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...MAN PATINKA DIRBTI 
KONKREČIUS DARBUS

Irena B IJE IK IEN Ė

"Savivaldybė yra arčiausiai 
žmonių, labiausiai suvokiama, 
kaip jų pačių valdžia, todėl ir turi 
tokia būti” ,-ta i Tėvynės Sąjungos 
pirmininko Vytauto Landsbergio 
žodžia i, kurie labai tiks liai 
apibūdina Lietuvos konservatorių 
požiūri j savivaldą, kaip vieną 
demokratijos požymių.

Artėjančių rinkimų j Šiaulių 
savivaldybę Tėvynės Sąjungos 
kandidatų sąraše yra keli savo 
kadenciją  ba ig iantys m iesto 
Tarybos deputatai, kurie sutiko 
papasakoti apie savo darbą miesto 
Taryboje bei pasidalinti mintimis su 
“ Aušros alėjos" skaitytojais. Mano 
pašnekovas - m iesto Tarybos 
pirmininkas Alfredas Lankauskas:

- Sunku kalbėti apie savo darbus 
ir juos Įvertinti, nes tai, kas, mano 
nuomone, svarbu ir naudinga

miestui, žmonėms, gali 
būti Įvertin ta kaip 
neigiam as dalykas. 
Pavyzdžiui, Zokn ių 
projektas, man atrodo, yra 
labai svarbus žingsnis, 
skatinantis ekonomikos 
vystymąsi bei naujų darbo 
vie tų a ts iradim ą
Šiauliuose. Tačiau yra ir 
neprita riančių  šiam 
pro jektu i gyvento jų, 
teigiančių, kad jie vėl bus 
priversti klausytis kylančių 
lėktuvų triukšmo, bus 
teršiamas oras ir t. t. 
Žinoma, Zoknių projektas 
nėra svarbiausias mano 
darbas. Greičiau tai meilė, 
hobis, nes jaučiu silpnybę 
aviacija i. Man m ielas 
variklių ūžimas, todėl 
malonu tuo užsiimti.

Kaip miesto Tarybos 
p irm in inkas, esu
dėkingas deputatams už 
palankias darbo sąlygas. 

Miesto Taryba savo politinėmis 
pažiūromis, struktūra - marga kaip 
genys, tačiau tai netrukdė bendram 
darbui, nes buvo  ta rpusav io  
supratimas, tolerancija. Man teko 
s tebėti V iln iaus, K la ipėdos, 
Panevėžio miestų savivaldybių 
darbą. Turėjau galimybę palyginti ir 
galiu teigti, kad mūsų savivaldybėje 
klim atas darbui buvo  pats 
palankiausias. Iškildavo daug 
ginčytinų reikalų. J ie  būdavo 
aptariami komisijose, bet viską 
pavykdavo išspręsti balsuojant. 
Žinoma, visiško pasitenkinimo nėra 
ir negali būti, liko daug problemų. 
Dėl to  kaitas ir mūsų nesugebėjimas 
pažiūrėti į priekj, prognozuoti ateitį. 
Neigiamos įtakos turėjo ir didėjanti 
va ldž ios  centra lizacija , kai 
savivaldai paliekama vis mažiau 
te is ių. Pavyzdžiui, savotiškas 
privatizavimas iš jėgos pozicijų, kai 
miesto saivaldybės neklausiama, ką

privatizuoti, o  ko - ne. Didelė 
problem a • nedarbas. 
Saviva ldybei nepavyko 
surasti kontaktų su 
d idž ios iom is m iesto 
gam yklom is, o
bendradarbiaujant nedarbą 
buvo galim a sum ažinti. 
Vienas Zoknių projekto tikslų 
- įkurti naujas darbo vietas.

Negalima taikstytis su 
švie tim o ir sveikatos 
apsaugos padėtimi mieste. 
Vien v idurin ių  m okyklų 
pastatų būsena daug ką 
pasako.

Miesto Tarybos pirmninko 
postas yra daugiau politinis 
nei administracinis, o man 
labiau patinka dirbti konk
rečius darbus. Nemėgstu, kai 
po litinėm is pažiūrom is 
m ojuo jam a lyg vėzdu. 
Manau, kad tarp politinių 
partijų turėtų susiklostyti ne 
konfrontacinio, o dalykinio 
pobūdžio santykiai, šiek tiek 
skeptiška i ž iū riu  į 
saviva ldyb ių rinkim ų 
sistemą, sudarančią sąlygas į 
valdžią ateiti politiniams 
karjeristams, o ne geriausiai 
tą  darbą išm anantiem s 
žmonėms. Norėčiau savo 
reitingą pasitikrinti tiesiogiai, 
o  ne rinkiminiame sąraše, kai 
nežinau, ar aš tą sąrašą 
puošiu, ar priešingai - tempiu 
žem yn. . Rinkėjas gali 
nėbalsuoti už sąrašą vien dėl 
to, kad vienas kandidatas, jo  
m anymu, netinka,
vadovaudam asis patarle 
“ Šaukštas deguto statinę 
medaus sugadina".

Kadenciją norėčiau 
užba igti garb inga i ir 
pirmininkaujančiojo plaktuką 
atiduoti dabar jau vienam 
žmogui, kartu eisiančiam ir 
pirmininko, ir mero pareigas.

□ MUSŲ ŠALYJE

IKI RINKIMŲ LIKO 
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Balsuokite už 
Tėvynės Sąjungą 
Mūsų kandidatų 
sąrašo numeris

TEISINGAI PAŽYMĖKITE BALSAVIMO BIULETENYJE

Pažym ėkite tik  vieną politinės partijos, 
politinės organizacijos arba koalicijos sąrašą, 
už kurį balsuojate

ŽY M ĖJIM O
PAVYZDYS

PRIVATIZACIJA. Ekonomikos 
ministerijos privatizavimo departa
mento duomenimis, nuo šio pro
ceso pradžios iki šių metų kovo 1 d. 
Lietuvoje privatizuota 5360 įmonių 
(iš jų 2662 didžiosios ir vidutinės 
įmonės privatizuotos viešai pasi
rašant akcijas, 2650 smulkių įmonių 
parduota aukcionuose, 12 objektų

privatizuota paskelbus geriausio 
verslo plano konkursą ir 43 - už tvirtą 
valiutą. Jau privatizuotose įmonėse 
kapitalo likučiai išpirkti už 240 mln. 
Lt, o pagal verslo plano konkursą 
privatiems asmenims atiteko 474,4 
mln. vertės kapitalas.

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) atstovai susitiko su

Lietuvos Centrinės
privatizavim o kom is ijos 
pirmininku K. Baranausku, 
kuris sutiko su ekspremjero G. 
V agnoriaus tv irtin im u, kad 
privatizavim o procese
“ išvalstybinant" valstybės turtą be 
jo k io  privatizavim o buvo 
nusikaltimų. Be jokių pardavimų, 
vos ne bankrotą paskelbusios 
įmonės, sugebėjo “ prichvatizuotis" 
iš pelno (?!) ir tapo privačiomis 
įmonėmis.

TS (LK) valdybos pirmininko G. 
Vagnoriaus manymu, Lietuva ir jos 
žmonės patyrė per 10 milijardų litų

2
Lietuvos krikščionių  
dem okratų  p a r tija  (LKDP)

Juozas Rim kus,A lgirdas 
Vileikis, Stasys M eiženis, 
Kazys A lm inas, Saulius 
Turskis ir kiti O

3
K oalicija “M ūsų m iestas - 
m ūsų  n am a i” 1

Arvydas Saida, Juozas 
Pabrėža, V incas Laurutis, 
V ida S tasiūnaitė ,R obertas 
M ikalauskas ir kiti O

4
Lietuvos dem okratinė 
darbo  p a r t ija  (.LD D P )

Jonas
Adomavičius, A lgim antas j 
Bcinoravičius,Jonas -  

• Beresnevičius,Bonifacas 
Kurklietis, V alentina 
Š im kuvienė ir kiti

O
5

T autos pažangos p a rtija  
( T P P )

Ina A brom ikaitė , Arvydas 
V aidėliauskas, Vyda 
B ajarūnienė, N atalija 
Petrova, V ladim iras 
Skvorcovas ir kiti

o
10

Tėvynės S ąjunga 
( L ietuvos koncervatoriai) 
(T S ( L K ) )

A lgim antas Sėjūnas, Jonas 
Zolubas, Virginija 
Ladietienė, Jonas Genys, 
A lfredas Lankauskaą ir 
kiti &

16 K oalicija “S a n ta ra ”

K ristina Širšinaitienė, 
Stanislovas V aitiekūnas, 
B iru tė E lsonienė, 
R eim undas V arapickas, 
A lgim antas O gintas ir kiti

o
nuostolį, kai per LDDP valdymo 
la iko tarp į jos nom enklatūra 
nustekeno šalį, Seimo daugumos 
rankomis įteisindama privatizavimą 
pagal valstybinių įmonių, o ne 
pirminio privatizavimo įstatymą...

VARTAI. Kažkada Sankt 
Peterburgą vadino langu į Europą 
Šiandien vartais į pasaulį vadinami 
Zokniai, nes Šiaulių aerouosto 
p lė tim o program os ta rp tau tin į 
konkursą laimėjo iš Olandijos kilusi 
komoanija "Philips", kuriai priklauso

124 kompanijos, išsibarsčiusios po 
visą pasaulį.

"Philips" mano, kad per pusantrų, 
metų pavyks Zokniuose įkurti 
pirmos kategorijos aerouostą.

SUSITIKIMAI. Trijų Baltijos 
valstybių vadovai Taline susitiko su 
JAV viceprezidentu Alu Gore. Aptarti 
NATO plė tros planai. 
Viceprezidentas užtikrino Baltijos 
šalis, kad stojant j NATO nebus jokių 
slaptų sąrašų.

Nukelta | 2 p.



□ MUSŲ ŠALYJE
Atkelta  iš 1 p.
GINKLAI. Yra galimybių aprūpinti 

Lietuvą iš Europos išvežamais 
amerikietiškais ginklais: greitaeigiais 
nasienio kateriais, priešlėktuvinėmis 

prieštank inėm is raketom is, 
raketomis “Stinger” . Tačiau Lietuvą 
valdanti LDDP neturi autoriteto JAV 
lietuvių bendruomenėje, todėl jos 
paramos labai trūksta, kad minėtoji

antruoju kanalu teisę laimėjo Laisvasis 
nepriklausomas kanalas, t  y. buvusioji

f?1
“ LitPoli inter TV” . 

Š ios

ginkluotė rastų kelią j Lietuvą, tuo 
‘ izaorsustiprindama vos ne lazdomis 

ginkluotą šalies kariuomenę.
ATSISAKYMAS. Lietuvos Res

publikos vyriausybė atsisakė priimti 
j Liętuvą Čečėnijos našlaičius. Ponas 
A. Šleževičius motyvavo tuo, kad

sprendimo išvakarėse Seimo 
narys G. Kirkilas teigė, kad “ vis tiek 
bus taip kaip lieps Sleževičius".

SVEČIAI. L ietuvoje lankėsi 
Slovėnijos parlamento pirmininkas 
Jozefas Skolcas.

A U TO N O M IZAC IJA . Lenkų 
rinkim inė deklaracija dėl savo
autonominių nuotaikų bei siekimo 
Vilniaus ir Šalčininkų kraštuose įtvirtinti
trikalbystę prieštarauja Lietuvos 

................................. ii. Šalies

nėra finansinių galimybių, jstatyminės 
ilstyb iniųsbazės ir tarpvalstybinių susitarimų.

Seimo geros valios misijos narių 
nuom one, tai elementarus 
atsikalbinėjimas ir kinkų drebinimas. 
Čečėnijoje miršta vaikai, o tiems, 
kuriuos laikinai priglaudė kaimyninės 
šalys, nuo prastų gyvenimo sąlygų 
gresia ligos ir mirtis. Čečėnų tauta 
neatiduoda savo vaikų kitataučiams, 
tačiau lietuviais ji pasitiki.

Vaikams išgelbėti sienų neturėtų 
būti. Juo labiau - abejingumo.
Prisiminkime, kaip globojo Lietuva 
po Černobylio avarijos nukentėjusius 
baltarusių vaikus. Tai buvo daroma
jau Nepriklausomoje valstybėje, kai 
irgi trūko pinigų ir įstatymų, tačiau 
šalj valdė Vyt. Landsbergis, ir nebuvo
abejingumo kitų tautų nelaimėms. 

S IEK I/*  ..........................  •KIAI. “ Dienos" laikraščio bei 
Vilniaus televizijos vadovai p. R. Taraila 
ir V. Kvietkauskas sukurė bendrą 
televiziją "Teledienos” pavadinimu. 
Ją  ištiko nesėkmė, nes transliacijos

Respublikos konstitucijai, 
teisingumo ministras A. Prapiestis 
mano, kad deklaracijos autorius būtina 
įspėti, tačiau tai ne jo vadovaujamos 
ministerijos, o Seimo prerogatyva.

Derėtų retoriškai paklausti: ar 
nejsikurs Vilniaus krašte trikalbė lenkų 
autonomija, kol dabartinė Lietuvos 
valdžia nutars, kas ir kaip turi užkirsti 
kelią savivaldybei Nepriklausomoje 
valstybėje.

PROBLEMOS. Daugelį metų 
“ Respublikos" laikraštis atlikinėjo 
žurnalistinius tyrimus, kas apginklavo 
Lietuvos policiją, krašto apsaugą ar 
buvusįjį Aukščiausiosios Tarybos 
apsaugos skyrių. Atlikus kratą 
“ Respublikos" redakcijoje, rastas 21 
pistoletas. Neaišku, kur ir už ką pirkti 
šie ginklai, skirti laikraščio darbuotojų 
savigynai, nes nėra jokių pirkimo 
dokumentų. Tačiau viena jau aišku - 
iš tų ginklų buvo šaudoma, o  vienas 
žmogus dėl neatsargaus elgesio su 
pistoletu buvo nušautas.

Taigi, kas apg inklavo 
"Respubliką"?

I.V .

metais. Šis nepilnametis praėjusių 
..................Mažeikiųmetų birželio 15 d. nužudė Mažeikių 

miesto 95-erių metų gyventoją Olgą
Paulauskienę. Nusikaltėlis auką 
užpuolė namo kieme, smogdamas
jai j galvą plyta. Vėliau
k;kambarį ir suspardė. Nusikaltimo metu 
G. Malakauskas buvo girtas. Nužud* 
O. Paulauskienę, pagrobė jos mopec 
"Delta” . G. Malakauskas nuteistas 9 
metams kalėti, bausmę atliekant
sustiprinto režimo kolonijoje. 

APVOGTAS PROKURORAS

NEPILNAMETIS ŽMOGŽUDYS
ŠiaAntradienį Šiaulių apygardos 

teisme buvo paskelbtas nuosprendis 
Gintarui Malakauskui, gimusiam 1978

I policiją kreipėsi Šiaulių miesto 
apylinkės prokuratūros skyriaus 
prokuroras Audrius Norvilis ir pranešė, 
kad kovo 12 d. 13 val. pastebėjo 
išlaužtas savo buto duris (Kudirkos 
g.) Pavogtas videomagnetofonas, 
televizorius "Šilelis", videoplejeris ir 
kiti daiktai.

P a ru o š ė  V ida  M IS IŪ N A ITE

ITUOSE
K a š t u o s e

RUSIJA. Prezidentas B. Jąlcinas
pirmininke 

myrdinas patvirtino Čečėnijos taikos
ir ministras , ninkas V. Černo-

planą. Teigiama, io plano
pamatų jau buvo aptarta ankstes
niuose Rusijos valdžios atstovų

žaizdomis galvoje ir nugaroje. įvykio 
smulkmenos nežinomos.

KAZACHSTANAS. Prezidentas N. 
Nazarbajevas ėmėsi sudaryti naują 
šalies vyriausybę. Ji pakeis paleidus

pasisakymuose. Numatyta sudaryti 
taikos ruožus, kuriuose kariniai daliniai 

; nusiginkluoti. Manoma, kad tai

parlamentą atsistatydinusj ministrų 
kabinetą. Teigiama, jog Kazr '

pirmasis žingsnis, siekiant baigti 
ko—  --------* --------------<ovas. Paskui numatoma pradėti 
derybas su vietos ir valdžios atstovais. 
Savo vaidmenį galėtų atlikti ir taikos 
tarpininkai. Maskva Čečėnijoje norėtų 
surengti vietos valdžios ir parlamento 
rinkimus. Norima, kad respublikoje 
būtų išrinkti federacijos tarybos
deputatai. 1993 m. gruodžio mėn. 
Čečėnija ž ....................................Cečemja šiuos rinkimus boikotavo. 
Rusijos vyriausybė siūlys Čečėnijai 
sudaryti valdžios pasidalijimo sutartį.

Prezidentas B. Jelcinas Kremliuje 
susitiko su aukšto rango užsienio 
reikalų ministerijos _ pareigūnais.

..  j  Kazachstano 
krizė neturės jokios įtakos sutartims 
su Rusija įgyvendinti. Antradienį 
sus irinkus ių  parlam ento narių 
dauguma teigė, kad jo paleidimas 
yra neteisėtas.

JAV. Prezidentas B. Klintonas 
pasiūlė karo nusiaubtai Čečėnijai

Gaskirti 11 mln. dolerių paramą . 
žsienio reikalų ministerijai nurodyta 

šias lėšas perduoti pagalbos teikimu
besirūpinančioms organizacijoms. 

TADŽIKIJA. Netoli Dušanbė
nužudytas naujojo Tadžikijos pai 
mento deputatas. Kaip teigia vids

Kalbėta apie NATO plėtim ąsij rytu 
bei Maskvos santykius su Rytų ir
Vidurio Europos šalimis. B. Jelcinas 
teigė, kad Maskvos politika Rytų
Europoje bus nepriklausoma nuo 
Vakarų požiūrio. Rusijos prezidentas 
ragino diplomatus stiprinti NVS 
vienybę. Aptarti Rusijos ambasadų
užsienyje reikalai, 

įsaulNušautas Rusijos verslininkų 
sąjungos pirmininkas O. Zverevas. 
Jo kūnas rastas Maskvoje netoli namų, 
kur jis  gyvena, su šautinėmis

/эаг1а- 
idaus

reikalų ministerijos atstovai 
nužudė nežinomi asmenys, šeši kau-' 
kėti vyriškiai pagrobė jį ir jo  sūnų! Vė
liau kulkų suvarpytas kūnas buvo 
rastas netoli upės. Sūnui pavyko 
pabėgti.

TURKIJA. Sostinėje Ankaroje 
policija susidūrė su demonstrantais, 
kurie protestavo prieš Stambule vy
kusius susidorojimus su musulmo
nais. Policininkai, mėgindami išsklai
dyti daugiau nei dviejų tūkstančių 
demonstrantu minią, panaudojo
lazdas ir vandens švirkštus.

LDDP VALDŽIA - KOKIA JI?
Pabaiga. Pradžia Nr. 30
LDDP valdžia teigia
5. ...kovojanti su infliacija, todėl 

neindeksuoja minimalaus gyvenimo 
lygio, šaldo darbo užmokesčius ir  
pen s ija s , negrąžina  
(nekompensuoja) gyventojų indėlių, 
nenaudo ja  ūk io  inves tic ijom s  
užsienio kreditų, stabdo eksportą ir 
rem ia užs ien io  prekes, 
neperskaičiuoja įm onių turto vertės, 
palaiko mažesnes žemės ūkio 
produkcijos supirkimo kainas.

Tėvynės Sąjungos 
paaiškinimas

Su infliacija būtina kovoti, ją galima 
sumažinti nebedidinant pinigų masės 
ir valstybės biudžeto deficito, tačiau 
dėl to nereikia stabdyti jmonių veiklos 
ir investicijų ar mažinti gyventojų 
pajamas. Dėl "gyvenimo stabdymo" 
dabar gyventojų realiosios pajamos 
tesudaro 35-40 procentų 1991 metų 
lygio, o jmonių gamybiniai pajėgumai 
- tik trečdalį. Tačiau kainos išaugo, 
nes įjungta pinigų spausdinimo 
mašiną o biudžeto deficitas padidėjo 
3 karius.

6. ...jog per pastaruosius dvejus 
metus gyventojų realiosios pajamos 
išaugo (10-20 procentų), o 1992 m. 
esąsumažėjo 2,5 karto.

Tėvynės Sąjungos  
paaiškinimas

Dabartinės Vyriausybės skelbiami 
statistiniai duomenys liudiją kad 
gyventojų realūs uždarbiai (įvertinus 
kainų padidėjimą) pradėjo šiek tiek 
didėti nuo 1991 m. pavasario ir 1992 
metų vidurj 18 procentų viršijo 1990 
metų lygį: pensijos padidėjo apie 40 
procentų.

Realiosios pajamos sumažėjo 
1990 metais, kai Vyriausybei 
vadovavo K. Prunskienė ir A  
Brazauskas, bet ypač staigiai pradėjo 
smukti 1992 m. rudenj, kai buvo 
pradėta įgyvendinti keista pajamų 
"šaldymo" politiką kuri iš esmės 
tęsiama ir dabar.

Pagal Vyriausybės akivaizdžiai 
pagražintą statistiką (esą kainos 1994 
metais padidėjusios 45 procentais, 
nors užsienio ekspertai tvirtiną kad 
70 procentų) pensijos sumažėjo 12 
procentų, tačiau faktiškai jos 
sumažėjo daugiau nei trečdaliu. 
Vyriausybė teigia, kad atlyginimai 
išaugę 8 procentais, bet iš tikrųjų, 
įvertinus faktiną kainų padidėjimą 
70 procentų, jie sumažėjo apie 20 
procentų.

Atsižvelgiant į faktiną kainų 
pasikeitimą per pastaruosius 2,5 
metų, vidutinis darbo užmokestis 
dabar turėtų būti 1100-1200 litų, o 
vidutinės pensijos - apie 400 litų per 
mėnesį.

7. ...esą dešinioji Vyriausybė 1991- 
1992 metais visiškai nustekenusi ūkį: 
kai atėjo j  valdžią, atseit rado pilnus 
aruodus, ka i išėjo - paliko tuščius.

Tėvynės Sąjungos 
paaiškinimas

Priešingai, - atėjusi dešinioji 
Vyriausybė rado tuščią Iždą ir 6 mln, 
JAV dolerių skolą, "išš luo tą" 
Taupomąjj banką iš kurio gyventojų 
indėlius Maskvai buvo leidžiama 
pasiimti dar ir 1990 metais. Tokius 
"pilnus" aruodus jai paliko K. 
Prunskienės ir  A. Brazausko 
Vyriausybė, dėl neprotingo, 
nekompensuoto kainų pakėlimo 
atsistatydinusi 1991 m. sausio 8 d. 
Išeidama 1992 metų viduryje, dešinioji 
Vyriausybė nepaliko jokios skolos - 
nei vidaus, nei užsienio, neturėjo 
biudžeto deficito, nebuvo ir užsienio 
prekybos deficito. Per visą tą laiką ši 
Vyriausybė nepervedė iš Taupomojo 
banko Maskvai nė rublio.

Per dvejus metus po Seimo 
rinkim ų dabartinė Vyriausybė 
įsiskolino užsieniui 640 mln. JAV 
dolerių, iš kurių apie 500 mln. jau 
"pravalgyta", todėl nebus iš ko grąžinti 
iių paskolų. Be to, dar užtraukta 

apie 400 mln. litų valstybės vidaus 
skola, kuri nuolat didėja. Vyriausybė 
įvairioms jmonėms už suteiktas 
paskolas garantavo per 100 mln. 
dolerių, o kai kurios valstybinės 
jmonės ne be Seimo Ir Vyriausybės 
pagalbos Įsiskolino (Išeikvojo) dar 
šimtus milijonų litų.

Per tuos dvejus metus dabartinė 
Vyriausybė tyčia vengė indeksuoti 
jm on ių  turtą, ta ip  d irb tina i 
nuvertindama j| dešimtis kartų, o 
Se im o daugum a le ido

"prichvatizuoti" jmones, apeinant 
- jstatymus ir privatizavimo tarnybas 

(kai nemokama nei investiciniais 
čekiais, nei pinigais) - taip prarandama 
valstybės turto (indeksuota realia verte) 
už 10-12 mlrd. litų. Iki 1993 metų 
užsienio prekybos balansas buvo 
teigiamas, o 1993 metais užsienio 
prekybos deficitas jau sudarė 250 
mln. dolerių, 1994 metais - 325 mln. 
dolerių. Kas jj padengs?

8. ...jog  gyventojų indėlius 
"suvalgiusi" infliacija V. Landsbergio 
ir  G. Vagnoriaus laikais.

Tėvynės Sąjungos  
paaiškinimas

Gyventojų indėlius "suvalgė" ne 
infliacija, juos tiesiog pasiėmė LDDP 
globojam os grupuotės, kurios, 
pasinaudodamos savo valdžia ir sau 
patiems išleistais įstatymais, neteisėtai 
(be privatizavimo, be pirkimo ir jokio 
mokėjimo) pasisavino ir dar dabar 
pasisavina patj geriausią valstybinj 
turtą, įskaitant ir iš gyventojų indėlių 
lėšų pastatytas jmones, t  y. pasisavina 
svetimą turtą ir santaupas.

Infliacija negalėjo “ suvalgyti" 
gyventojų indėlių lėšų, kurios buvo 
kaupiamos Taupomajame banke, nes 
Sovietinė valdžia iki 1990 metų pinigus 
iš šio banko buvo išėmusi ir neleistinai, 
kaip biudžeto lėšas, panaudojusi. 
T rečda lį gyven to jų  indėliam s 
priklausančių lėšų (2,1 mlrd. rublių) 
neteisėtai panaudo jo  kolūkių 
įsiskolinimams apmokėti.

Dėl infliacijos Taupomasis bankas 
jokių lėšų neprarado, nes jis buvo 
tuščias, jame pinigų jau nebebuvo, 
liko tik sąskaitos, t. y. skolos 
indėlininkams. Bet Lietuvoje liko 
valstybės turtas, kurio dalis sukurta 
iš gyventojų indėlių lėšų. Tačiau LDDP 
valdžia nenori net dalies to turto atiduoti 
te isė tiem s savin inkam s 
indėlininkams, nors tai žadėjo K. 
Prunskienė ir A. Brazauskas dar 1990 
m. pavasarį; LDDP tai žadėjo ir prieš 
Seimo bei Prezidento rinkimus. 
Tėvynės Sąjunga dar kartą pateikė 
įstatymo projektą, pagal kurj būtų 
galima labai paprastai kompensuoti 
indėlius pinigais ir vertingomis 
akcijomis Kol ne visas valstybės turtas 
"p r ich va tizu o ta s ", indėlius 
kompensuoti dar galima.

9. ...kad žemės ūkis žlungąs dėl 
pradėtos žemės reformos ir  kolūkio 
reorganizavimo.

Tėvynės Sąjungos 
paaiškinimas

Kolūkius reorganizuoti buvo būtiną 
nes juos rinkos sąlygomis būtų ištikęs 
toks pat fikimas, kaip daugelj dabartinių 
bendrovių, kurios yra nugyvenamos 
ir likviduojamos taip, kad pajininkams 
nebelieka jokio turto. Kolūkiai, kur

nebuvo jokių pajų ir jokio turto 
jasmeninimo, būtų griuvę dar staigiau, 
o kolūkiečiai būtų palikti apskritai be 
jokio turto. Tas turtas, kuris atiteko 
ūkininkams, išsaugotas. Jei būtų 
pavykę daugiau kolūkio turto 
paskirstyti konkretiem s kaimo 
žmonėms, bendro turto būtų prarasta 
mažiau.

Šiandien kaimą žlugdo priešiška 
žemdirbių interesams pinigų ir finansų 
politiką “ įšaldytos” , t. y. 1,5-2 kartus 
mažesnės nei rinkoje produkcijos 
supirkimo kainos, pagaliau tai, kad 
nesuperkam a produkcija , 
pas isav inam i ūk in inkam s ir 
bendrovėms už parduotą produkciją 
neišmokėti pinigai. Tai pripažino ir 
pati Vyriausybė bei Žemės ūkio 
m inistras. Jei už žemės ūkio 
produkciją būtų sumokama reali kainą 
jei žem dirbių produkcija  būtų 
superkama - šiandien ūkininkai ir 
bendrovės išaugintų ir parduotų 
produkcijos daugiau nei buvę kolūkiai.

Kaltinimais dėl kolūkių išardymo 
ar pradėtų reformų LDDP dauguma 
Seime ir Vyriausybė iš esmės dangsto 
korupcinę kaimo finansinę politiką, 
žem dirb ių  išnaudo jim ą ir 
apgaudinėjimą. Tokiais nuolatiniais 
kaltinimais ir šmeižtu bandoma 
atitraukti kaimo dėmes] nuo tikrųjų 
problemų, nuo kai kurių grupuočių 
pasinaudojimo valdžia ir pasipelnymo 
iš žemdirbių. Tiek, kiek LDDP turi 
agrarininkų Seime, daugiau niekada 
nebus. B e ttie “ agrarininkai" negina 
kaimo interesų, jie gina kaimo 
išnaudojimą.

10. ... s tabdan ti
nusikalstamumą, kovojanti prieš
korupciją.

Tėvynės Sąjungos
paaiškinimas

Priimta pakankamai įstatymų, 
tačiau jų  nesilaikoma ir už tai 
nebaudžiam a. P irm iausia
nusikalstamumas plinta valdžios 
ešelonuose, todėl LDDP visaip siekia 
valdyti prokuratūrą ir teismus, 
Teisėtvarkos institucijos yra verčiamos 
“ nem atyti”  valdžios pareigūnų 
korupcijos ar net atviro valstybės bei 
asmeninio turto bei pajamų grobimo.

N usika ls tam um as va ldžios 
s luoksn iuose, nebaudžiam as 
veikimas prieš įstatymus, teisėjų ir 
ta rd y to jų  spaud im as "n e tir t i"  
p e rs id uoda  ir žem esnėm s, 
kriminalinėms gatvių gaujoms, kurias 
neretai "maitina" korupcija ir svetimų 
pajam ų grobstytojai. Kovą su 
nusikalstamumu reikia pradėti nuo 
"viršaus", nuo LDDP valdžios.

Parengė 
Gediminas VAGNORIUS

GERBIAMIEJI 
SKAITYTOJAI!

IKI “AUŠROS ALĖJOS” 
PRENUMERATOS II 

KETVIRČIUI PABAIGOS 
LIKO TIK 9 DIENOS! 

PRENUMERATA PRIIMAMA
Šiaulių mieste įmonėje “Tvarka

1 mėn. - 3 U 
3 mėn. - 9 Lt

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

Šiaulių miesto ir rajono paštuose:

1 m ėn.-3,17 Lt 
3 m ėn.-9,51 Lt

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

SIŪLOME JUMS NAUJOVĘ - 
TIK ŠEŠTADIENIO “AUŠROS ALĖJOS” 

NUMERIO PRENUMERATĄ.
Kaina ketvirčiui -  3  litai, 

šeštadienio numeryje trumpai Ir įdomiai patelkiami pasaulio, 
Lietuvos, Šiaulių miesto Ir rajono įvykiai, policijos Informacija, 
spausdinama televizijos programa Ir dar daug kitų (domių dalykų.

Prenumeruokite ir skaitykite!

AUSROS ALĖjA
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N U O M O N IŲ  KRYŽKELĖ

Didžiųjų vertybių 
praradimo metas...

T e o d o ra  L a im u tė  
D A U N IE N Ė

Esu žemaitė, gal todėl sunkiau 
nuolankiai skaityti išvadas gerb. p. 
B. K irkilaitės “ A ušros a lė jos" 
straipsnyje. Ten aptarti 46 receptai iš 
79, gautų vasario 24 d. labdaros 
centro vaistinėje. Vaistai buvę 
mašinomis su raudonais kryžiais 
išvežti. Je ig u  n u s ika ltė lia i 
laikraščiuose apibūdinami tik dviem 
inicialų raidėmis, tai čia - gydytojų, 
ligonių, jų  pavardžių ir adresų 
reklama. Efektas buvo stipresnis 
negu sprogus Černobylio atominei 
stočiai. V ieną p irm os grupės 
invalidą, tuščiame blanke parašu 
patvirtinusį gavus labdaros vaistus, 
o  vėliau jtarusj klastą, vos neištiko 
šokas. Skubiai buvo apiformintas 
turto areštas. Kiek įva iriausių 
komentarų! Šiandieną bendrame 
gydytojų susirinkime apsvarstyta 
pateikti kriterijai, leidžiantys išrašyti 
šiuos vaistus. Iki šiol, žinodami savo 
ligonių bėdas, ir labdarai anketas 
pildėme, ir nuo parazitų apsiginti 
padėdavom e. Ir sute ikdavom e 
“ kara liškas" sąlygas ligon inės 
lovoje akims užmerkti, ir prireikus 
palaidoti padėdavome. Šj kartą 
artimo meilė stresu tapo. Netilo 
te le fono skam bučia i. Buvo ir 
norinčiųjų įvairiais būdais reabilituoti 
gydytojo bei ligonio garbę. Man 
norisi a ts iprašyti visų, kuriuos 
nenoromis taip išgarsinau. Vaistus 
jie ne mašinomis vežė, o  kišenėse 
parsinešė. Be tų vaistų tikrai būtų 
išgyvenę . M an re a b ilita c ijo s  
nereikia, nes vieną jau turiu ir vaistus 
gaunu nemokamai. Žinodama, kad 
labdaroje vaistai neužsigulės, savo 
vardu išrašiau receptus ligoniui, 
kuriam 37,72 Lt kasdieninei duonai

daugiau reikalingi negu vaistams, j 
polikliniką recepto nebūtų spėjęs 
atvykti, nes po keleto valandų vaistų 
nebe liko . Paga liau  tiek  kartų  
pasidalijusi asmeninės vaistinėlės 
turiniu su ligos Ištiktaisiais, ar 
neturė jau te isė s  to  padary ti?  
Kasd ien rašydam a recep tus , 
skirstau valstybės labdarą. Per 
mėnesj vienus jstatymus pakeičia 
kiti. Gydytojas turi suspėti įvertinti 
ligon io  būklę, jo  materia lines 
sąlygas, jo privilegijas vaistams 
gauti, nesuklysti, nenuskriausti, 
padėti.

Būdama 16 metų su drauge 
pasirinkau mediko specialybę, nes 
atrodė, kad tik taip galiu daugiausia 
pagelbėt) žmogui. Mano draugei tai 
buvo svajonių profesija; man - ne. 
Bet abi tebedirbame. J i chirurgė, o  
aš tabletes skaičiuoju ir pastaraisiais 
metais ne visada sėkmingai. Vis tie 
receptai. Negi nutrauksi ligonio 
godas, sakydama: "Atsiprašau, 
man rūpi recepto kūrimo procesas 
su visais apmąstymais". Duona 
skalsi, jos pakanka. Per savo darbo 
metus susidūriau su tūkstančiais 
jvairių jsitikinimų, profesijų ir tautybių 
žm onių, kurie padėjo suprasti 
kančios ir nesėkmės prasmę, mirties 
pata le  dar su ge ban tys  d uo ti 
daugiau negu paimti. Ačiū jiem s už 
šventes ir šiokiadienius. Bet je i man 
vėl būtų 16 metų, aš šios profesijos 
nebepasirinkčiau.

N ieko žem ėje nėra amžino. 
Iškęsim e labdaros ir d idž ių jų  
žm ogaus vertybių praradimo metą. 
Tik padėkime vieni kitiems. Susitikę 
anapus saulės, pamatysime savo 
gyven im o prasmę. O dabar... 
neieškokime svetimoje akyje krislo, 
savoje rąsto nepastebėdami.

PRISIMINIMAI PO
DAUGELIO METŲ

A lfo n sas  DA U N YS

Po tiek daug metų dažnai j širdj 
skve rb ia s i to ji ne tektis , tas 
nesugrąž inam as pra rad im as 
partizan inėse  ko vo se  žuvusių  
draugų, su kuriais tiek daug vargtą 
lindėta slėptuvėse, bėgta iš stribų 
apsupimo ir kurie žuvo nelygioje 
kovoje, nesulaukę laisvės tyto. 
L ik im as m ūsų karta i la im ės 
p a šykš tė jo . M es g im ėm e ir 
užaugome laisvojoje Lietuvoje ir 
la isvę  m ylė jo m e  dau g iau  nei 
gyvybę. Turėjome savo papročius, 
kalbą, tradicijas, kultūrą. Purenome 
juodą žemelę ir niekam niekuo 
negrasinom e. T ikta i tada, kai 
okupantai ją  sugalvojo atimti, visa 
mūsų karta pakilo j  kovą.

Š ita kova buvo  nepaprastai 
sunki. Mes susidūrėme su ypač 
žiauriu ir klastingu priešu. Bolševikai 
neturėjo žmogiškų jausmų - nei 
meilės, nei draugystės. Svetimas 
jiems dėkingumas. Tai žm onės be 
sąžinės. Jie žudė todėl, kad norėjo 
žudyti. Jiem s buvo malonu kraują 
m atyti, tu o s  ka lnus  lavonų,
išniekintų miestelio aikštėse, ir 
g ird ė ti k ly ksm u s  kankinam ų
žmonių. Mes kovojome štai su tokiu 
p riešu , ir n iekas š ia nd ie ną

neišmatuos mūsų kančių, ir niekas 
nesuskaičiuos, kiek Žuvo Lietuvos 
bernelių dėl laisvės ir teisybės. 
Žinojome, mūsų protėvių žemėje 
žm ogus turi būti laisvas ir gyventi 
jo je bei tvarkytis taip, kaip gyveno 
mūsų tėvai, seneliai, proseneliai.

Labai daug pokario  m etais 
partizanų išėjo j miškus ir nesugrįžo. 
Jie žūdavo pačia žiauriausia mirtimi. 
Tai ne ta  mirtis, kurią matome dabar 
ir mirusįjį laidojame su tinkama 
pagarba. Partizanas neturi savo 
kapo. Bet mes, jų  amžininkai, 
be n d ra i ko vo ję  p rieš ž ia u rų jį 
okupantą, matome juos Ir šiandieną. 
Jie stovi mūsų akyse, girdime jų  
balsą, dainas, kalbamės su jais. Visi 
jie drąsūs, kilnūs, m okėjo neapkęsti 
ir mylėti net ir priešą. Geriausias jų 
bruožas - vyriškumas - išvtermė, 
drąsa, įžvalgumas. Jie drąsiai ėjo j 
mirtį, nes suprato, kad gyvena 
a te inančiom s kartom s, istorija i. 
Savo jaunystėje žuvę, jie buvo mūsų 
ta u to s  Švies iaus ie ji p ro ta i, 
mokyčiausieji, doriausieji žmonės, 
darbščiausieji ūkininkų sūnūs. Tegul 
būna amžina garbė išėjusiems 
parnešti L ie tuva i la isvės  ir  
negrįžusiems, kada laisvės rytas dar 
buvo labai toli. Bet jie tikėjo - jis ateis. 
Ir už tai. paaukojo gyvybes.

M i r .

Juozo

Miesto šventė 
Kuršėnuose

Paukštelio

KURŠĖNAI. Kovo 11-ąją, 
L ie tuvos nep rik lauso m ybė s 
atkūrimo dieną, įvyko Kuršėnų 
m iesto šventė. Prie merijos 
pastato buvo pritvirtintas miesto 
herbas ir iškelta vėliava. Abiejų 
m ies to  s im bo lių  au to rius  - 
Žinomas dailininkas J. Galkus. 
Kuršėnai - didžiausias Šiaulių 
ra jono miestas, nutolęs nuo  
rajono centro per 22 kilometrus. 
Jam e gyvena 15,5 tūkst. 
gyventojų. Miestas užima 1200 
hektarų plotą, turi per 100 gatvių. 
Pirmosios rašytinės žinios apie 
Kuršėnus - iš XVI amžiaus. Iki 
Pirmojo pasaulinio karo Kuršėnai 
p rik lausė  dvarin inkam s 
G ruševsk iam s. J ie  buvo 
reformatai, o parapija - katalikų. 
Miesto teises Kuršėnai gavo 1947 
m eta is. Iš  su s ig im in iavus io  
Švedijos karalystės A lm hulto 
m iesto j š ią  šventę atvyko 
delegacija.

prem ija
P A K R U O JIS . R ašyto ju i

A lgim antui Zurbai už romaną
" й я и п п й ”  i ' -------  *■*- ■ “ ■ *•

Jaunieji 
Lietuvos bėgikai

Zurbai už 
"Savūnė” įteikta Juozo Paukštelio 
premija. Literatūriniame renginyje 

' u ltū ro ivykus iam e  P akruo jo  ku ltū ros
nam uose , da lyvavo  R ašyto jų  

■■*- - -  • įininkas V.sąjungos valdybos pirmininkas < 
Sventickas, literatūros kritikas P. 
Bražėnas, rajono vadovai.

KELMĖ. Čia vyko Lietuvos 
lengvosios atletikos federacijos 
bėgimų taurės antrojo etape 
varžybos. Keturi šiauliečiai tape 
varžybų prizininkais. 1981 metais 
g im us ių  m erga ič ių  grupėje
dvejais metais jaunesnė už 
varžoves Z. Sorokaitė, bėgdame 
1000 metrų, finišavo trečia. Te
paties amžiaus berniukai bėgė 
2000 metrų. Antrąją vietą iškovoję 
M. Goštautas.

Vagystės iš
mėsos rūkyklų

KELMĖ. Pasibaigus gavėniai, 
vagišiai pajuto, kad gyventojai rūko 
kiaulieną, todėl jų veikla nukrypo į 
mėsos rūkyklas. Iš Naudvario kaimo 
gyventojos M. Č. rūkyklos pavogtos 
5 paltys lašinių ir 4 kg mėsos, o 
lioiiškis S. K. savo rūkykloje nerado 
net 8 palčių lašinių ir 20 kg mėsos bei 
pusseserės J. J. atneštų išrūkyti 4 
palčių lašinių, 2 mėsos vyniotinių Ir 
10 lankelių dešros.

Apsilankė G. 
Vagnorius

KELM Ė Praėjusį savaitgalj, kov 
11 d., Kelmėje lankėsi Tėvynė 
S ą jung os pa rtijo s  va ld yb o  
pirmininkas G. Vagnorius ir kalbėj 
minėjime, kuriame Seimo narys /  
Račas prisiminė atmintinas Lietuvo 
dienas, įtvirtinant Nepriklausomybi 
Kitų rajono vietų gyventojai susitik 
su Tėvynės Sąjungos rinkimų štab 
vadovu Seimo nariu A. Kubilium 
Seimo nariais A. Raču, K. Dirgėla

KAD ŠIRDIES
NESKAUDĖTŲ

M . R IM K IE N Ė
Kiekvienam žmogui gyvenime 

tenka patirti skriaudų, nesusipratimų 
ar nusivylimų. Kartais neramu, 
vyrauja b loga nuotaika, kol laikas 
pamažu apgydo širdies žaizdas. 
Dažnai norisi išsipasakoti, pasidalyti 
ta vidine kančia su artimaisiais, kad 
širdies neskaudėtų.

Ne savo asmens bėdas noriu 
išdėstyti, o apie tą blogą nuotaiką, 
kuri liko mumyse po š. m. sausio 29 
d. po litin ių  kalinių ir trem tinių 
ataskaitinio susirinkimo, vykusio 
Kultūros centro salėje, parašyti. 
Nors apie tai jau ne kartą spaudoje 
buvo skelbta, bet aš, kaip buvusi tos 
organizacijos tarybos narė, noriu kai 
ką paaiškinti. Tai padaryti privalėjau 
daug anksčiau, bet teko pagulėti 
ligoninėje, taip ir nusitęsė. Žmonės 
dar ir dabar skambina telefonu, 
klausia, kas č ia nutiko, kodėl 
nebesutaria tremtiniai ir politiniai 
kaliniai? Kada juoda katė perbėgo 
mūsų bendrąjį kelią?

Kartą tarybos posėdyje mūsų 
pirmininkas Č. Dirkė, grjžęs iš 
Kauno, užsiminė, kad valdybos 
pirmininkų susirinkime buvę daug 
triukšmo. Smulkiau jis nepaaiškino, 
nes pats gerai daug ko nežinąs. 
Vėliau gauti nauji jstatai, kur mūsų 
organ izac ija  pavad in ta  nebe 
visuomenine, bet politine su partine 
drausme, reikalaujančia iš narių 
nepriklausyti jokiai kitai partijai, kad 
rinkimuose galėtume iškelti savo 
kandidatus. Mūsų taryboje buvo 
susiginčyta. Dauguma narių priklau
sė kitoms dešiniosioms partijoms, 
kurių programa sutapo su mūsų 
Įsitikinimais. Kodėl privalome jų  atsi
sakyti? Kam reikalinga dar viena par
tija, jei neturime savo stiprių lyderių?

Nerasdami bendro sprendimo, 
bandėme balsuoti. Tada posėdyje 
buvo dešimt narių. Už partiją pakilo 
trys rankos, prieš ją  - septynios. To 
ba lsav im o, m anau, sekre to rė  
neužprotokolavo, nes ji pati buvo už 
politinę partiją. Galų gale vienbalsiai 
nutarta mūsų organizacijos statusą 
patvirtinti balsuojant ataskaitiniame 
susirinkim e. Tikėjome, kad šis

klausimas išsispręs be triukšmo, 
nes manėme, kad mūsų prezidentas 
B. G a jauskas v iską  išsam ia i 
paaiškins.

Deja, žm onės iš prezidento 
kalbos nieko nesuprato. Pagal 
g riež ta i nustaytą  5 m inuč ių  
reglamentą (nors pats pirmininkas 
kalbėjo ilgiau negu valandą), 
nepavyko nieko išsiaiškinti. Negavo 
žodžio nei A. Sėjūnas, nei mūsų 
tarybos narys P. Ivoškus. Man dar 
pasisekė perskaityti trum pą raštelj, 
kur kviečiau neardyti senos tvarkos 
ir ramiai dirbti, kaip d irbom e 
praėjusius 5 metus. Man atrodė, kad 
žmonės sukluso, plojo, bet kiek 
m ane pa la ikė , k iek buvo  
prieštaraujančių, tiks lia i niekas 
nepasakys. Salėje triukšmas didėjo. 
Prasidėjus replikoms, pirm ininkas 
įsakė “ kam nepatinka" išeiti iš salės. 
Žmonės pakilo. Pirmininkaujantis VI. 
Ravka, kuris beveik per prievartą 
buvo "įstatytas" į  šias pareigas, lyg 
taikos balandėlis bandė raminti 
iše inančiuosius. Pagaliau buvo 
išrinkta naujoji taryba. O apie 
ba lsav im ą  dė l o rg a n iza c ijo s  
pava d in im o  n e b ebuvo  kada 
begalvoti, nes žmonės baigė visai 
išsiskirstyti (susirinkimas tęsėsi apie 
6 val.) Pabaigoje kažkas iš salės 
paklausė: "Koks bus pavadini
mas?" Ponas Č. Dirkė valdingai 
atsakė: "Politinė organizacija!"

Tie, kurie nepritarė naujagimei 
polltinjų kalinių Ir tremtinių politinei 
organizacijai, gali įsirašyti j  politinių 
kalinių Ir tremtinių bendriją, kuri 
susikūrė Vilniuje vietoj senosios 
mūsų visuomeninės organizacijos. 
Š iau liuose  jo s  s te ig iam as is  
susirinkimas įvyko š. m. vasario 12 
d. Pedagoginio instituto 225-oje 
auditorijo je, dalyvaujant Seimo 
deputatei E. Kunevičienei. Bendrijos 
pirmininku išrinktas politinis kalinys 
J. Močius. Malonu prisiminti, kad 
tada abu mūsų pirmininkai - Č. Dirkė 
Ir J. Močius padavė vienas kitam 
rankas, pas ižadė jo  gražia i 
bendrauti. Vadinasi, mes, nariai, irgi 
p riva lom e  gyven ti d raug iška i. 
N esvarbu, kad pe r rink im us

balsuosime už Tėvynės Sąjungc 
kandidatų sąrašą, pažymėtą Nr. 1 
kur yra A. Sėjūno, J. Zolubo, - 
Ladietienės, J. Genio, A. Lankausi 
ir kt. pavardės. O mūsų broliai 
partiečiai - už Santaros sąrašą fs 
16, kur taip pat yra šaunūs žmonė 
Partiečiais juos vadinu todėl, kad 
yra turtingi, turi savo būstir 
telefoną, baldus Ir savo narii 
apdovanoja naujais, tik žaliais, o i 
raudonais bilietais. O mes, žioplei! 
pradedame gyventi nuo nulio, ne 
esame pirmieji tremtinių ir politir 
kalinių klubo organizatoriai.

Keista, kad ir gydytojai žalia 
bilietui "nusilenkia", išrašydai 
nem okam ą va is tų  recept 
Vadinasi, partinis bilietas daugi, 
sveria negu reabilitacijos pažym 
Jdomu, kas tok j jstatymą parašė?

Politin ių  kalinių ir trem tln 
bendrija laikinai įsikūrė Vilniaus 
Nr. 153, II aukšte. D irbar 
pirmadieniais ir penktadieniais 1 
18 val. Tel. 42-44-66. j savo tari 
p riim am e v isu s  ge ros  vali* 
žm ones. Kas turite, prašor 
atsinešti reabilitacijos pažym 
Laukiame Jūsų.

Dėl mūsų narių susiskaldyrr 
labai nepergyvenkite. Pama 
viskas “ susigu lės", Ir širdel 
nebeskaudės.

AUŠROS ALĖJA



NEŽINOMYBĖS 
LABIRINTAI

VLADIVOSTOKE JAU 
KELI METAI AKTYVIAI 
VEIKIA UFOLOGINIS 
CENTRAS “ DŽENTRI” . 
ŠIAME CENTRE DIRBAN
TYS MOKSLININKAI 
SUKAUPĖ ĮDOMIOS 
MEDŽIAGOS APIE NSO IR 
ANOMALIUS REIŠKINIUS. 
ŠTAI KĄ PASAKOJA 
MINĖTO CENTRO UFO- 
LOGAS A. LUKJANECAS.

Jau daugiau kaip trys metai viena 
plaukiojanti dirbtuvių jgula savo laive 
sus iduria  su nesuprantam ais 
reiškiniais. Dirbtuvės pritaikytos darbui 
su radioaktyviomis medžiagomis, dėl 
to jos turi savo ypatumų. Didžioji

laivo patalpų dalis pastoviai 
uždaryta ir atidaroma tik tada, kai 
reikia atlikti darbus. Jeiti j tas patalpas 
galima tik per sanitarinę patalpą, 
kurioje karininkai ir jūreiviai 
persirengia specialiais drabužiais. 
Darbai paprastai atliekami tik dieną 
o nakčiai šiose patalpose niekas 
nepasilieka. Dalis specialiųjų 
patalpų aprūpinta apsaugine 
signalizacija. Jose aukštas "gama" 
spindulių fonas, o paviršiai apteršti 

radionuklidais. Taigi šiose uždarose 
patalpose naktimis kaip tik ir dedasi 
keisti dalykai.

Pasakoja vyresnysis leitenantas 
A. Lysovas: "P radžio je  mes 
atkreipėme dėmesj j tai, k&d naktimis 
radiacinio saugumo režimo zonoje 
pradėjo pasigirsti kažkokie garsai. 
Pirmiausia juos išgirdo triumo 
budintysis, kuris naktj po kelis kartus 
patikrina visas neužrakintas apatines 
patalpas, taip pat ir tarpines, vedančias 
j zoną. Garsai, kuriuos jis išgirdo, 
buvo panašūs j žmogaus žingsnius, 
o  sklido jie iš uždaros patalpos, kurioje 
negalėjo būti nė gyvos dvasios. 
Budintysis pakilo j viršų ir apie girdėtus 
žingsnius pranešė budinčiajam 
karininkui. Abu nusileido j apačią, 
tačiau ten jau buvo tylu. Budintysis 
patikrino sanitarinės patalpos durų 
užraktus ir antspaudą - viskas buvo

savo vietoje. Pagah/pjo, kad budintysis 
apsiriko. Sis pirmasis atsitikimas jvyko 
1991 metųrudenj, kai tik išplaukėme 
iš bazės. Po to periodiškai tai vienas, 
tai kitas jūreivis, kurie naktimis budėjo, 
ėmė pasakoti, jog jie aiškiai girdi, 
kaip zonoje kažkas vaikšto - tai keletą 
naktų iš eilės, tai su pertraukomis. 
Kartą 1992 metų pavasarj, 
budinčiajam pranešus, jog zonoje 
vėl vaikšto, tuos garsus atskubėję 
išgirdo taip pat ir dirbtuvių budintysis 
su savo padėjėju. Pranešus vadui,

juo nuskubėjau ten. Durys buvo 
užrakintos ir užplombuotos, o už jų 
girdėjosi bildesys, tarsi kažkas vartė 
suolelius ir mėtė praustuves. Nutariau 
patalpą atidaryti. Mičmanas nubėgo 
raktų, o aš su vienu jūreiviu likau prie 
durų. Viską laiką, kol laukėme, 
girdėjosi triukšmas: žingsniai, 
bėgiojimas, krintančių daiktų bildesys. 
Kai grjžo mičmanas ir ėmėme rakinti 
duris, viskas nutilo. Jeidami jjungėme 
šviesą tačiau viduje nieko neradome. 
Po tokio triukšmo tikėjomės pamatyti

šis įsakė avarinei komandai atidaryti 
zoną ir viską joje patikrinti. Zoną 
atidarė, apsirengė specia lia is  
drabužiais ir jė jo j saugyklas. Viską 
patikrino, bet nieko nerado. Ilgainiui 
priprato prie triukšmo zonoje ir nustq'o 
juo domėtis. Tuo laiku jau visi buvo 
girdėję apie "baltąjj senelj", kuris 
dažnai pasirodydavo panašioje 
zonoje, esančioje kranto bazėje. 
Jūrininkai ėmė spėlioti, jog  jis kaip tik 
ir persikėlė iš kranto j laivą.

Tačiau, matyt, "seneliui" nusibodo 
vien vaikščioti. Tų metų gegužės 25 
mane paskyrė laivo vyresniuoju. Naktj 
pažadino budintis mičmanas ir 
pranešė, jog sanitarinėje patalpoje 
didelis triukšmas. Aš tuojau kartu su

©
TAIKINYS

Ketvirtadienis, kovo 16 d. 
LTV
19.15 val.
"Jaun im o banga”
Šį kartą - "Skustuvo ašmenimis". 

Kokie vargai slegia jaunimą, kas 
jauniems žmonėms užvis labiau 
rūpi, kaip jiems sekasi vienytis... Štai 
prieš keletą metų buvo sumanyta 
įs te ig ti dauge lį organ izac ijų  
v ie n ija n č ią  Lietuvos jaun im o 
organizaciją... Tačiau toliau - nė iš 
vietos. Tik prasidėjo tarpusavio 
rietenos, apatija ir t t.

Yra toks "Babilono” sambūris. 
Su Vilniaus švietimo skyrium i 
susitarta, kad vietoj pamokų viena 
klasė (bet kurios miesto vidurinės 
mokyklos dešimtokai - dvyliktokai-) 
galės Ateiti j  "Babiloną". Dailės, 
teatro užsiėmimai būtų padėję 
mokiniams atrasti save, tačiau nėra 
patalpų... Idėjos teks atsisakyti.

"S ku s tu vo  ašm en im is" 
žurnalas. Aišku, jame bus ir 
linksmesnių dalykų. Autoriai - Diana 
Rakauskaitė ir Evaldas Jankauskas 
pataria šią laidą būtinai pasižiūrėti. 
Tada gal susimąstysite, ką jums 
reiškia patalynė arba sliekai...

Penktadienis, kovo 17 d.
LTV
17.35 val.
“ Japonų videotem o8"
Informacinis žurnalas: mokytojai, 

kurie ieško, chirurgė Čiaki Mukai • 
p irm o ji kosm ose, požem inė 
kosminė observatorija, koncertų 
salė - požeminis cilindras...

19.00 val.
M adų videožurnalas

* Naujas sezonas Niujorke.
*  Sportiški ir seksualūs N. Kamali 

modeliai.
*  M. Korso drabužiai...
Baltijos TV
22.30 val.
"Squlzy Taylor"
Australų režisieriaus K. Dobsono 

film as apie garsų treč io jo  
dešimtmečio Melburno gangsterj. 
Puikiai vaidina aktorius D. Atkinsas.

f s -

Parduodamas 
automobilis 

G A Z -63
1962 m. (su būda). 

Kreiptis 
po 18 val.

tel.475599.

TELEVIZIJOS

PROGRAMA
Ketvirtadienis, kovo 1 6  d. 
LIETUVO S TV
7.30 Labas rytas. 8.30; 18.50;

21.35  T V  anonsas. 8.35 Viso 
geriausio. 17.00 Programa. 17.05 
S ve ikata  kasdien. 17.25 Baleto 
sa lė . 1 7 .5 0  Ž in io s . Į  8 .00  
P rogram a vaikams. 18.40 Žinios.
18.55  " 2 2 " .  19 .15 J a u n im o  
b a n g a  19.35 Rinkimams artėjant.
20 .30  Panoram a. 21.05 Europa 
š o u . 21 .4 0  LTV sp e k ta k lis  
“ S u ku ltas  ąsotis” . 23 .20 Vakaro 
ž in ios. 23 .35 F. "V a iduoklių  
tea tras ". 10 s.

TELE 3
7.30 Ž in ios. 8 .00 An im acin is  

film as. 8.30 TV  seria las “ Santa 
B a rba ra ”  663 d. 9.30 Pats sau 
režis ierius. 10.00 M uzika. 10.30 
V a idyb in is  film as “ Barm enas iš 
“ A u ks in io  inkaro” . 12.00 A ng lų  
k a lb o s  p a m o k ė lė . 12 .05  
V a idyb in is  film as "Ž va igždės 
g im im as” . 14.05 Muzika. 14.30 
Teletekstas. 14.55 Ang ių  ka lbos 
pam okė lė . 15.00 Sostinė. 15.30 
Ž ingsniuojam e p o  Europą. 16.00 
Iš FORMULĖ -1 istorijos. 16.25 
D E U T S C H E  W E LLE . 1 6 .5 5  
V a idyb in is  film as "D idys is  šou".
17.30 (F ilm o pertrauko je) 100%.
18.30 A n im ac in is  film as. 18.55 
A n g ių  ka lbos  pam okėlė. 19.00 
Žinios (VESTI). 19.20 100%. 19.30 
TV  serialas "Santa Barbara". 664 
d. 20.30 A n im ac in is  f.. 21 .15 
S p o rto  nau jienos. 21 .20 Karo 
ž y g is  E u ro p o je . 9 d . (T). 
D okum entinė  d ram a  "J ų  š lovė".
23.00 Žinios. 23.15 M uzika 00.15 
Pabaiga.

Penktadienis, kovo 17 d. 
LIETUVO S TV
7.30 Labas rytas. 8.30; 18.55; 

22.10 TV  anonsas. 8.35 Še im os 
a lbum as. 9.00 F. “ Lėlių s lė n is ” . 
9 .45 E uropos ja u n ių  le do  ritu lio  
čem p iona tas. Pusfinalis. 17.00 
P ro g ra m a . 1 7 .0 5  V o k ie č ių  
rašyto jai. 17.35 In form acin is  
žu rna las  "Ja p o n ų  v id eo tem o s” .
17.50 Ž in ios. 18.00 P rogram a 
vaikam s. 18.40 Ž inios. 19.00 
M a d ų  v id e o žu rn a la s . 19 .25 
R in k im a m s  a r tė ja n t.  2 0 .3 0  
Panoram a 21.05 F. “ Lėlių slėnis” .
21 .50 Laisvės alėja. 22 .15 A. 
N oviko  kū rybos  vakaras. 23 .25 
V akaro ž in ios. 23.40  F. "M a n o

žm onos d raugės".
TELE 3
7.30 Žinios. 8.00 A n im ac in is  

filmas. 8.30 Meninis filmas "Santa 
Barbara". 664 d. 9.30 G ineso 
šou, 26  d. 10.00 M uzika. 10.30 
Va idyb in is film as "J ų  š lovė” .
12.15 A ng lų  ka lbos pam okėlė. 
12.20 V a idyb in is  film as "D idys is  
š o u ". 13.55 M uzika . 14.30 
Teletekstas. 14.55 A n g lų  ka lbos 
pamokėlė. 15.00 Azijos greitkelis.
16.00 V yno  ekspresas. 16.30 
Muzika. 16.45 Langas j gamtą.
16.55 V a idyb in is  film as "Ba ltie ji 
v ilkai". 17.30 (F ilm o pertraukoje) 
100%. 18.30 Animacinis filmas. 10 
d. 18.55 Anglų kalbos pamokėlė.
19.00 Žinios (VESTI). 19.20100%. 
19.25 Lietloto. 19.30 TV serialas 
“ Santa  B arbara” . 665 d . 20.30 
A n im acin is filmas. 20 .55  A ng lų  
ka lbos pam okėlė. 21 .00 Žinios.
21.15 S porto  nau jienos. 21.20 
Muzika. 21.30 V a idyb in is  film as 
"K o b ra ” . 2 d. 22 .20 V a idyb in is  
f ilm a s  "K itą  ka rtą ... jv y k o  
nusikaltimas". 23.55 Žinios. 00.10 
Pabaiga.

BALTIJOS TV  IR ŠIAULIŲ VT 
Ketvirtadienis, kovo 16 d.
7.30 Sovijaus horoskopas. 

7 .35 ; 2 1 .0 5  "T a ip  s u ka s i 
pasau lis” . 8.30; 20.30 "N akties 
riba". 9 .00 Rytų Europa - kelias j 
suklestė jim ą. 9.30 Juoda-balta. 
19.00; 22.00 "P irk, parduok, 
in fo rm uok” . Ž inios. 19.30 S pau
dos apžvalga. 19.35 R inkim am s 
artėjant. Koalicija "M ūsų  m iestas 
- m ūsų nam a i” . 20 .00  NBA: 
žvilgsnis iš arčiau. 21 .00 Baltijos 
naujienos. 22 .30  Š iau lių  krašto 
Mis-95. 22 .45 R odo  "AR G O S” .

Penktadienis , kovo 1 7  d.
7.30 S ovijaus horoskopas. 

7 .35 ; 2 1 .0 5  "T a ip  s u k a s i 
pasau lis” . 8.30; 20.30 "N akties  
riba". 9 .00 NBA: žv ilgsn is  iš 
arčiau. 9.30 TV novelė "B e rn is  
nusikerpa p laukus” . 19.00; 22.00 
"P irk , p a rd u o k , in fo rm u o k ” . 
Žinios. 19.30 Spaudos apžvalga.
19.35  R in k im a m s  a r tė ja n t.  
S tud ijo je  - Tėvynės S ą jungos 
atstovai. 20 .00 "R u p ū s  m ilta i...”
21.00 Baltijos nau jienos. 22.30 
LKL rung tyn ių  jrašas. Kauno 
"Lavera”  - Š ilu tės "Š ilu tė ” . 24.00 
BTV. D ešim t geriaus ių jų .

išvartytus daiktus, tačiau viskas buvo 
kaip buvę. Vis dėlto gerai jsižiūrėję 
pastebėjome, jog daiktai nebe savo 
vietoje, o praustuvės, kurios visada 
laikomos sudėtos viena j kitą buvo 
išsk irs ty tos lentynose. Tada 
persirengėme specialiais drabužiais 
ir patikrinome visą zoną Niekur nieko 
neradome.

Mes su mičmanu nenurimome: 
pradėjom e kiekvieną vakarą, 
uždarydami sanitarines patalpas, 
kreida žymėti kiekvieno daikto vietą. 
Ir jau kitą dieną pamatėme, jog suoleliai 
ir praustuvės atsidūrė kitur. Ėmėme 
numeruoti praustuves, kraudami jas 
j stirtą. Pastebėjome, jog suoleliai ne 
kiekvieną naktj "juda" ir tai tik vos 
kelis centrimetrus, o štai praustuvės 
tiesiog "keliauja" nuo vieno suolelio 
ant kito. Atsitiko ir taip, jog iš 10 
praustuvių, buvusių sukrautų | vieną 
stirtą, dvi atsidūrė ant suolelio už 
pertvaros".

Jūreiviai priprato prie tų bildesių ir 
ne visada apie juos praneša. Visi 
kalba, kad triukšmas atsirado po to, 
kai plaukiojančios dirbtuvės išvyko 
ir kranto bazės. Jau trys metai, kai 
"baltasis senelis" jo je nebesirodo.

1991 metų vasarą buvo pranešta 
apie naują susitikimą su "baltuoju 
seneliu" Dunajaus gyvenvietėje (už 
penkių kiometrų nuo dalinio). Vietinės 
ligoninės medicinos sesuo savo trijų 
kambarių bute buvo viena. Išeidama 
iš vieno kambario, pravėrė duris ir 
pamatė, kaip pro ją j kambarj jšoko 
mažaūgis žmogelis. Sesuo taip ir 
sustingo tarpduryje. O žmogelis 
nužingsniavo iki kambario vidurio, 
sustojo, veidu atsisuko j moterj, 
nusišypsojo, vėl pasisuko ir nuėjo iki 
kito kambario durų, jėjo ir jas uždarė. 
Tik po to medicinos sesuo pajėgė 
pajudėti iš vietos. Jai užteko drąsos 
tas duris atidaryti. Ten nieko nebuvo. 
Galima buvo tikėtis, kad moteris kaip 
jgelta spruks iš buto ir šauksis 
pagalbos, tuo labiau, kad durys j 
lauką buvo arčiau, negu kambario, j 
kur] jėjo "baltasis senelis” . Ir vis dėlto 
ji pasuko j tą kambarj. Pati vėliau 
pasakojo, jog nejautė baimės, o tik 
smalsumą. "Baltojo senelio” išvaizdą 
ji apibūdino panašiai, kaip ir tie, kurie 
jj buvo matę dalinio zonoje - žemutis, 
paprastutis, gerutis, su apšiurusia 
barzdele. O medicinos sesuo Elena 
Bachurinskaja ir šiandien tebegyvena 
toje gyvenvietėje. Tik pats "baltasis 
senelis", matyt, nutarė pakeisti savo 
gyvenamąją vietą - persikėlė j 
plaukiojančias dirbtuves. Ten ir gyvena 
mums nesuprantamą gyvenimą.

Parengė Bronius 
KASPERAVIČIUS

М и
Jonas BURKAUSKAS

REKLAMA
visiem s visiems visiems
Nelinksma gyvenimo istorija: 

in fliacija , nesiliau jantis kainų 
fokstrotas, nedarbas nuodija buitį, 
dirgina nervus. Dažnas susimąsto: 
laimingi, kurie laiku apleido šj ydingą 
beprotišką beprotišką pasaulj. Jie 
ramiai ilsisi, nebetrikdomi jokių 
žemiškųjų kataklizmų.

Tarpkontinentinė firma "Laimingo 
kelio" mielai išties pagalbos ranką 
kiekvienam, kuris ieško išsigelbėjimo 
nuo prislėgusių negandų ir nevilties. 
Mūsų parduotuvėse - didžiulis 
pasirinkimas įvairiausių markių rūkalų, 
stiprių alkoholinių gėrimų, kurie, kaip 
ne vienas patyrė, stebėtinai efektyviai 
elim inuoja depresijos poveikj, 
stimuliuoja, nors laikinai, savo 
personalinės didybės pajautimą ir 
skatina aktyvią fizinę veiklą. (Gaila, 
kad mūsų policija dažnai šituos 
procesus paverčia niekais.)

Apsilankęs m ūsų firm os

parduotuvėse, klientas ras begales 
patentuotų ekstraktų, esencijų, 
tonizuojančių preparatų, dopingo, 
švelniai veikiančių odorantinių
medžiagų, aktyvizuojančių erotinę 
kūno potenciją iki visiško išsekimo ir
mirties.

k  pagaliau - super piliulės. Tai 
nuostabiausia priemonė, kada nors 
egzistavusi pasaulyje, per neregėtai 
trumpą laiką priartinanti moraliai 
kenčiantjjj prie absoliučios užmaršties 
Ir apatiško nusiraminimo, artimo 
mirčiai. Visos čia suminėtosios prekės 
yra naujai atrastos, kol kas joms 
analogų nėra.

Prekiaujame visą parą ir dar ilgiau.
Jei tapsite nuolatiniais mūsų klientais, j  
tarpkontinentinė firma "Laimingo •
kelio" užtikrina - ne vėliau kaip po 
keturių mėnesių su begaliniu 
džiaugsmu kaitinėję nukeliausite pas 
savo gimines, artimuosius ir draugus 
j kitą daug tobulesnį amžinosios tylos 
pasaulj.

Lankykitės pas mus.
Nuoširdžiai Jūsų tarpkontinentinės 

firmos "Laimingo kelto" administracija

KOVO mėn. 2 7  d .  1 2  v a l.  skelbiamos varžytinės butui Lyros 
g-vėje 2-26, Šiauliuose, parduoti.

Pradinė buto kaina 16300 Lt.
Informacija teikiama Šiaulių m. antstolių kontoroje (Dvaro 83a, 

Šiaulių m.)
Tel. 42-48-18.

A U SRO S A L E JA
Vyr. redaktorius 

Algimantas Sėjūnas 
Tel. 42-45-55 

L a ik ra š t is  p la t in a m a s  A k m e n ė je ,  
J o n iš k y je ,  K e lm ė je , P a k ru o jy je ,  
Radviliškyje, Šiaulių m ieste Ir rajone. 
Iše in a antradieniais, ketvirtad ieniais Ir 
šeštadieniais.
Leidžia UAB 'A ušros a lė ja '.
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