orkaitėje.

Paduoti j stalą, užpylus pakai
tintu sviesto ir grietinės mišiniu.

Iš tokios pat bulvių mas< 
įdėjus dvigubai daugiau 
galima paruošti virtus švilpiku

BALANDĖLIAI KITAIP
Balandėliams skirtų kopūstlapių 

pavirinimui reikia nemažai laiko. 
Apvirinant kopūstlapiai nustoja 
dalies vitaminų ir kai kurių mais
tingųjų medžiagų.

šių nuostolių išvengsime, jei j 
puodą dėsime eilėmis stambiai

pjaustytus kopūstus, balandė 
paruoštus mėsos kukulius, s 
pomidorų tyrę ir kitus pri 
Ištroškinus skonis bus tas 
kaip ir vyniotų balandėlių

Ponia JAD\

VISI
I RINKIMUS!

K a rje ris ta i, a fe ris ta i,  
K agėb is ta i, n e t a r tis ta i 
S m aug ia  L ie tuvą  Tėvynę  
R u s išku  b a tu  p r im yn ę .

P ra s ib ro vę  į  ta ryb as  
K o m u n is ta i v iršų  im a.
G re it iš re n g s  jie  m us visus, 
O p a s k u i v e ln io p  pas iųs .

B a ld iš iu k o  nuosa ik ie ji, 
V a g n o ria u s  t ie  “ nuskri 

t ie j i"
K e ik ia  v isu s  išs ijuosę , - 

N e g i m es už j 
b a ls u o s im ? !

A r sė d ė s im  ir  ty lė s im ,  
K o l v is i b a d u  išd vė s im ?  
A ts ib u s k im , p o  ga la is , 
K o l n e ta p o m  u b a g a is !

M u m s  n e re ik ia  n e i rėks 
A n e i Laisvės duobkasiu  
R in k im  S ą jū d ž io  narius, 
R im tus , tv ir tu s  ir  dorus.

R in k im  va ldž ią  iš savų, 
Ne ' ‘im p o r t in ių " ,  "d ra u g ų " .  

P a rla m e n tu i re ik a lin g i 
T ik d o r i ir  s ą ž in in g i.

Tad už  ju o s  balsi 
kv ie č ia m

D a rb in in k u s  i r  va ls tieč ii 
O " k a ir ių jų "  neklausykii 
Im k im  š lu o tą  ir  išvykim.

Vėl “ n u le is t i iš  v iršaus  "  
K o m u n is ta i p ranaša us  
A p ie  ž y d in tį ry to jų , 
Tanka is  a tvež tą jį “ ro jų " .

T en ekva rš in  m u m s  galv 
I r  n e p lė š ia  L ie tuvos. 
K a i t ik  K o d e ksą  turėsim  
T a i Į k a i lį jie m s  įkrės im .

S o c ia lis ta i - d e m o k ra ta i, ■ 
Tai t ie  p a tys  p a r to  k ra ta  i, 
P a sakė le s  tas p a č ia s  
Z ys į  a u s į pa s la p č ia .

E ik im e  v is i b a lsu o ti,  
K a d -n e b ū tu m e  parduo ti 
T ik  n u o  m ū s ų  priklausys 
L ie tu vė lė s  a te itis .

P ū s te ls  vė jas iš  M askvos, - 
P a ža n g ie č ia i ten  p la s n o s ? 
K išenes je i  kas p r ik im š tų ,  
G al ir  L ie tu vą  p a m irš tų ...

*N a u ja s  iša išk in im a s : 
LD D P  - Laisvės 

d e m o k ra t ijo s  duobka  
p a rtija .

A lg is  ŽYBČIK

MIELI ŽMONES, 
BALSUOKITE 

UŽ KONSTITUCIJĄ. 
UŽ SĄJŪDĮ, UŽ SĄRAŠĄ Nr. 1. 

UŽ SĄJŪDŽIO REMIAMUS 
KANDIDATUS.

ŠIAULIŲ TELEVIZIJOS PROGRAMA
Penktadienis, spalio 23 d.
19.00 - Žinios
19.15 - Dailės galerija
19.30 - Rinkimams artėjant
20.30 - Sveikinimų koncertas 
21 00 - Filmas 
Antradienis, spalio 27 d.
19.00 - Žinios
19.15 - Policijos pranešimas 
19.20 - Spaudos konferencija

2020 - Publicistinė laida 
"Vizitai"

20.35 - Filmas 
Trečiadienis, spalio 28 d.
19.00 - Žinios
19.10 - Animacinis filmas
19.30 - Sportas 
19.40 - "Tangomanija"
20 10 - Koncertas 
Ketvirtadienis, spalio 29 d.
19.00 - Žinios
19.15 - "Jums, mažyliai"
19.30 - "Sodžius"
19.45 - Filmas

S u nk ią  n e te k tie s  va
la n d ą  n u o š ird ž ia i už
ja u č ia m e  g ru p ė s  įg a 
lio t in į A lfo nsą
S T R A Z D O N į d ė l jo  sū
n au s  tra g iš k o s  m irties , j
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Šiaulių m. taryba

Laikraštis platinamas
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rajone
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Aus ros
RINKIMINIS PRIEDAS. 1992 M. SPALIS

Ž O D IS  
RIN K Ė JA M S
Prieš du su puse metų, eidamas 

linkimus, aš rašiau:
Щ  "Sąjūdis Tau negali pažadėti 
ш еко , išskyrus laisvę, nes Sąjūdis 

si Tu pats. Prisimink - laisvė 
rasideda Tavyje.

Tu supranti, kad bus nelengva, 
aip pat supranti, kad vergija 
esibaigia užvertus dvokiančią 
pę, išvijus sukčiaujančią 
ardavėją, pasivadinus gražus 
ardu. •

Tu žinai - varputis nežūsta 
rautas, reikia žemę išpurenti. Savo

žemę ir niekieno daugiau. Bet ji dar 
ne Tavo. Ar susigrąžinsime? TAIP.

Ir šiandien negėda pasirašyti po 
šiais žodžiais.

Jūs vėl lemtingo pasirinkimo 
kryžkelėje. Reikia nedaug, o kartu 
neįmanomo - išrinkti virš 90 
darbščių, sąžiningų, ryžtingų 
žmonių, kurie dirbtų Seime kaip ir 
bet kokį kitą darbą - ne tik dėl 
vaizdo, dėl lovio, o dirbtų 
nuoširdžiai, atsakingai. Todėl 
balsuokite už sąrašą Nr. 1 - už 
Sąjūdžio koaliciją - ten dabar liko 
laiko išbandyti ir lovio nesugundyti 
žmonės.

Daugiau nei dvidešimt metų aš 
a r bau gamykloje. Išrinktas 
deputatu, dažnai susitikdavau su 
Jumis. Visą laiką jutau, kas Jums 
šiandien svarbiausia. Vadinasi, 
neatitrūkau nuo saviškių.

Manau, kad užtenka ir patyrimo, 
ir supratimo, ir sveikatos dar kartą 
eiti į  Aukščiausiąją Lietuvos valdžią.

Jei pasitikėsite, dirbsiu 
negailėdamas savęs. Ir ten, kur šiuo 
metu labiausiai reikia.

Algimantas SĖJŪNAS 
Kandidatas j Lietuvos Seimą 

i tia lrių apygardoje Nr. 25

P R IĖM IM Ų  ASMENINIAIS  
KLAUSIMAIS SUVESTINĖ

Kreipimosi esmė Sk. Padėta

Dėl žemės grąžinimo

Dėl butų
iksploatacijos problemų

Šiaulių rajono 
S a v i v a l d y b ė j e  
sudaryta žemės 
savininkų komisija, 
kuri kontroliuos 
žemės sugrąžinimo 
procesą.

Surengti trys teminiai 
s u s i t i k i m a i  
apygardoje šioms 
problemoms spręsti

Dėl butų 
Ik in im o

skyrimo 1 0

KAIP TAURAS * PAGELBĖJO 
“STUMBRUI”

Pirmą kartą "Stumbro" gamyk
los žmonėms teko susitikti su LR AT 
deputatu A. Sėjūnu ne itin malonio
mis aplinkybėmis: deputatas atvyko 
tirti vienos gamyklos darbininkės 
kaltinimų įvairioms tarnyboms.

Šios darbininkės skundų 
rašinėjimas (pradedant TSKP, bai
giant Sąjūdžiu) nebuvo niekam nau
jiena. Todėl naujo "revizoriaus" - AT 
deputato A. Sėjūno pasirodymas 
įmonėje - jokių malonių nuotaikų 
niekam nesukėlė. Irtai nenuostabu - 
ir vėl aiškinimasis dėl absurdiškų 
kaltinimų, ir vėl...

Nuo pat A. Sėjūno pasirodymo 
įmonėje akimirkos buvo matyti, kad 
šis ramus, taktiškas žmogus nepuls 
daryti nepagrįstų, toli siekiančių 
apibendrinimų, nesišvaistys
efektingais bet nepamatuotais 
veiksmais bei sprendimais. Visur 
buvo juntamas jautrus ir reiklus 
dėmesys visoms gamyklos
problemoms, besistengiant
apsiriboti vien skundo
padiktuotomis.

Norėdamas išsamiai ir 
kompleksiškai susipažinti su 
situacija gamykloje, deputatas 
atvyko su savo padėjėjų komanda. 
Pasiskirstę probleminėmis
grupėmis visi stengėsi išklausyti 
kuo daugiau nuomonių jvariais 
klausimais. Pokalbiai vyko ir
pavieniui ir grupėmis žmonių, 
dažniausiai darbo vietose
gamyboje ir administracijos
korpuse.

Labai greitai A. Sėjūnas turėjo 
savo objektyviai gimusį požiūrį į 
padėtį gamykloje. Ir tas požiūris 
turbūt atsispindėjo tvirtame rankos 
paspaudime daugeliui gamyklos
darbuotojų, išvykstant iš gamyklos. 
A. Sėjūno nuomone - padėtis 
gamykloje sunki.

Po tokios nuodugnios pažinties 
su "Stumbru", ši gamykla liko 
deputato ir jo žmonių akiratyje.

Todėl, kai įmonėje labai aštriai

iškilo gamyklos vadovo problema, 
niekas labai nenustebo, kai tuo 
klausimu į gamyklą paskambino A. 
Sėįūno padėjėja bei pasiteiravo, 
kokios problemos ir kuo galima 
padėti.

Gamyklą, dėl sveikatos 
pablogėjimo, paliko tuometinis 
direktorius. | likusią laisvą įmonės 
vadovo kėdę labai ryžtingai pradėjo 
pretenduoti viena gamyklos
darbuotoja, turinti abejotiną 
reputaciją gamyklos dirbančiųjų 
tarpe. Štai kandidatūrai prieštaravo ir 
tiesioginis ministerijos atstovas 
įmonės stebėtojų taryboje. Tačiau 
dauguma stebėtojų tarybos narių 
viename savo posėdžių, remdamiesi 
savo asmenine draugyste su 
kandidate bei savais interesais, 
išrinko anksčiau paminėtą
darbuotoją direktore

įvertinant, kad situacija buvo 
neordinarinė, įmonės dirbančiųjų 
reakcija buvo žaibiška: sekančios 
dienos rytą įvyko dieninės pamainos 
darbininkų susirinkimas įmonės 
salėje, kurio rezoliucija buvo - jei 
Ekonomikos ministerija - patvirtins 
šią moterį direktoriaus pareigoms, 
gamykloje po 10  dienų prasidės 
streikas. Buvo pareikštas 
nepasitikėjimas stebėtojų taryba. 
Apie priimtą sprendimą nedelsiant 
buvo informuota Ekonomikos 
ministerija, Šiaulių m. meras, 
Lengvosios pramonės darbuotojų 
profsąjungų federacija. Sprendimas 
priimtas, prisilaikant ‘'Streiko” 
įstatymo projekto. Apie kolektyvo 
sprendimą buvo informuotas ir A. 
Sėjūnas. Jis nedelsiant susisiekė su 
Ekonomikos ministru A. Šimėnu, jo 
pavaduotoju K Šepučiu, pranešė 
apie situaciją, tiesiogiai, primygtinai 
prašė neskubėti tvirtinti pateiktos 
kandidatūros įmonės direktore. 
Tačiau aukštieji ministerijos 
pareigūnai, nekreipdami dėmesio į 
tai, kad jų sprendimas iššauks rimtą 

Tauras * Algimanto

konfliktą, 1991 m. rugpjūčio 15 
dieną patvirtino naują direktorę. 
Rugpjūčio 16 dieną, kai turėjo būti 
dirbantiesiems pristatyta nauja 
direktorė gamykloje prasidėjo 
visuotinis streikas.

Nuo pat ryto į gamyklą atvyko 
deputatas A. Sėjūnas ir stojo į 
dirbančiųjų pusę. Ministerijos 
atstovas ir direktorė teikėsi atvykti tik 
po pietų Tęsėsi streikas, į situaciją 
nebuvo gilinamasi ir direktorė buvo 
pristatyta, tiesa, tik administracijai - 
kolektyvui pristatyti neišdrįso. 
"Stumbras" streikavo. Iš situacijos 
matėsi, kad Vilniuje, ministerijoje
esantiems pareigūnams visai 
nerūpėjo gamykloje susidariusi 
padėtis. O deputatui A. Sėjūnui 
atsirado laiko. Vos ne visą dieną jis 
išbuvo gamykloje ir aiškinosi 
situaciją. Savaitgaly prasidėjo 
rugpjūčio pučas.. Streiko komitetas 
buvo iškviestas į Vyriausybės rūmus 
pas G. Vagnoriaus padėjėją. 
Telefonu susisiekta su A Sėjūnu. 
Lygiagrečiai sovietų pučui vyko 
aiškinimasis ministerijoje. Streikas 
tęsėsi, kol pagaliau ministerija
pasidavė. Buvo pasiekta, kad 
direktoriumi netapo kolektyvui
nepriirptinas Žmogus.

Nuo tų įsimintinų įvykių daug kas 
pakito ‘ Stumbro" gyvenime: 
perrinkta stebėtojų taryba,
vienbalsiai išrinktas naujas
direktorius, kolektyve liovėsi
tarpusavio rietenos ir rezultatas 
apčiuopiamas - šioje itin 
sudėtingoje situacijoje visi 
gamyklos rodikliai yra tikrai neprasti.

Žmonės dėkingi deputatui, kad 
skiria jiems laiko ir dėmesio, 
nepamiršta amžiaus statybos - 
"Stumbro". O juk statomi mieste ir 
ekologiniai.objektai.

Taigi toks ir turi būti deputatas.
G. JUKNEVIČIUS 

“ Stum bro”  stebėtojų tarybos 
narys

Sėjūno horoskopas.

Dėl telefono 7
gedimo vilkinimo

Dėl gyvenamųjų namų 3  2
looperatyvų statybos 
|reditavimo

Dėl namų valdų sklypų 2 kolekt.
I kolektyvinių sodų žemės 2  asmen.
a inu

atveju 
n t i n i s

Malonės prašymai

Iš ių 
b e p r o c  
kreditas
Kalbėtasi su finansų 
ministre, posėdžiauta 
finansų ir statybos 
ministerijose. Po 
pokalbio su G. 
V a g n o r i u m i  
problemų neliko.

Su visais
nuteistaisiais bei jų 
bylomis deputatas 
s u s i p a ž i n o  
asmeniškai, lankėsi 
įkalinimo vietose

Blokados metu A. Sėjūnas tarpininkavo skiriant benzino 
invalidams, dome ._ pensijų išnešiojimo klausimais.

Deputato padėjėjai paskaičavo, 
kad j jį kreipėsi 467 žmones (o kiek 
dar neregistruotų kreipimųsi buvo) 
iš visų Šiaulių miesto ir rajono 
apygardų. A Sėjūnas pagelbėjo 
Pakruojo, Joniškio, Kėdainių,
Ukmergės rajonų gyventojams.

N ei te o riška i, ne i p ra k tiška i 
n e įm a n o m a  p a ke lti to k io  krūv io , 
ta č ia u  d e p u ta ta s  s te n g ė s i iš k la u sy ti 
kieKvieną.

Susikaupus problemų visumai, 
jos būdavo sprendžiamos 
kompleksiškai, Dainų apygardoje į 
susitikimus su mikrorajono 
gyventojais buvo pakviesti 
prekybos, butų ūkio tarnybų,
šiluminių ir elektros tinklų vadovai. 
Kartais tokios vaidininkų akistatos 
su interesantais padėdavo.

A sm e n in ių  p r iė m im ų  m etu  
iš ryškė jo  v ie n a s  b e n d ra s  b ru o ža s , 
b a is i bėda : m ū s ų  v a ld in in k ijo s  
a b u o ju m a s  p a p ra s ta m  ž m o g u i. A r 
ilga i da r n e m a ža  d a lis  a p ta rn a v im o  
s fe ro s  d a rb u o to jų  d irb s  "a tb u lo m is  
ra n k o m is "  p r ik la u s y s  ir n u o  J ū s ų  
p a s ir in k im o  s p a lio  25 diena .

Bronislava CIBULSKAITĖ 
Padėjėja sekretorė



O M IESTE SKLANDĖ GANDAI.
lėšos vandeniui pagerinti gautos 
neteisėtai. Reikėtų kai ką
paaiškinti. Deputatai J. Šimėnas, 
V. Kačinskas, B. Valionytė 
vandens gerinimo klausimą
svarstyti atsisakė. Motyvai - tai ne 
gamtosauginis objektas. 'Gal ir 
taip. (Tarp kitko, visi jie

nuosaikieji). Tačiau, likusi ekspertų 
komisijos 1 dalis savo išvadas 
Vyriausybei vis tik pateikė:

EKSPERTŲ KOMISIJOS 
PASIŪLYMAI

Dėl Šiaulių m. IV-os vandenvietės 
finansavimo

Tęsėdamas savo pažadus 
spręsti miesto ekologines 
problemas, dirbau gamtos 
apsaugos komisijos pirmininko 
pavaduotoju. Nemažai ir mano 
padirbėta, kad Šiaulių, Kauno, 
Klaipėdos ir Vilniaus miestų 
gamtosaugos statybos būtų 
paskelbtos valstybinėmis.
Vyriausybės programoje Šiaulių 
m iestui suteikiamas prioritetas. 
Todėl 1991 m. Šiaulių ekologijai 
skiria 14 mln., o 1992 m. - 265 mln. 
rub., iš jų net 67 mln. geriamajam 
vandeniui gerinti. Tam prireikė 
kompetencijos, nemaža darbo ir 
atkaklumo.

Šiauliuose sklandė gandas, kad

A u k š č ia u s io s io s  Tarybos
Prezidiumui 

Vyriausybei 
Vyriausybė Ir Šiaulių m. 

savivaldybė IV-os vandenvietes
vandens gerinimo įrenginių statybai 
skyrė reikiamą dėmesį ir garantavo 
finansavimą. Paskyrus reikalingą 
finansavimą, statyba gali • būti 
užbaigta.

Ekspertų komisija siūlo:
Tikslinant biudžetą numatyti IV- 

os vandenvietės statybai 66,8 mln. 
rub.

Komisijos pirmininkas A. 
Sėjūnas'

Nariai: K. Mastauskas, V. Žilys, 
S Rožmskas. R Volskiene. J.
Pilypienė

PAGALIAU - REZULTATAS
Vyriausybės nutarimas Nr. 656: 

skini iš Lietuvos valstybės biudžeto 
349 mln. rub. gamtosaugos objektų 
statybai šioms savivaldybėms: 

Vilniaus m. • 91,2 
Kauno m - 58,5

Šiaulių m. - 175, iš jų 67 mln. 
IV vandenvietei.

1992 m rugsėjo 9 d Ministras 
Pirmininkas A Abišala

Ačiū buvusiai finansų ministrei 
E. Kunevičienei, G. Vagnoriui, A. 
Abišalai - suprato ir padėjo. O 
ekologinių objektų statybos 
šiauliečių R Šemetos, K. 
Čechavičiaus, E Viieikio, A 
Gasiúno, V Mikalajūno. R 
Safranavičiaus, K. Daujotienės ir kt. 
pastangomis vyksta geriausiai 
respublikoje.

Tai teikia vilčių...
Su pagarba

A. SĖJŪNAS
Redakcinis prierašas:

Savivaldybes Tarybos 
deputatas Jonas Zolubas pateikė 
papildymą, kurio deputatas dar 
nežinojo. 1992 09 17 Šiaulių miesto 
tarybos posėdyje Tarybos 
pirmininkas A. Lankauskas ir meras 
A Saida padėkojo A Sėjūnui už 
svarią paramą sprendžia 
ekologines ir kitas mies: 
problemas

NUO “ G A B ÍJO S” 
IKI GRAKAUSKO

arba mafija Lietuvoje
Man pranešė apie stambų 

organizuotą bulvių išvežimą j šiaurę. 
Pasirodė "Gabijoje” tuomet 
darbavosi ir stambios žuvys. Iš 
Vilniaus - ministro pavaduotojas J. 
Ašembergas, du skyriaus viršininkai, 
pareigūnas iš SSSR Gosplano. Ši 
kompanija susižėrė gražų pinigėlį. 
Gal todėl "Gabijos" prezidento jau 
nebėra gyvųjų tarpe. Mafijpzinę 
grandinę teko traukyti. Padėjo G* 
Vagnorius J. Ašembergas ir du jö 
bendrai atsisveikino su postais 
Todėl nustebau, kai per TV išgirdau 
A. Brazausko dejones, kad 
švaistomasi tokiais kadrais. Štai 
kokia ta išgirtoji kompetencija...

Jūs turbūt girdėjote apie 
dygstančius "valstiečiu ūkius" 
vaizdingame Vokės upelio slėnyje. 
Milijoninės vertės sklypai skirti 
nepaprastoms personoms:
Grakauskienei, UAB direktoriui ir 
pan. Neteisėtai pasisavintas gražus 
gamtos kampelis. Gamtos 
apsaugos komisija siūlo Vyriausybei 
šiuos sklypus paimti numatytam ten

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMAI
BALSAVIMO BIULETENIS

DAINŲ X J  О Г
'GARDA I M *

I 1992 m. spalio 25 d  ■

RINKMŲ APYGARDA

S K A U D U S
S K A M B U T IS

Nebe pirmą kartą j Sajūdž: | 
būstinę paskambino Lain y

parkui,' o nuostolius padengti iš j 
kaltųjų kišenės Deputatas E 
Grakauskas mūru stojo ginti i 
savųjų vaidų. Jis organizuoja | 
"užtarėjų" komandą, konsultuojasi! 
su generaliniu prokuroru. į 
Aukščiausiojo teismo pirmininku. 
Kas nugalės - žalieji ar'Grakausko 
komanda. įstatymas ar 

i pažeidėjas’  Paaiškės po Seimo 
rinkimų.

Mafija neskirstoma j dešiniąją 
ar Kairiąją. Paprasčiausiai yra 
daromi neteisėti pelningi sandėriai, 
o ministerijose jie ginami. Sunkiai 

•pralaužiama tokia gynyba. Ne 
kartą tai teko patirti savo kailiu - ir 
kai vežė iŠ Bridų j Vokietiją arklius, 
ir kai neteisėtai bandė privatizuoti 3 
mln. vertės mažos' gamyklėlės 
turtą... Teko kovoti, laimėti ir 
pralaimėti. Mafija Lietuvoje neturi 
įsigalėti. Kas neteisėtai įsigyta, turi 
būti surąžinta. Tam reikalingas 
doras, sąžiningas ir darbingas 
Seimas. Tokį išsirinksite JŪS.

Algimantas SĖJŪNAS

P A Ž Y M Ė K IT E  TIK V IEN Ą  K A N D ID A TĄ, ŽYMĖJIMO 
U Ž  K U R | B A L S U O JA T E  PAVYZDYS

IVAŠKEVIČIUS A rvydas
Lietuvos dem okratinė darbo  
partija 0

KAČINSKAS V irg ilijus
Lietuvos nuosaikiųjų 
judėjim as 0

MASIULIS K ęstu tis Lietuvos liberalų sąjunga 0
MORKŪNAS D o n ata s Lietuvos socialdem okratų 

partija 0
SĖJŪNAS A lg im an ta s Lietuvos sąjūdis &
URBAITIS R o m u a ld as  
K ę s tu tis

Lietuvos Respublikos tautos 
pažangos judėjim as 0

VINGRAS V aclovas Lietuvos centro judėjim as o

Žukaitienė. gyvenanti Damų gatv- : 
25-ajame name Tiek skaus” 
negirdejau ne iš vieno A Sejū . 
rinkėjo Ne AT deputato priede' - e 
tinkuoti namų sienas ta i . 
nesugebėjome priversti s ta y  
ninku ištaisyti savo darbo Ьгокс 
užtinkuoti jskilusj sienos Dioka 

Paskutiniajame vicemero ą 
Janušo rašte deputatui rašoma, > 
dalis mineto namo sienos 
sutvarkyta, o kita dalis 
suremontuota, kai namo кос;, u į 
ratyvas parašys užsakymą j 
apsmokes už darbus

Daug nuostolių turėjo Žukąл .. j 
šeima. Vėl prasidėjo liūtys Вс? 1 
šalta, šlapia, serga vaikutis. Vsa j 
nėra noro diskutuoti apie valdi ■ - Į  
sąžinę, o aš kreipiuosi į skaityto 
ieškau sponsonų šiai šeimai

I. VASINAUSKA ’ E K

M jS L E

P A Ž ĮS T A M O  ž m o g a u s  
Ž V IL G S N IU

"Lieporių” parduotuvėje, juokais 
paburnoja:

- Kuf žiūri Landsbergis?
Kas pažjsta Algimantą Sėjūną, 

žino, kad visose savo 
bovietėse jis dirbo stropiai ir 

sąžiningai. Tapęs deputatu jis 
išklausydavo visų besikrei
piančiųjų j jj bėdas, stengėsi kiek
vienam padėti, labai sielodavosi, 
kai nepavykdavo to padaryti... Jis 
iki šo l mena kiekvieną, kuriam 
nespėjo ateiti j pagalbą.

Kai šiurpų 1991-ųjų sausio 13- 
osios rytą paskambinau j Algimanto 
Sejūno darbo kabinetą AT, atsiliepė 
jo sūnus Žilvinas. Viešpatie, ką tas 
jaunuolis-ten veikia, spontaniškai 
pagalvojau ir įgarsinau šią mintj.

- O mes visi čia. Ir tėtis, ir mama, 
ir brolis, - išvardijo Sėjūniukas.

Kartu su visais laisvę mylinčiais 
žmonėmis valstybes širdį saugojo 
visi Sėiūnai: tėvas deputatas, mama 
- fizikos.dėstytoja, busimasis polici
ninkas Žilvinas bei "Šiaurės atėnu" 
aktorius Mindaugas.

Jie visada kartu, kai to reikia 
Lietuvai. Jie visais aspektais kartu su 
mumis: nei veteraniškai nusipelnę, 
nei pasipelnę. Nesugundyti butais, 
sklypais, mašinomis. Vidutinė šei
ma, puikiai suprantanti, kaip sunku 
gyventi nuo algos iki algos. Niekada 
nenusižengianti krikščioniškosios 
doros ir morales principams.

Kaip ir visos šeimininkės, Eglė 
pastovėjusi kilometrinėse eilėse

ROMUALDO STRUOGOS NUOTRAUKOS

Taip jau yra - visiems geras * 
nebūsi Vieniems deputatas -
visagalis, kitiems - paprasčiausias 
žmogelis, tretiems - vos ne 
priešas. Tačiau žmonės, kurie 
pažjsta Algimantą, dirbo su juo, be 
sąžinės graužimo taria:

- Mes ne šiaip sau sakome, 
balsuokite už Algimantą Sėjūna. 
Mes tikrai žinome, kad jis venas 
JŪSŲ pasitikėjimo.

ši vilkai vena b«tę pjaur 
A tsa in ia s  penk 

nio biuletenio langelyje

KANDIDATO
H O R O S K O P A S

Jis Ne visaoa my i net Inešutn 

beveik
pfpažjstamas jo autoritetas. M< "  I  
labai pavydus Bendradarbe ' į  
su riešutmedžiais visada o " 5|  
netikėtumai Nesitlsi pats ir kr- • ; i  
neleidžia ilsėtis. Gabus vis* 
Genialus strategas Auk'' • f  
pareigose ir paprastame с: " с|  
•Ssiskiria ambicija ir darbšt r  
Nesiekia pigaus popu an ■ |  
nekasdieniškas jo  gyvenimas 1 |  
šutmedis nemėgsta kompromis-

Ponia Jadvyga I

Nuotraukoje:
Lietuvos piliečių pasitari"1*! 

1991 m. gegužės 4 d.

Mūsų adresas:
5400 Šiauliai, Vilniaus 153, telef 22590 LS Šiaulių m. tarybos sąskaita M -r™
Spaudė “Titnago” spaustuvė Šiauliuose, Vasario 16-osios n v  n e ' ° 0136 Lietuvos banko Šiai
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Ausros alėja
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RINKIMINIS PRIEDAS. 1992 M. SPALI*

JONAS GENYS
GIMĖ 1945 METAIS TAURAGĖS 

RAJONO SKIRŽEMES KAIME. 
AUGO ŽEMDIRBIŲ ŠEIMOJE. 
MOKĖSI SKIRŽEMĖS,
SARTININKŲ. VAINUTO. PAGĖGIŲ 
MOKYKLOSE 1963 METAIS 
ĮSTOJO J VILNIAUS
UNIVERSITETĄ NETRUKUS
PAIMTAS J SOVIETINĘ ARMIJĄ 
GRJŹĘS BAIGĖ UNIVERSITETĄ 
PRADĖJO DIRBTI ŠIAUUŲ 
PEDAGOGINIAME INSTITUTE ČIA 
DAUGIAU KAIP DVIDEŠIMT METŲ 
DĖSTO MATEMATIKA

ŽMONA DANUTE - TAIP PAT 
MATEMATIKE. MINETO INSTITUTO 
DĖSTYTOJA SŪNUS GEDIMINAS - 
KAUNO TECHNOLOGUOS
UNIVERSITETO STUDENTAS

J. GENYS SĄJŪDYJE 
DALYVAUJA NUO PAT JO 
JSIKŪRIMO KITIEMS POLITINIAMS 
JUDĖJIMAMS AR PARTIJOMS 
NEPRIKLAUSĖ IR NEPRIKLAUSO 

*1990 METAIS IŠRINKTAS ŠIAUUŲ 
MIESTO TARYBOS DEPUTATU 
DIR3A MOKSLO. ŠVIETIMO IR 
KULTŪROS NUOLATINĖJE
KOMISIJOJE YRA NUOSEKLIŲJŲ 
SĄJŪDŽIO DEPUTATŲ
FRAKCIJOS SENIŪNAS

KANDIDATU I LIETUVOS 
RESPUBLIKOS SEIMĄ SAULĖS 
RINKIMINĖJE APYGARDOJE NR 
24 IŠKĖLĖ LIETUVOS SĄJŪDIS

i s  - t a r s i  m e d i s , k u r i o

VĖTRA NEIŠRAUS
Щ  Joną įs id ė m ė ja u  an tro je  

Щ  ulių m ie s to  S ą jūdž io  
Kol fe rencijo je . Įs tr ig o  jo  
a k t) p o z ic ija , svarstant 
m | s to Są jūdž io  įs ta tus . 
nei as, p rieš  p r iim a n t  
H  m dim us, viską iš s ia išk in ti. 
Я  tuom et supra tau , kad  
Jon Genys .  viską  
anj 'm o ja n tis  ir  tu r in tis  savo  
POž Ują žm ogus.

IJ Į  T99°  m etų ko vo  24-ą ja  
M  > rink im a i į  m ie s to  tarybą. 
Я  sąjūdžio ke lta is , rem ta is  ir  

^ a,s dep u ta ta is  b uvo  ir  
Jon i Geny#. J is  ak tyv ia i 
Ш  '*u ja  ta ryb os  ses ijų  
Щ  d liu o se , d a žn a i

k la u s im u  p asa ko  
f ®  nuom onę. V ienu i i  

JN  m ies to  ta ryb o je  
Р Ц  d o ku m e n tų  buvo  
M  Genias, ku riam e

J H tyta m ie s to  ta ryb os  
■  Jonas steng ias i,

es ta rybo je  d irb tu m e  

1ЩИИ p r i'm t$ reg la m en tą .
Pam ena tiem s, 

\ *  no rl n u o s ta tų
f^B iM y ti. Žodžiu , jis  p u ik ia i

E

ž in o  tą doku m en tą , o  k it i 
k o le g o s  “ p la u k io ja ".

1990 m e tų  ru d e n į sus ikū rė  
S ą jūdž io  n u o se k lių jų  dep u ta tų  
frakc ija . Vienas i i  try liko s  jo s  
n a rių  buvo  Jonas, dab artin is  
š ios fra kc ijo s  sen iūnas.

S ą jūdž io  n u o se k lių jų  
f ra k c ija  visada kė lė  m ūsų  
m ie s te  p as ita ikanč ias
neg e ro ves, k o n k re č ia i s iū lė , 
ką re ikė tų  dary ti, kad  pa d ė tis  
g e rė tu  Buvo p a te ik ti ne t

k o n k re č ių  p ro b le m ų
s p re n d im o  p ro je k ta i. Tačiau  
ne  v isu om e t su laukdavo  jie  
k itų  m ie s tų  ta ryb os  dep u ta tų  
p r ita r im o , nes š ia u lišk io  
p a rla m e n to  dau g u m ą  sudaro  
vad inam i k a ir ie ji a r  š ia ip  
n e n o rin tys  iš  m ie s to  k u o p ti 
š iu kš lių . Tačiau vis tik  
S ą jūdž io  n u o se k lių jų
d e p u ta tų  fra kc ijo s  ir  jo s  
sen iūno  J o n o  G enio  
nu o š ird u s  ir  a tkak lus darbas  
Š iau lių  m ies to  ta ryb o je  rodo , 
kad  nuo sek lus  k la us im ų  
sprend im a s p a d e d a  sp ręs ti 
prob lem a s, ku rio s  p a s ita iko  
m ū sų  m ie s to  žm o n ių  
gyven im e.

Jonas  - ta rs i m ed is , ku r io  
šaknys tv irta i įa u g u s io s  j  
m ū sų  žem ę, ir  vėtra jo  
neišraus.

Jonas ZOLUBAS

Šiau lių  m ie s to  ta rybos  
depu ta tas , ta ryb os  
ko n tro lė s  ta rn ybos  

v irš in inkas

LIETUVA
VIENI ES  -  TU DIDVYRIŲ  

PALAIMINTA ŽEMĖ,
KITIEM S - TU NYKŠTUKŲ  

VARGINGA TĖVYNĖ,
O M AN TU KAIP MOTINA, 

L/iU KIAN TI KRYŽKELĖJ,
SU  MEILE, PAGUODA, GLOBA IR  

NARVINE.

Vincas MYKOLAITIS-PUTINAS

SMĖLIO PILYS 
SUGRIUVO. KĄ 

DABAR STATYSIME?
Gerbiam i m ano rinkėjai, šiauliečiai,

Išdrįsęs sutikti balotiruotis j Lietuvos Respublikos Seimą ir prašydamas 
Jūsų pasitikėjimo ir paramos, turiu paaiškinti savo pažiūras ir ketinimus.

Sakyčiau, neturiu tos garbinamos kompetencijos, nes nebaigiau 
partinės mokyklos, nebuvau partiniu ar tarybiniu darbuotoju. Tačiau šio to 
gyvenime taip pat išmokau, š j bei tą taip pat suvokiu. Kuriantis Lietuvos 
Sąjūdžiui, prisidėjau prie pirmojo Šiaulių pedagoginio instituto statuto 
kūrimo. Vėliau, kai tokiam postui nebuvo keliamas partiškumo reikalavimas, 
tapau instituto profsąjungos pirmininku. Todėl teko ir įstatymus pastudijuoti, 
ir su vietos valdžia susiremti dėl žmonių patirtos skriaudos ar neteisybės. 
ManyCiau. šj tą reiškia ir miesto deputato patirtis.

Sąjūdžio oponentai rinkimams ruoštis pradėjo 1990 m kovo mėn. 11 d 
Kai kas nespėjo net apie Nepriklausomybes aktą išgirsti išskubėjo j 
Maskvą.lnstrukcijų? Netrukus Šiauliuose atsirado tos vienintelės partijos 
atstovų iniciatyva rengti naujus rinkimus. Tuojau prasidėjo kalbos apie 
demokratijos stoką, parlamento diktatūrą, K Prunskienės - A. Brazausko - R 
Ozolo Vyriausybės varžymą ir visų Aukščiausiosios Tarybos darbų peikimą, 
jos vadovybes juodinimą. Iki Šios dienos "pletkeliai" keliauja po Lietuvą ir 
drumsčia žmonių protus bei jausmus. Aiškinama, kad Sąjūdis sugriovė ir 
griauna ūkj, žlugdo ekonomiką, priveisė vagių ir nusikaltėlių, kad tik jie, 
buvusieji, kompetentingi ir sumanūs, kad tik jie, buvusieji, sugeba vadovauti 
ir gali išvesti iš krizės. Tam pasitelkta ‘ laisvoji" spauda, kitos masinės 
informacijos priemonės. Įtaigiai pagal seniai parengtą ir Gebelso bei VKP(b) 
biurų išbandytą propagandos teoriją teigiama apie Vytauto Landsbergio 
pragaištingą politiką Tikslas - vienas: buvusieji nepaprastai trokšta vėl 
atgauti valdžios vadžias.

Manyčiau, pirmoji mūsų vargų ir nesėkmių priežastis yra labai sunkus 
komunistinio režimo palikimas O kaip yra kitur? Nuo sovietinio rojaus 
priklausiusiuose kraštuose (Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje, netgi prie savo 
sesės Vakaruose vėl prisijungusioje Rytų Vokietijoje) taip pat smunka 
gamyba, krenta žmonių pragyvenimo lygis. O kas darosi Rusijoje7 Kitose 
sovietinio lagerio respublikose?

Todėl sakau, kad daug žadantys "kompetentingieji" nieko pakeisti 
tuojau pat negates Beveik nebeliko ir на-’ narsiduoti: gerasis dėdė" - CK 
nera visagalis, priėjo aklavietę. Todėl ir griebėsi šiaudo - "perestrojkos", kuri 
tik išryškino ilgų dešimtmečių eksperimento absurdiškumą, bandė gelbėtis 
taukais, bet subliūško. Dar gyvi čiulptuvai, tačiau kandžiotis jau negali. 
Sugeba tik pagrąsinti, tarkime, užsukti kokią sklendę ir pasaldyti. Tačiau 
paramos buvusiems savo tarnams Lietuvoje jau negalės suteikti - nėra 
syvų" toje sausoje šakoje. Gal buvusieji "kompetentingieji pasieks 

pažangos, pasak jų, sumania politika? Tačiau, iš kur bus tas sumanumas? 
Iš pusės amžiaus patirties7 Kur jis nuvedė7 Žinome Pavyzdžiui, blokados 
metu "kompetentingieji" sugebėjo tik pareikalauti "politinių sprendimų" k 
mums visiems įbrukti Nepriklausomybės Akto moratoriumą! Ką reiškia ūkio 
griovimas, ekonomikos žlugimas? Ar tas ūkis ne pats sugriuvo? Juk buvo tik 
smėlio pilis, išpūstas muilo burbulas. Jeigu Sąjūdis ką ir sugriovė, tai tik 
valdovų Kunigaikštišką padėtį, teisę komanduoti, spec, parduotuvių ir spec, 
ligoninių, pirčių sistemą. Tiesa, objektyvių priežasčių nulemtas nuosmukis 
galėjo būti ir mažiau skausmingas, bet dėl to, ar vien Sąjūdis kaltas? 
Pažiūrėkime, kokius įgaliojimus ūkiui tvarkyli turi Augiausiosios Tarybos 
pirmininkas ar premjeras Praktiškai jokiu Tokie įstatymai

Nukelta i Z psl.



MES NEŽADAME, MES DAROME. SĄJŪDŽIUI - TAIP!
SMĖLIO PILYSUZ KĄ IR KAIP BALSUOSIME?

Gatvėse, autobusuose, 
parduotuvėse gird is i: "K ą daryti? 
f^etvarka didėja, rinkimai artėja, už 
ką balsuoti, o gal išvis 
nebalsuoti?”

J tokius klausimus dauguma 
norėtų gauti atsakymus, nes jaučia, 
kad nu© balsavimo rezultatų 
priklausys mūsų visų tolimesnis 
gyvenimas. Sąjūdis sugebėjo išvesti 
Lietuvą j Nepriklausomybės kelią 
Todėl, manau, kad Sąjūdis sugebės 
išvesti mus ir iš dabartinio chaoso. 
Šis teiginys kategoriškas? Tačiau 
visuomenės vystymosi istorijos 
puslapiai, būtent, taip ir sako. 
Atsiribojimas nuo senųjų valdymo 
struktūrų ir jų vykdytojų vyksta ne 
vien tik Lietuvoje, bet ir Rusijoje, 
Ukrainoje. Vengrijoje,
Čekoslovakijoje, Vokietijoje - visoje 
buvusioje socialistinio lagerio 
sistemoje. Ir tai patvirtina mūsų 
pasirinkto kelio teisingumą. Visiškai 
natūralu, kad buvusieji visokiausiais 
būdais stengiasi trukdyti šio proceso 
vystymuisi, tam naudodami 
šlykščiausius metodus. Gerai 
prisimename, kai po sausio 13-osios 
imperininkai kaltino Sąjūdj dėl 
žmonių aukų, esą, prie bokšto 
žuvusių net nebuvo, nes labai jau 
profąsionalūs šarvuočių vairuotojai 
ten vykdė operaciją, o po tankų 
vikšrais buvo padedami lavonai, 
atnešti iš lavoninių. Atsilaikėme prieš 
šlykščiausios dezinformacijos 
srautą, atsilaikysime ir prieš

rafinuotesnius, dabar jau 
lietuviškus demagogus,
siekiančius netvarką ir chaosą 
išlaikyti kuo ilgesnį laiką Todėl, 
gerbiami rinkėjai, siūlyčiau ramiai, 
kaip ir dera mūsų žmonėms, 
spal.o 25 dieną ateiti į savo 
rinkimines apylinkes ir balsuoti už 
Sąjūdžio rinkiminį sąrašą bei 
Sąjūdžio remiamą kandidatą 
vienmandatėje apygardoje. Jūsų 
24-oje "Saules' apygardoje 
Sąjūdis kandidatu iškėlė 
Pedagoginio instituto dėstytoją 
Joną Genį. į minėtą apygardą įeina 
šios apylinkės. Nr. 7, 15, 16, 19, 
20. 21, 22. 23, 24, 25. 26, 27, 28, 
29, 33, 44. Jų rinkėjams,
manyčiau, pasisekė, nes Jonas 
Genys yra aštraus matematinio 
proto, pačiame fizinių ir protinių 
jėgų žydėjime: šiuo metu jam 47 
metai Jei Jonas būtų norėjęs kopti 
karjeros laiptais, nustumdamas 
alkūnėmis kitus, būtų užėmęs 
labai aukštas pareigas. Tačiau 
mūsų kandidatas nepriklausė 
bolševikų partijai, sąžiningai 
žiūrėjo j gyvenimą, todėl to 
neįvyko. Dabar jam galima patikėti 
aukštas Lietuvos Seimo deputato 
pareigas. Balsavimo dieną, nuėję j 
savo apylinkes, Jūs gausite du 
biuletenius, kuriuose reikia 
padaryti tokias atžymas. ^

1 . Sąjūdžio koalicija

13 Lietuves tautininkų sąjungos 
sąrašas 0

14 Lietuvos krikščionių
demokratų partijos, Lietuvos PKT 
sąjungos sąrašas Q

o............................ o
o.............................o
o ............................ o
17. Lietuvos nuosaikiųjų jud O

Saulės rinkimų 
apygarda Nr. 24

1. Bubelis Rimgaudas LLS O

2. Genys Jonas Sąjūdis

3. Juškus Vytautas LDDP O

4. Lazdynas Rimantas LSP C 3

5. Ozolas Romualdas 
Centro jud. Q

6 . Šniuolis Viktoras LPKTS O

Gerbiamas rinkėjau, jei Jūs ir 
Jūsų draugai bei giminės balsuos 
būtent taip, kaip parodyta 
aukščiau, galime visiškai tikėtis, 
kad sąžiningumas ir tvarka Dradės 
įsigalėti mūsų Lietuvoje.

Zigmas JASAS 
Kandidato Jono Genio patikėtinis, 

LS Šiaulių tarybos atsakingasis 
sekretorius

MINTYS APIE BENDRADARBI
Jau beveik du dešimtmečius 

kiekvieną rytą Tilžės gatve į
Pedagoginį institutą keliauja Jonas 
Genys Auditorijose jo laukia 
žingeidūs studentai. Su įtaiga,
įdomiai dėstytojas pateikia
busimiesiems matematikos,
informatikos, fizikos mokytojams, 
tikimybių teorijos ir matematinės 
statistikos, algebros ir skaičių 
teorijos žinias. Per tuos darbo metus 
neatlėgo Vilniaus universiteto
matematikos fakulteto auklėtinio 
reiklumas nei sau, nei studentams Iš 
studentų jis reikalauja rimto ir 
nuoseklaus darbo, tvirtų žinių

Per studijų ir darbo metus 
susiformavo asmenybė su savu

pasaulio supratimu, su savita 
gyvenimo koncepcija. Nei būti 
formalistu, nei komanduoti Jonas 
nemoka. Savo nuomonę visuomet 
argumentuotai gina. Dirba 
sąžiningai Jo žodžiai nesiskiria 
nuo įsitikinimų ir darbų. Studentus 
jis sudomina labai geru dalyko 
žinojimu, didele erudicija, gerai 
išlavinta atmintimi. Penkiolika kartu 
dirbtų metų leidžia teigti, kad ir 
anais laikais Jonas buvo toks, 
koks ir dabar Tai žmogus, kuriam 
nereikėjo, nereikia ir turbūt nereiks 
vartyti kailio. Tai - ne jo 
charakteriui. Smagu dirbti su 
tolerantišku, geranoriškų,
mokančiu pasidžiaugti kito sėkme

kaip savąja kolega Būdamas miesto 
tarybos deputatu ir dirbdamas 
dėstytoju, Jonas įrodė, kad jam kitų 
rūpesčiai svarbesni negu savieji 
Disciplina, stiprus pareigos jausmas 
persmelkia visą jo gyvenimą ir 
neleidžia atsipalaiduoti, veltui 
švaistyti laiką, pasinerti vien į buitinių 
rūpesčių verpetus. Todėl Jonas - 
aktyvus Aigimimo dalyvis. Kiekvieną 
darbą, kad ir nedidelį, kolega padaro 
iki galo. Natūralu, kad jis - kandidatas 
j Lietuvos Seimą, kuris - turės 
nuraminti aistras, savo darna tapti 
pavyzdžiu mūsų tarpusavio
santykiuose, privers mus pasižiūrėti 
vienam į kitą, ir į save, nuteiks rimtam 
darbui ir doram gyvenimui.
Neabejoju, kad tolerantiškų,
dvasingų, atsakingų deputatų 
Seimas sugebės tai padaryti.

Jono Genio veikla bus pagrįsta 
realiomis galimybėmis, o ne 
populistiniais pažadais. Jis sugeba 
viską gerai apgalvoti, pasverti, daryti 
tai, kas būtina ir neišvengiama. 
Dauguma Lietuvos žmonių nori, kad 
Seimo nariais būtų Nepriklausomos 
valstybės patriotai. Vienas iš tokių 
patriotų yra Jonas Genys. Jam linkiu 
nugalėti, išlikti optimistu, išlaikyti 
dorovinį jautrumą, protinį gyvumą ir 
atlikti daug darbų atgimusiai Lietuvai 
Manyčiau, kad noro, jėgų ir ryžto 
Jonui užteks, o sąžiningai atliktos 
priedermės užtikrins Jo dvasios 
ramybę. Todėl Saulės rinkimų 
apygardos rinkėjus kviečiu balsuoti 
už Sąjūdžio kandidatą j Seimą Joną 
Genį.

Donatas JURGAITIS
Fizikos ir matematikos fakulteto 

dekanas

SUGRIUVO. KĄ DABAR 
STATYSIME?

Atkelta Iš 1 psl.

Pasiūlius kitokius, 
tUOj triukšmas

Diktatūrai", kai kurių 
frakcijų bėgimas iŠ 
Parlamento salės. O kur 
vielos karaliukų
sabotažas7 Jie net ir tų 
priimtų kompromisinių 
įstatymų . nevykdo 
Priviso vagių Kodėl7 Ar 
tai - ne paliktas kraitis?
Ar ne senoji sistema 
buvusiems veikėjams 
paliko būtiną pradmj 
kapitalą, leido suvalgyti 
gerą riekę
"visuomeninio" pyrago?
Gi visi teisėsaugos ir 
tpise’varkos d a rb u o to ja i 

liko ne patys, pris iekę  
iš tik im yu ę  " ta ryb in e i 
liaudžiai", tiKsliau. 
bolševikų partijai.

Aiškėja, kad 
sąžiningų ir veiklių

i žmonių šiose _    ,----------
b o l š e v i k i n e s e
struktūrose nėra daug Matyt reikia laiko, kad minėti žmones pakeistų savo 
mąstymą, kad išaugtų naujos kompetencijos žmonės Tą patį galima 
pasakyti ir apie valdininkiją, kuri valde tik Daužydama kumščiu j stalą Ta 
sako, nesunku. įsakinėti, liepti kitam padaryti, žodžiu, valdyti. O dirbti, 
pačiam galvą sukti senieji valdininkai kol kas nenori arba nemoka Ko- s 
dabar besiskelbiančių dešiniųjų, centristinių Sąjūdžio oponentų vaidmuo 
Manyčiau, kad įžvelgti, kas slepiasi už deklaracijų, pažadų -r "pažangos 
programų - nesunku. Pakanka prisiminti, su kuo jie blokavosi, kai reikejc | 
spręsti svarbius valstybės gyvenimo klausimus

Tokj matau mūsų brangios Tėvynės Lietuvos kelią į šią nešiltą ir nescí a į 
dieną. Taip vertinu tą kelią formavusias jėgas Sąjūdžio žmonės mies’o 
konferencijoje įvertino mano veiklą ir ketinimus, pasiūlė kandidatu j Seirra 
Ar šis jveriinimas išaugs j deputato mandatą, priklausys nuo Jūsų val os • 
pasitikėjimo. Jums reikės įvertinti ir pasirinkti..

O ko aš pats panorau j Seimą? Pirmiausia, jaučiuosi pakankamai tvirtas 
kad nepradėčiau kelionių per partijas, judėjimus, frakcijas, per pare'g 
kėdes, komercinius labirintus. Pasižadėjau vykdyti rinkėjų valią ir Sąjūdž.o 
programą. Manyčiau, kad deputatas keisti nuostatas gali, tik gražus 
mandatą. Tikiu Sąjūdžio programos nuoširdumu Ji - ne pažadų rinkim s , 
Kas siekė naudos, garbės ir valdžios |au išėjo iš Sąjūdžio, sukūrė sav: 
partijeles Manyčiau, kad iŠ likusių Sąjūdyje žmonių nedaug atsiras'- 
savanaudiškų perbėgėlių. Tikiu Sąjūdžio potencialu tą programa 
įgyvendinti. Sąjūdis, sugebėjęs sutelkti žmones iškovoti laisvę, atk„- 
valstybę, atgauti pasaulio pripažinimą, parodęs ištvermės ir diploma' 
stebuklą, įveikęs vieną didžiausių pasaulio galybių, netgi tr-  I 
sąlygomis, kai savi nepraleido nė vienos progos kaišioti pagalius j ratus I  
tikrai sugebės prikelti Lietuvą iš socializmo griuvėsių Oponentai sako Kad J 
mes, likę Sąjūdyje, pasisavinome Sąjūdžio vardą Ne Tai ame pc-< 
pabūgo doro darbo sunkumų arba paprasčiau susigundė kitur žadam 
valdžia, garbe ar turtais ir patys išėjo iš Sąjūdžio

Sąjūdis ketina telkti žmones, kad būtų užbaigti Nepriklausom/nosį 
atkūrimo ir Atgimimo darbai: 1

dvasinio, politinio ir ūkinio gyvenimo desovietizacija, Išvestai 
svetima kariuomenė,

pasiekta ekonominių ryšių pusiausvyra tarp Rytų Ir Vakarų,
užtikrintas žmonių Ir jų nuosavybės saugumas...
Žinoma, jei Lietuvos žmonės nemažai mandatų patikės kitoms jėgoms I  

priimami įstatymai ir kiti Valstybes žingsniai vėl bus kompromisiniai ve
sunkumų.

Gerbdamas Jūsų. bendrap.heč.a; nepaprastą kantrybę tikiu • |
sveika gaspadonška" nuojauta ir manau, kad Jūs sugebėsite pas
savęs vertus atstovus.

Su pagarba

Jonas G E N V S l

“VILTIS”
SUNKU M UM S BŪTŲ BE VILTIES!
BE JOS  SKAUSME KAS SURAMINTŲ.' 
KAS DUOTŲ Ś/RDŻ/AI TIEK UGNIES? 
KAS IŠTVERMĘ VARGE GAMINTŲ? ,

MAIRONIS

Mūsų adresas:

5400 Šiauliai, Vilniaus 153, telef 22590 LS Šiaulių m. tarybos sąskaita Nr. 700136 Lietuvos banko j  i r  |L'| sk 
Spaudė "Titnago” spaustuvė Šiauliuose, Vasario 16-osios g 52.1 sp. lankas Užs Nr3853 TiraáM 9000 e4*|
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RINKIMINIS PRIEDAS. 1992 M. SPALIS

AUŠROS APYGARDA NR. 23

VIR G IN IJA  LA D IE T IN Ė
Ž M O N IŲ  G E R O V Ė  -  

A U K Š Č IA U S IA S  TU RTAS

Esu dešines politinės onentac'ios Sąjūdžio žmogus pripažįstam poros 
JO'iikos ir mo’aiaus elgesro nuostatas Švankaus principą* DORA IR 
EiSiNGUMAS Manau ir tvipinu, kad t>k Ошьи *r veik'a pnvafu-jprasmmti ir 
'‘■•leisti Sąjūdžio idėjas gmn jas Mano nuostata

TĖVYNĖ - aukščiausia vertybė;
ĮSTATYMAS - va ls tybė s  pam atas;
Da r b a s  - g yve n in io  p rasm ė;
IDĖJA - šventa ir neke ič iam a.

Pasisakau už; 
d o r ą  e k o n o m i»* /

I PRIVAČIĄ NUO SAVYBĘ - ka ip  p rasm ingo  pasirinkim o

Iuimybe,
SĄŽININGĄ VERSLĄ - ка  р  p ro to  ir S ugebė jim ų išraišką. 
MOKSLĄ IR KULTŪRA - ka ip  tau tinės  sav im onės pagrindą.

V sa ko esme • žmogus Geras ir b log is  turtingas ir v r ' 
'•"'tingės ir kvėi etis; laimingas ir bedai*s Jam ir tik jam norė jau  tarnauti 
 —     --------------------------------

g in sim  k a ip  g y n e m , a p s a u g o s im  k a s  a p g in t a

BALSUOKIME UŽ SĄJŪDŽIO 
KOALICIJA

Tarybos pirm ininkas A. Lankauskas  
pritaria  Virginijos m intims

P I L I E T I N Ė  P O Z I C I J A

Kandidato j  Lietuvos Respublikos Seimą

Р А С  [ Ž A D Ė J I M A S

Aš, VIRGINIJA LADIETIENĖ, kandidatė į  
Lietuvos R espublikos Seim ą

Gimė 1943 m. gegužes men t d 
Suvalkijoje, Šakių raj. Gelgaud škio 
miestelyje Tėvas buvo smulkus 

prnąutojas. veirau - politinis kalinys 
' ‘ jt  na - namų Seimininke Virginija 

j lun iaus ia  dukra iš keturių vaikų 
Tūdam a SeSerių merų p ra d ė jo  
■•nkyti vidurinę mokyklą, kurią 
i'ge 1960 metais ir pradėjo dirbti 
• j  p'Gkybos tiekimo kontoroje 
" 'tekimnke Mokėsi Vilniaus 

I y Omo Universteto Mo'on.os 
I ūKuiteto neakivaizdiniame skyriuje 
I iuno nebaigusi, pradėjo dubti 
V ecragogmj darbą bendrojo 
I avmimo ir pagalbinėje mokykloje 

1969 metais ištekėjo ir persikeie

gyventi j Šiaulius iš pradžių la kinai 
dirbo Šiaulių pedagoginio instituto 
mokymo dalyje ve au - 4 metus 
Nuklono" gamykloje brigadininke ir 

darbų paskirstytoją. Paskutinius 
septyniolika metų dirba mokytoja 
Šiaulių 2-je pagalbinėje mokykloje 

IšS'iavimmas - aukštasis, 
Virginija baigė Šiaulių pedagoginio 
instituto defektologijos fakultetą 
1990 metais išrinkta Šiaulių miesto 
Tarybos depulate. buvo socialinių 
reikalų komisijos pirmininke, dabar - 
šios komisijos pirmininko
pavaduoloja Niekada nepriklausė ir 
dabar nepriklauso jokiai politinei 
partijai Ji nuolat gyvenimo sūkuryje

rašo j respublikinę ir miesto spaudą, 
dalyvauja konkursuose Prieš 
keturis metus yra tapusi 
respublikinio konkurso "Raiškusis 
žodis oratorinio meno laureate 

Vyras - Ladieta Algis yra 
daugkartinis Lietuvos laisvųjų 
imtynių čempionas Jis dirba
"Atžalyno" sporto mokykloje 
imtynių treneriu Gimtajame
Gelgaudiškio miestelyje gyvena 
Virginijos motina bei brolis ir dvi 
seserys.

Dievo. TauTos ir Jūsų akivaizdoje 
iškilmingai pasižadu:

Seime ir ne Seime tarnausiu 
Lietuvai ir niekad jos neišduosiu.

Jeigu būsiu išrinkta j Semia, 
laikysiuosi SĄJŪDŽIO rinkimines 
programos, visada gerbsiu savo 
r nkėju valią, tarsiuosi su jais, o jiems 
pareikalavus, pasitrauksiu iš 
pareigų.

Vilnius,
1992. rugsėjo 19 d.

Aš nebendradarbiavau, 
nebendradarbiauju ir
nebendradarbiausiu su KG3 ir 
kitomis Tėvynes priešų slaptosiomis 
tarnybomis.

Nesinaudosiu Seimo nario 
padėtimi savanaudiškais tikslais, 
deklaruosiu savo, savo šeimos tuną ‘ 
ir pajamų šaltinius

' $ C a c b * £ į -

M ieli rinkėjai, mums duota d idelė  šventė - galim ybė ir pareiga  
gyventi šioje žem ėje, kalbėti savaja kalba, vadinti Tėvynę jos vardu - 
LIETUVA.

Gimstame nelygūs. Vieniems lem ta didžiuotis d idele  jėg a  ir stipria 
sveikata, ilgu gyvenimu Ir  išskirtiniu protu, kitiems - patirti sunkią 
negalią ir veriantį skausmą, pajusti nesibaigiančią ausų tylą ir akiu 
tamsą. Leiskit man. kuriai suteikta galim ybė ir pareiga vaikščioti takais 
ir laukais, kurių nelies bekojo pėda, klausytis vaiko juoko  ir strazdo  
giesmės, kurio niekada neišgirs kurčiasis. m atyti aušros blyksni ir 
ramunės baltum ą, kurie nesušildys neregio  akių. tarnauti Jums, tokiem s  
reikalingiem s ir neįtikėtinai stipriems.

Mokykite mane, m ūsų senieji, ištvermės Ir ramybės, prašykite ir 
reikalaukite pagalbos sau ir greta esančiam, rok/am paf senam ir 
pavargusiam. Aš noriu suvokti ir padėti nešti varguolio dalią, dalintis ja. 
Jei nesugebėsiu  - pasm erkite. Sena tiesa  - gim stam e ne lygūs, tačiau  
mirštam e visi lygūs.

AUŠROS APYGARDA NR. 23  
VIRGINIJA LADIETIENĖ

BIULETENYJE SARAŠAS NR. 1



Miesto tarybos deputatų socialinių reikalų komisijos 
posėdyje irgi šalta

SOCIALINĖ PROGRAMA  
DABARČIAI

1 . Atlyginimo minimumą sulyginti su tikru pragyvenimo minimumu 

2 Bedarbystę reguliuoti specialiomis trumpalaikėmis programomis

3 Paramą riboto darbingumo ir seniems žmonėms užtikrinti per
pinigines išmokas.

4 . Paramą jaunoms šeimoms teikti per lengvatinius kreditus.

5 . Sveikatos apsaugos įstaigose garantuoti nemokamą gydymą ir
priežiūrą norintiems to žmonėms.

6 Gyvenamąjį plotą suteikti griežtai pagal gyventojų apsirūpininv; 
gyvenamosiomis patalpomis įstatymą.

7, Bendrabučius perduoti savivaldybes priklausomybei ir padarys 
normaliais gyvenamaisiais būstais.

SAVAS MIESTAS - NE VIEN GEOGRAFINĖ. BET IR 
JAME VIETOS TURI UŽTEKTI IR GENIJAMS IR
TURTINGIEMS. IR SKURDŽIAMS.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMAI
B ALSAVIMO BIULETENIS

AUŠROS т у т  O Q
RINKMŲAPYGARDA I N I  - z č O

DVASINĖ VIETA J 
BEDALIAMS, I

Virginijos Ladietienės b e n d ra d a rb ia i, su ja dirbantys netoli dvidešimties 
metų, pritariame, k a d  ji b ū tų  iš r in k ta  j Lietuvos Seimą.

Virginija turi tokių savybių, k u r io s  reikalingos sąžiningam politikui. Ji 
niekada nepataikauja ir neveidmainiauja, nebijo sakyti tiesos, nors ji ir labai 
nemaloni. Dievas ją apdovanojo oratoriniais sugebėjimais, gražia 
lietuviška kalba, mokėjimu b e n d ra u ti su paprastais žmonėmis, noru jiems 
padėti.

Prasidėjus Atgimimui, be jokių svyravimų ir baimės Virginija ėmėsi 
Sąjūdžio veiklos mieste. Kai buvo išrinkta miesto Tarybos deputate, tapo 
žinoma, kaip nuskriaustų užtarėja ir teisybės ieškotoja. Eina ten, kur reikia, 
nebodama, kad bus sunku. Nesąžiningiems ir suktiems žmonėms ji tapo 
kliūtimi.

Per pastaruosius įtemptus metus Virginija nepalūžo puolama, 
neišpuiko pagiriama, Gal ne viską ji padarė ar padarys, bet savo rinkėjų 
pasitikėjimo - tikrai neišduos

Eugenija ARLAUSKIENĖ 
Aldona KULIEŠIENĖ 

Jonas RUŠKUS

I 1992 m. spalio 25 d  I

PA ŽY M ĖK ITE TIK VIENĄ KANDIDATĄ.
UŽ KURĮ B A LSU O JA TE

ŽYMĖJIMO
PAVYZDYS

GERMANAS Neris

LADIETIENĖ Virginija

LAPINSKAS Kęstutis

Lietuvos dem okratinė darbo 
partija

Lietuvos sąjūdis

Lietuvos socialdem okratų 
partija

Pagalbinėse mokyklose, kuriose mokosi vaikai, turj intelekto su*' - I 
vyravo keista patirtis: papuolęs | Šios mokyklos suolą, protiška, no* 
vaikas likdavo čia iki mokymosi laiko pabaigos

Mano sūnui teko laimingas atsitiktinumas papulti mokyt s 
Ladietienes klasę. Si defektologė motiniškai prii.ūrejo it akylai s: 
berniuko vystymąsi i, mokymąsi Po dvie,u metą nuoširdaus 
mokytoja pasiuntė sūnų j pedagog,nę.medicinmę komis,,ą Ś.os kom 
nutarimu berniukas Buvo grąimtas | bendro j lavinimo mokykla D- f 
sėkmingai mokosi 13-os vidurines mokyklos 7-je kiasoje

AS gerai žinau, kad V Ladietiene vienintelė detektorodé Š i a u l iu o s e  

ir visoje respublikoje grąžino j normalų gyvenimą ir laim inu,
“ S  a,eitl daugiau kaip dešimt klaidinga, diagnoiuotu ar kitais -  

pagalbinę mokyklą catekusių vaikų.
Nuoširdi,ai dėkoju v. Ladietienei ir iš visos Širdie* linkiu jai !- ' 1

U e Z S  Sąiin'n9i " P'inCiP,n8i im0"SS laba» '

neparduok

Dvidešimt kartų Lietuvos 
kandidatės vyras

laisvųjų imtynių čempionas Algis Ladieta -

Niekad 
savęs. Tegu 

išrinktieji ieško išrinktųjų. 
Tu palik tarp paprastų ir 

tarp pilkųjų
būk pažemintųjų broliu 

ir draugu.
Dalią

Neišsižadėk jų 
paskutiniosios. 

Ir kalbėk tik jiems * '" j 

už juosius. 
Būki nebylio bum 

neregio akim.

priimk,
14 ir duoną (Henrikas Nagys|

Ats. red ..
Antanas

Pniauskas

Mūsų adresas:
5400 Šiauliai, Vilniaus 153, telet. 22590 LS Šiaulių m. tarybos sąskaita w 7 
Spaudė “ Titnago” spaustuvė Šiauliuose, Vasario 16-osios o 5t> n e 6 Lie,uv°s  banko Šiaulių t k
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 ________________________     Tiražas 9000 egz

Šioje apygardoje Virginija Ladietienė vieninK'e| 
šiaulietė. Todėl balsuokite už ją!

V. TARAUENEe*, 
Saulės lakas Nr. 4 bt. 3 Šia 1
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