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PAVOGTI MILIJONAI - 
POLITINIS ŠANTAŽAS?

- Politinis užsakym as! Šantažas! 
piktai šaukė žm ogus, kuom et buvo

aptikti pavogti milijonai.
Jis karingai m osavo rankom is ir 

nervingai šokinėjo aplink 
pareigūnes stala. Palakstė, palakstė 
ir nusiramino. Matyt, nutarė taupyti 
jėgas, kad už tuos m ilijonus 
‘cypėn" neatsisėstų.

Cha, cha! - “ nusijuokė". - Kuris 
m ilijonų vagis j kalėjimą atsisėdo! 
To dar neteko g irdėti'1, 

« ^ š y p s o d a m a s is  pam ąstė ir įžūliai 
į f  pažvelgė j pareigūnę.

Ši tylėjo ir vartė dokumentus.
Į Moters tylėjimas vyrą varė iš proto. 
Tačiau nutarė ta ip  pat patylėti.

- Ko aš čia turėčiau pergyventi, - 
toliau tyūai sau pamanė. - Mūsų 
teisingiau ,eji ir niekada 
neklystantys prokurorai labai jau 
užsiėmę asm eniniais reikalais Be 
to, priviso daug kišenvagių, kitokio 
sm ulkaus turto grobstytojų... 
Terliosis čia su jo  m ilijonais! Kiš bylą 
j kuo gilesnį stalčių ir kvit. Ne viena 
tokia bylelė sudūlėjo. Kodėl manoji 
turėtų būti išim tis? O ano žm ogaus 
brolis - Aukščiausiosios Tarybos 
deputatas. Nuosavas brolužis - 
neleis pražūti. Nei man, nei jam. Gal 
neteks man, vadinam am  valdiško 
turto vagiui, iš patogaus sosto 
iškristi.

Todėl nusikvatojo žm ogus, 
pakilo ir triukšm ingai trenkė durim is. 
Kas beliko š io meistriškai suvaidinto 
spektaklio žiūrovei? Ji pasiėmė 
storą bylą su užrašu: “ Šiaulių
valstybinė technikos m okykla” ir 
pradėjo vartyti. Ir juoktis, ir verkti jai 
norėjosi. Kodėl? Pirmiausia, kad kol 
kas į Didįjį Monstrą įstatym ą dar 
galima nusispjauti. Kai kam jis - 
niekas! Jį galima ir taip ir anaip. 
Galima nežymiai, švelniai arba net 
šiurkščiai... S porto ir technikos 
susivienijimo “ Vytis’’ generalinis 
direktorius A. Norvilą nusprendė 
šiurkščiai. Aukštėliau m inėtos 
m okyklos direktorius A. Sruogis

pasielgė šaltakraujiškai ramiai.
Tyliai tyliai ir - išparceliuoti 
automobilia i. Uždarajai akcinei
bendrovei (toliau UAB) “ V ika” teko 
dvi m ašinikės. Tik už 5638 rublius ir 
92  kapeikas. UAB “ M edalit”
išvažiavo MAZ-u ir dviem
lengvosiom is. Už vairo sėdintys
šypsojosi iki ausų - šefai bus 
patenkinti. Kur jau ne! Jei, 
parduodant arba kitiems 
nusiperkant šias mašinas, kainų 
skirtum as nepervestas į biudžetą. 
Todėl tarp didm eninių ir 
m ažmeninių kainų susidarė didelis 
skirtumas. Ponui Sruogiui 
neprieštaraujant, su "V yč io"
genera lin io direktoriaus
palaim inim u išparceliuota ir 
daugiau autom obilių. Valstybė
buvo apgauta ir taip. A. Sruogis ir 
A. Norvilą sumanė suklastoti 
tariamai kariškių pagrobtų mašinų 
ir kitų m echanizmų aktą. Toks 
aktas, pateisinantis 2090624 rublių 
vertės prarastą valstybės turtą, 
surašytas! Beje, apie tariamai 
pagrob tą  turtą neinformuota nei 
policija, nei Vyriausybė, Taip pat 
ta riam o pagrob im o suklastojim ą 
įrodo  ir tai, kad Šiaulių technikos 
m okyklos balanse jau nuslėptos ir 
neparodom os m ašinos V A Z -2105, 
VAZ-21013 ir kitos. Vienas MAZ-as 
pasko lin tas K laipėdos technikos 
m okykla i ir tuom et buvo 
negražintas. Dar viena mašina 
rasta paslėpta Šiaulių įmonės 
“ Statybos techn ikos’’ kieme, 
įd om ū s žaidimai su automobiliais, 
kurie šiuo metu ypač brangiai 
kainuoja. Todėl nenuostabu, kad 
ponas S ruogis nesivaržydamas 
kasm etinių atostogų metu 
naudojosi tarnybine mašina, 
va ld išku benzinu. Ir valstybei žalą 
padarė tik už grašius? Ką jūs! Viską 
suskaičiavus, susidarė apvali 
sum a - 9082 rubliai. Šis jau tas. 
Matyt, todėl ir netvarkinga benzino 
apskaita m okykloje; suvelta,

supainiota, nes taip patogiau
revizorius apmulkinti. Machinacijos 
su mašinomis darytos plačiais 
mostais. Pabandyta bizniauti ir su 
patalpomis. Dalis m okyklos patalpų, 
pažeidžiant įstatymus, išnuomuotos 
UAB ir privačiom s įmonėms, kurių 
veikla analogiška. Direktoriaus 
Sruog io sudarytose sutartyse 
m okesčiai nenumatyti. įdomu,
kodėl? Jo pavaduotojas L. Koréivá 
m okyklos garaže sandėliavo 
asm eninius daiktus. Buhalteriniai 
dokumentai, tvarkom i buhalterės E. 
Pocevičienės, suvelti. Kažkodėl 
nesaugom i automašinų gavimo ir 
perdavimo pirm iniai dokumentai, 
gausu kitokių pažeidimų. Valstybei 
padaryta žala skaičiuojama dideliais 
pinigais - m ilijonais! Kažkodėl dar 
bijom ės pasakyti, kad šie pinigai 
pavogti! Pavogti iŠ valstybės, 
pavogti iš mūsų visų. Ir subyrėjo 
vienam, antram, trečiam į nuosavą 
kišenę. Todėl ir baisu, kad kol kas 
tokie žm onės nebaudžiami. 
Kiekvienas iš mūsų žinome dešimtis 
atvejų, kuomet, jausdam i geraširdžių 
prokurorų “ globą", jie įžūliai juokiasi. 
Ar ilgai taip bus? Neabejoju, kad 
nepaisant, jog to ar ano globėjo 
brolis - tikras Aukščiausidsios 
Tarybos deputatas, A Sruogis, jo 
m okyklos buhalterė E. Pocevičienė 
bus atleisti iš pareigų. Medžiaga 
perduota Šiaulių miesto
prokuratūrai... Kaip bus šiuosyk?!

O rugsėjo mėnesį Krašto 
apsaugos m inistras ponas 
Butkevičius pasirašė įsakymą dėl 
Krašto apsaugos statuso,
nurodydam as nesikišti SKAT-ui į 
specifinės paskirties įmones, kaip, 
pavyzdžiui, aukštėliau minėta Šiaulių 
technikos mokykla. Ką tai reiškia?! 
Kad daugiau Čia kojos nekels ir 
nešniukštinės joks revizorius? 
Vadinasi, toks Sruogis čia galės 
elgtis kaip tik panorės?

Birulė KYBARTIENĖ

naujienų šiupinys
Akm enės m iestas švenčia 200 

metų jubiliejų. Rugsėjo 
dvidešimtąją, 10 valandą prasidės 
iškilmės. Akm enės bažnyčioje 
Telšių vyskupas Antanas Vaičius 
teiks švenčiausiojo Sakramento 
sutvirtinimą. 11.30 val. prie 
Nepriklausomybės pam inklo 
Akmenės žm onėm s bus įteiktas 
atkurtas istorinis m iesto herbas. 12 
val. vyskupas A. Vaičius laikys 
Šventas Mišias už v isus gyvuosius 
bei žuvusius. Po Mišių apie 14 val. 
vyskupas pašventins paminklą,

šiemet pastatytą Akm enės žmonių, 
žuvusių už Lietuvos laisvę ir 
Nepriklausomybę, atminimui. Prie 
pam inklo įvyks Akm enės miesto 
visuom enės m itingas. Akmenės 
m iesto savivaldybė kviečia visus, 
gim usius ir gyvenusius Akmenės 
mieste, apsilankyti m iesto 
jubilie jaus šventėje. Jau nuo 
pirm adienio č ia prasidėjo įvairūs 
kultūriniai renginiai, skirti šiam 
gražiam jubiliejui.

Akmenė  
Albinas ŽIČKUS

Kuršėnuose įvyko Lietuvos 
Sąjūdžio Šiaulių rajono tarybos

išplėstinis posėdis. Jame dalyvavo 
ir trem tinių bei politinių kalinių 
klubo "Trem tinys” klubo nariai. 
Susirinkusieji svarstė trečiojo iš 
eilės pretendento į  Seimą 
kandidatūrą. Šiuosyk juo 
pasiūlytas rajono savivaldybės 
valdyto jo pavaduotojas kapitalinei 
statybai ir komunaliniam ūkiui 
V incas Girnius. Pretendentas į 
deputatus Vincas G irnius daugeliui 
rajono žmonių pažįstamas kaip 
doras ir sąžiningas žmogus. Todėl 
susirinkusieji pasiūlytai
kandidatūrai vieningai pritarė.

Bronius KARALIUS 
Kuršėnai

Akmenos rajono Jucių kaimo 
gyventojai, kiek prisimenu, visada 
norėdavo būti laisvi ir nepriklausomi. 
Ypač tie jų norai sustiprėjo, kai Lietuva 
tapo laisva. O  pradžia buvo padaryta 
Sąjūdžio g im im o laikais: tuomet mažas 
Jucių kolūkis atsiskyrė nuo didelio 
Medemrodės kolūkio. Taigi, atsiskyrę 
žmonės vis galvojo, kaip čia 
šeimininkiškiau, savarankiškiau
tvarkytis. Gal, sakau, vienas iš tokių 
savarankiškumo momentų ir šią vasarą 
Jučių žemės ūkio bendrovės 
suorganizuotas žem dirb ių  susitikimas su

NAUJA  
MOKYKLA - 

LAISVAI 
LIETUVAI

iš Jučių kilusiu kompozitoriumi p. 
Motuzą ir jo  dukrele dainininke. O štai 
rugsėjo pirmąją jučiškia i vėl nustebino 
rajono žmones: čia iškilm ingai atidaryta 
pradžios mokykla. J i pastatyta tik per 
vienerius metus. Čia - dvi klasės, sporto 
salė, virtuvėlė, mokytojų kambarys... Iš 
viso mokysis dvidešim t vaikų. Juos 
mokys Laima Stonienė ir Eugenija 
Škultinienė. Juostelę į mokyklos pastatą 
perkirpo Akmenės rajono švietimo ir 
sporto skyriaus vedėjas Vaclovas 
Laukys. Šventėje dalyvavo mokinių 
tėveliai, K. Jučių žemės ūkio bendrovės 
pirmininkė p. Šiultienė. Vaikų tėveliai iš 
širdies dėkojo bendroves vadovams. 
Visi gerais žodžiais prisiminė gražią 
dovaną kaimui padovanojusių p. 
Vaičiaus statybininkų brigadą, kuri 
jveikė daug kliūčių.

Mokyklą pašventino Akmenės 
rajoną aptarnaujantis Laižuvos parapijos 
kunigas Pranciškus Venckus. Te padeda 
vaikams ir jų  tėvams Dievas!

A loyzas VILKYS

ANONSAS
VIRŠININKAS PER AŠTUONIS MĖNESIUS UŽDIRBO 700000. AR TAIP 

BUNA? A p ie  ta i k ita m e  ‘‘A u šro s  a lė jo s "  n u m e ry je .

Juodžio kumelys su toga bėgioja Tytuvėnuose 
arba kaip'du vyrai ruošiasi tvarkyti “m ergužėlę”...

DETEKTYVINĖ ISTORIJA
- A lio ! J u lia u , č ia  tu ? .. Č ia  - S ig ita s ... S u p ra n ti,  tu r iu  re ik a lą  j tave. 

T u rb ū t g ird ė ja i, k a ip  a š  " iš p e iz a v o ta s "  b u v a u  p e r  la ik ra šč iu s? ,. 
A ch a , g ird ė ja i. N a , ir  ka ip ?  Ž ina i, re ik ia  p a n a ik in ti s p re n d im ą . Ir 
s u tv a rk y ti tą  "m e rg u ž ė lę " .  A p s iim i?  A ch a , s u p ra ta u . O  kad  m a n o  
d u k ra  d irb a  te is m o  v y k d y to ja  - p a k a n k a m a s  m o tyva s? .. A išku !.. 
N e su n ku ? .. Ta i, J u lia u , d ė k in g a s  ta u . N e lik s iu  s k o lin g a s ! Iki!

A p o lin a ra s  K L A U S U T IS
D e te k ty v o  tę s in y s  k ita m e  n u m e ry je

KELMĖJE LAISVA 
VIRŠININKO VIETA

Retai būna, kad stovėtų tuščias viršininko krėslas. O valstybinėje 
agroserviso įmonėje “Kelmės agrochem ija” jis stovi! Ir niekas 
nesiryžta jo  užsėsti. |monė be vado? Keista. Gal kažkam pravartu... Bet 
kodėl?

Valdiški daiktai - ir šen, ir ten. Agregatai, mazgai, atsarginės detalės, 
medžiagos... Neteisėtai nurašyta jų, taikant koeficientą, net už 65612 rublių. 
Parduoti jie privatiems asm enim s ir privačiom s įmonėms. Kodėl? Rankos 
niežti? Trūko vald iško turto net už 123353 rublius. Tačiau kai kurių valdiškų 
daiktų buvo perdaug. Iš kur visa tai? Iš dangaus nusileido? Kam panorėjus?

Tuom et įm onės vadovu dirbo V. Kiškūnas, sako, buvęs ilgametis 
bolševikinės partijos sekretorius. O raudonieji vėliavnešiai - ne iš kelmo 
spirti. Jie tai jau gerai m okėjo! Šen ir ten, ta ip  ir šiaip. Todėl į Raseinių rajono 
Š iluvos kolūkį ir iškeliavo pakrovėjas, kuris iškeistas į puspriekabę. Tačiau 
dokumentų buhalteriai nesutvarkė. Kodėl?

Kažkodėl iš pirm inių dokum entų d ingo  naftos gaudytuvas, kurio pradinė 
vertė - beveik 4000 rublių. Popieriuose nepažymeta ir autom ašina ZIL. Kel
m ės rajono valdybai atleidus iš pareigų direktorių V. Kiškūną, ta ip viskas ir 
liko. V. Kiškūnas naujam  direktoriui P. Barakauskui vertyb ių neperdavė. 
Pamiršo ar nenorėjo? Rizikingas žingsnis, bet... Todėl naujasis ilgai č ia ne
užsibuvo. Šių metų liepą vėl patvirtintas naujas direktorius. Juo tapo R. 
Šauklys. Tiesa, laikinai. Todėl ir vadovavo tik apie dešimt dienų. Dabar krės
las stovi tuščias ir medinėm is akim is liūdnai žiūri j kelm iškės savivaldybės 
vyrus. Jis lyg sako: “ Kodėl nenorite č ia  pasodinti do ro  ir sąžiningo žm o
gaus? Ar Lietuvoje tokių jau nėra? A r jum s geriau, kuom et Švaistoma ir 
vagiama?

Savivaldybės vyrai mąsto: ieškoti ar ne tok io  žmogaus. Kaip geriau?
O Kiškūnas? Girdėjau, vykdo agrarinę reformą Grimzių apylinkėje... O 

įm onės žm onės? Ką jiem s daryti? Kaip jiem s gyventi?
Birutė ABROMAITYTĖ



POLICIJA SAVO RANKOSE
NETURI TVARKOS MIESTE 

VADŽIŲ
Lova

Žiūriu i ju b ilie jinę  nuotrauką ir v is tik gaila. Nemanau, 
kad savo  buvim u būč iau  ją papuošusi. Ir v is tik liūdna. 
Gaila, ir liūdna, kad pernai daug kas m ieste Šventė 200 
metų sav iva ldybės jubiliejų. Iškilm ingoje sesijoje 
deputata i klausėsi saldžių kalbų, gėrėjosi šventin iais 
apdara is, fo tog ra favosi, o aš skam binau j po lic iją  ir 
bergždžia i laukiau jų atvykstant. A tvykstant tam. kad be 
jo k io  va rgo  ir pastangų paim tų vagis, kurių tykota  ne 
viena d iena Neatvyko. Neatvyko pakviesti, kaip ir 
anksčiau j pon ios  Buivienės lyg valdišką, lyg asm eninį 
Bu itin io aptarnavim o kom binato  kiemą, m an azartiškai 
norint įrodyti, kad va ld iškas turtas dar yra m ūsų visų, o 
ne vienos m inė tos  pon ios nuosavybe. Iš ten ne tik 
neatvykstam a, be t ten ir nekviečiam a atvykti Netgi tuo 
įs im in tinu  ir būtinu atveju, kai, m ano nuomone, privalėta 
apklausti po  itin va izd ingos p. M askoliūno m iesto 
po lic ijos  kom isaria te atliktos pram ogines la idos su 32 
išs ipū tus iom is raudonšonėm is "špū lėm is". Ir ši 
pram oginė la ida gre ič iau buvo  turtingo žm ogaus 
ga lybės dem onstrav im o bevefisas, pasibaigęs visišku 
ne v ie n  su la ik iusių "V e rps to ”  vadą žm onių  
pažem inim u, bet ir m iesto  bei Aukščiausiosios tarybos 
deputatų abso liuč iu  ignoravim u.

1990 m. m iesto tarybos sesijo je  buvo iškilusi 
dilem a, ar gali m iesto V idaus reikalų skyriui vadovauti 
siū lom as j šj pos tą  R. Vaitiekūnas, prieš kurį laiką 
konkuravęs dė l svarb iaus ios ir galing iausios m iesto 
kėdės - tap ti p irm uo ju  LKP, kuri faktiškai dar buvo  
TSKP, Šiaulių m iesto sekretorium i. Tačiau tvirtinant 
mažai kas atkre ipė j ta i dėmesj. Todė l R. Vaitiekūnas 
ramiai lapo m iesto  V idaus reikalų skyriaus viršin inku, o 
vc iar r.g ia i ta ip pal ramiai buvo patvirtintas vyriausiu 

..ustu polic ijos kom isaru. Tai labai gražus ir tvarkingos 
išva izdos vyras, savo buvim u ga lin tis  papuošti bet 

. io lygio film avim o aikštelę ar suteikti ga lim ybę 
jaunom s m oterim s palepinti savo akis vylingais 
žvilgsniais. Net ir tais v isuo tin io  rusin im o ir sa ldofoninės 
kultūros la ikais šis žm ogus • pare igūnas stebino aukšta 
kalbos kultūra, bencira elgsena, visiškai nebūdinga 
griežtos profesijos žm< ėms Gal ta ip  ir turi būti, tačiau, 
susitikus kom isaru i nepriim tino je ir ga linčio je  trukdyti jo  
padėčiai ii s iekiam s ap linko je  e lgesio Išvaizda 
neatpažįstam ai pasikeisdavo, gaila, ne j gerąją Ir 
gražiąją pusę.

Tu pačių  metų rudenj m iesto tarybai kilo  Idėja 
sukuni saviva ldybės policiją. Deputatai noriai ir 
kūrybingai pradėjo realizuoti šią savo idėją. Tačiau šia is 
ketinimais, vėliau visų m iestų pripažintais Itin 
progresyvia is ir reikalingais, rim tai suabejo ja R, 
V a itekūnas Gal dėlto, o  gal ir ne, Aukščiausio je

Taryboje priim tam e Polic ijos jstatym e savivaldybių 
po lic ijos va idm u o ir jėga  yra žymiai sumažinti: 
patrulinės ta rnybos perduotos respublikinei policijai, 
t.y. to  paties R. Vaitiekūno žin ion. Mano manymu, dėl 
šios, o  gal ir ne vien dėl tos  priežasties savivaldybių 
polic ija  neatrodo tokia galinga ir judri, kokia galėtu ir 
turėtų būti

Sudėtingas ir jau trus po lic ijos darbuotoju 
kolektyvas, ypač žvelgiant iš šalies, iš d is ta n ce s  
Neabejoju, kad šie žm onės švelniai ir giliai myli savo 
Tėvynę, vertina jos žm ones. Tačiau man ši meilė 
atrodo tok ia  uniform uota, tokia savita ir sunkiai 
įžvelgiama, kaip ir k iekvieno valdiško, nuo savęs 
mažai priklausančio, žmogaus. Užslėptas jausminis 
a tspalv is dėsn ingas ir neišvengiam as, nes milicija 
turė jo kietą ir griežtai apibrėžtą tvarką su būtinais 
partin ių susirinkim ų term inais, su sunkiu ir privalomu 
statutu. Ne p irm as tokią tvarką iš partijos komiteto 
atsinešė ir jgyvend ino S. Verkulis, iš pradžių tapęs 
politinės dalies viršininku, vėliau viršininko 
pavaduoto ju  kadrų ir socia lin iam s reikalams. 
Nenuostabu, kad net pernai prieš pučą vienas 
nežemas dabar jau po lic ijos  pareigūnas atvirai 
pareiškė, jo g  su didele pagarba seifo kam pe laiko 
kom unistų partijos bilietą ir laukia savo laiko. Tik labai 
pergyveno, kad vaikystėje nebuvo darbštus ir 
ne išm oko greitai siūti, jo g  vikria i sugebėtu pakeisti 
dabar n e š io ja m ą 1 kum elę" j nešiotą žvaigždelę 

Todėl š iuo  metu kyla  klausimas: ar mes 
m okesčių  m okėtojai, esam e tikri, kad mokame savus 
p inigais, būtent, tiem s tarnybos vyrams, kurie gina ir 
saugo m us? Ar turim e tvirtas garantijas, jog 
netapom e įka itais tiem s žm onėm s, kurie pačiame 
m iesto centre dem onstruo ja  savo jėgą ir panieką 
tvarkai ir va ls tyb inėm s tarnybom s? Sprogimas ir 
šūviai, spa lvo tų jų  metalų vagystės, 
bendradarb iavim o su okupacine armija akrais rodo, 
jo g  m ūsų policija neturi m iesto tvarkos vadžių savo 
rankose. Tai kas gi tas vadžias m ėgina atimti arba kas 
nori jas padėti prilaikyti a rba važnyčioti?

□eputatinė frakcija  jau pusė m etų bando pasiekti, 
jo g  m iesto te isėtvarkos bėdos ir negalios taptų 
viešos. Jie nori, |og  būtų įvardinti tie žmonės, kurie 
priva lo atsakyti už sudėtingą padėtį mieste. Bet tai 
da ro  mažesnė Są jūdžio deputatų dalis, kuri niekaip 
nepajėgia atsverti abe jingosios deputatų dalies 
pusės

Gal del tos  priežastjes lova kaip žm onių gyvenimo 
ram ybes bei saugum o s im bolis nėra rami ir gerai 
m atoma. Ir ta i kelia d idžiausią rūpestį ir neaiškumą.

Virginija LADIETIENĖ 
Tęsinys kitame numeryje

VALDININKAI 
PRIVALO TARNAUTI 

ŽMONĖMS
w .  л  « « . i -

vedė jas
o nuomone pasidalinti sutiko Šiaulių m iesto SODR  
ėjas Bronius KRIŚTUPAITIS. л

a 1st ros S e n ^ o  amžiaus žmo n ės nepatenkinti. Kodėl taip?
01811 waleti/hmPS im n n f if i VlktumМчкяч nrasidėio orieš metus. Prisimenate valstybinės įmonės 
jkū rim ąfr panaikinimą? Tuomet visi rinkomės svarstyti įskilusių problemų. 
Padaryta išvada, kad išėjęs iš darbo pensininkas gautų pensiją ne po trijų
mėnesių... Todėl reikėjo pakitimų toje sistemoje. . , . ..

Ar nejneša sumaišties pavėluoti Vyriausybes, m inisterijos

^  Taip. Dirbantys pensininkai pensijas gauna po mėnesio, o ned irbantys - 
avansu vienu menesiu anksčiau. Štai paskutinis pavyzdys. Vyriausybe 
pe n sa s  padidino 5 proc., o nedirbantiems p - *  'tinkam e pensijas už 

 • - - -  žmones skambino, nervinosi, Klause, kodėligpjūtj jau buvom e išmokėję.
;..ip kurtas padidinimas.

Ar tikrai geriau, kad pensijas išnešio ja Така , o ne pašto žm ones.
Taip. Žmones pensijas gauna greičiau, ypač tuomet, kai pensin inkas 

atleidžiamas iš darbo Jei jmonė laiku pateikia pavedimą apie atle id im ą iš 
darbo, tai per penkias dienas žmogus jau gali atsiimti pensiją Pašte visa tai 
trukdavo tris menesius. Su paštu, mano nuomone, nenaudinga bendrauti ir 
todėl, kad yra keturiolika pašto skyrių, lodė ' generalinei d irektore i sunku 
susitvarkyti. Siūlėme pašte sudaryti grupę Jos žm onės griežtai atsiskaitytų 
už pensi|ų nešiojimą Tačiau nesimatė jokios perspektyvos, kad jų darbe 
bus tv jiam ų pakitimų. Todėl, manyčiau, kad žymiai geriau būtų sukurti 
padalinį, kuris pen ,ijas išnešiotų. Jis būtų prie Socialines rūpybos skyriaus.

A r pripaž įs ta te , kad 'Taka" pensijas pradėjo nešioti tinkam ai tam  
nepasiruošusi?

Taip, pripažįstu. Priežastys buvo rimtos. Bijota, kad, susiruošus viską, iš 
viršaus kas nepasakytų, kad tų paslaugų nereikia. Be ra, papuo lėm e j 
pinigų stygiaus duobę. Ir, žinoma, patalpų neturėta.

Ar negalėtų S oc ia lin is  apsaugos skyriaus  darbuotojai patys be 
ta rp in inkų išn eš io ti pensijas, žinoma, pad id inus etatus?

Galėtų n tas įm anoma Geriausia būtų, jei ta organizuotų socia lin is 
baniias (žinoma, jei toks būtų!), Nepasiėmus pensijos, aug tų procenta i - 
Kiekvienas žmogus turėtų savo sąskaitą. Kitose valstybėse to k io s  js ta igos 
yra prie Ryšių ministerijų.'

O ką daryti nepatenkintiem s “ Takos”  darbu? G al galim a sudaryti 
a tsk irą  sutarti su paštu tiem s penkiasdešim čia i ypač nepatenkintų  
žm onių?

žm onės pensija?šie
g a l ė t ų  
ta u p o m ą jj 
n e n o r i ,  
p a s i i m t i  
p e n s i j ą  
m ū s ų  
S u d a r y t i  
kiasdešimties 
n e t ik s lin g a  
patys savo 
išnešioti arba 
mūsų kasoie 

Valdlrnnka!

1pervesti 
banką Jei to  
p in igus gali 
punkte Be to, 
galim a atsiim ti ir 
skyriaus kaso je  
sutarti del pen- 
žm onių
Jiem s ga lė tum e ir 
legom is pensijas 
p in igus išduoti

vaidininkai atlyginimą gauna iš valstybės biudžeto, kuris 

tiems, kas mnbn Heme nine iinin i.-» — , . ..  privalo tarnautitiems, kas moka |iems alga. Kaip jūs manote, ką reikia darvtl su tokiu  
valdininku, kurio darbu n e s k u n d ž ia  klientai? *

neko n ^ ie n s i^ í^n e ff'fn o T S irS u 'n u o sS S i^rS írg y ííín S iq  ^ e a ts ta fo 'n e n rų  
Vfa žm o"'4  Kiekvienas d i L  n / L r d a Y ą “ Жatlikti jj gerai.

prie naujos sistemos geriau pasiruošė, palaipsniui perė jo
Dėkui už interviu.

K la ip ė d o j tas 
būta '

Redakcijos prierašas: Ar jau gal,™  A" ,anaS P N IA U S ><AS
pensijųnešiojimo rate p a o Ė iL š k ą ’ L ik a s 0 a m X s aT=za™  ,"užb j,1a rne ' .

dar pro biurokratiškus akinius žiūrime i žmnm?U7$ - a , ка?  ko1 kasv ,s  
dvirati. Kam to reikia? Ar ne paprasčiau nusíTm,i akinius?10 lšraūinėlame

fotoreponažas

GERSIM E ŠVARESNĮ VANDENĮ
m  i n n r n n r l n m n  m  t n r m i n m  “ t / o i a o i  m r a l i l r a '  nrm ri H s r  i .Taip  nusprendėm e su 

R om ualdu Struoga, m iesto 
S aviva ldybes Tarybos deputatu, 
Sve ikatos ir  gam tos apsaugos 
kom is ijos p irm in inku lankydam iesi 
Bubiuose, kur sparčia i kyla 
vandens nuge ležin im o jrenqim u 
kom pleksas.

V a ikšč io jom e po  statybos 
aikštelę ir gėrė jom ės - darbas virte 
virė S tatybininkai, ano t jų pač'ų

term ino "ve jas i gra fiką” , nori dar 
š iem et paleisti vandens gerin im o 
jreng im ų kom pleksą, kad, ilgus 
m etus keikę ba isų  Šiaulių vanoenj, 
žm onės nurim tų, pajutę valdžios 
rūpestj, t. y. pam atę iš krano tekant] 
švaresnį vandenį. Sakau, švaresnį, 
nes prireiks ga l pusės metų, kol po 
įreng im ų pa le id im o išsivalys purvu, 
rūdėm is užnešti, priskretę
vam zdynai, ko l išm oksim e būti

taupesni,

“Aušros alėja”

sukom plektuosim e 
Visą techninę įrangą... Ubaqysté 
verčia "lenktyniauti su 
grafikais".

- Paskelbėme laikraštyje, kad 
mūsų statyovietėįe trūks:,, 
darbininkų - atvyko didelis būrys 
jaunų žmonių. įdarbinom e, tai 
dabar net pietų metu pluša 
paaiškino m um s kranininkas 

Nukelia j 4 p.



AR ŠMEIŽDAMI SUSIKRAUSIME 
GRAŽŲ POLITINĮ KRAITĮ?

M ano rankose "A ušros alėja". 
Ketvirtas numeris. Sudrebėjau. 
Perskaičiau lakonišką, bet bjauriai 
melagingą Lietuvos R espublikos 
Aukščiausiosios Tarybos
deputato K lem o Intos padėjė jo 
Alb ino Žičkaus žinutę "K. Inta ar Z. 
Vaišvila?" č ia  teigiam a, kad, neva, 
Z. Vaišvila, būdam as deputatu, 
susikrovė sau turtus, pasinaudo jo  
tarnybine padėtim i ir susiveikė 
mašiną. Noriu viešai pareikšti, kad 
tai - melas, turintis politin io  
šantažo tikslą.

Man skaudu, kad apie m ano 
sūnų Zigm ą sk linda  įvairiausi 
gandai, vadinam ų la isvų laikraščių 
puslapiai ‘ puoš ias i" purvu ir melu. 
Absurdas, kad Z. Vaišvila yra 
bendradarb iavęs su Tarybų 
Sąjungos saugumu, kad R. 
Marcinkus yra m ano brolis Kur 
ogika?! M ano m ergautinė 
Davardė - Uogeia itė Esu kilusi iš 
loniškio rajono M inča ič ių  ka im o 
netoli Žagarės). Kam  jdom u,

pasiteiraukite. Šmeižtas ir tai, kad jis 
V iln iaus centre yra gavęs puikų penkių 
kam barių butą, statosi namą Vilniuje. 
Dabar jau ir Š iauliuose! Prirašyta, 
prišnekėta Ir daugiau visokių 
nesąm onių.

Ir vistik, kodėl jis  šita ip dergiamas? 
Daugum a negali patikėti, kad jis  
nepasinaudojo savo tarnybine 
padėtim i. Ne, tikrai nepasinaudojo! 
Pirm iausia, jam rūpi valstybės reikalai. 
J is  aukojo save, besąlygiškai 
vykdydam as atgim im ui
vadovau jančių  asm enų nurodym us. 
Ė jo j pačius karščiausius taškus. Kiek 
būta  rizikos, pavo jų! Nemanykite, kad 
jam  lengva pasakyti skaudžią tiesą. 
Ne. Tą daro  d ide lių  va lios pastangų 
dėka. Ir padaro ! Jo  elgesyje nėra jok io  
savanaudiškum o. Aš džiaugiuosi jo  
do ra  ir sąžiningum u. Tačiau mane 
slegia nerimas, nes sūnus yra 
perdaug patiklus, toae l dažnai 
apgaunam as, patenka j dvive idžių 
pinkles. Neturi d iplom atijos, m eluoti 
jam  neišeina, todė l ir sako visada tik

PANEIGIMAS

tiesą, nors žino, kad už tai - 
neg lostom a Įsijungęs j politinę 
veiklą, jis daugką prarado: 
m ėgiam ą darbą, m okslinę karjerą ir 
svarbiausia, kas mane, motiną, 
labiausiai jaudina - sveikatą. Po 
Lietuvą j susitik im us važinėdavo 
nuosava mašina, kurią nusipirko 
pardavus tėč io  mašiną. Tik, 
būdam as viceprem jeru, naudojo 
tarnybin i autom obilį. Tačiau darbo 
ne savo reikalams! Jis prarado 
Justin iškių m ikrorajone turėtą dvieju 
kam barių butą, nes nusipirko 
privatizuojam ą vasamamj.
Vasarnam is lieka vasarnamiu. 
Vasarą - gerai. Bet kaip jame 
gyventi žiemą? Štai koks jis  tas Z. 
Vaišvila? Pastoviai puolam as iš 
kairės ir iš dešinės, muštas - 
neužmuštas, kaltas prie kryžiaus - 
neprikaltas. Net ponai sąjūdiečiai jj 
puola. Už ką? Ar ta ip  susikrausim e 
gražų politin j kraitį!

Palm ira VAIŠVILIENĖ 
A T deputato Z  Vaišvilos motina

“Aušros a lėjo je” , ketvirtajam e numeryje rašinyje “ K. Inta ar Z  Vaišvila” Įsivėlė klaida. Atsiprašau 
gerbiam ą Z. Vaišvilą bei visus skaitytojus ir prašau “Aušros alėjos” redakciją paneigti šią dezinformaciją.

Albinas ŽIČKUS

BURTININKO LAZDELE, KUR TU?
Antroji dalis

I ...Vingiai ir toliau lauke burtų 
I lazdelės, kurios dėka jų  burnoje 
I atsirastų maisto ir būtų tvarka. Buvę 
j nom enklatūrininkai ir pažangieji
K a fio z a i užrišinejo jiems akis, kimšo 
ausis, spardė, sp jaudė ir net

Murenginejo. Ne visiems pajėgūs buvo 
■zkim šti, tad Kazytė parsikvietė iš 
turgaus būrį speku liuo jančių  bei 
įkaušusių vyrukų ir pasakė: " - Kai 

ugrjš geresni laikai, aš jus
įamaitinsiu ir pagirdysiu, o jūs už tai 
avais žodžiais kartokite, ką aš šauksiu 
>er savo ruporą. ‘'Kazytė pasikviete 
itą aareiške: "Aš ■ padėjau tau jkurti 
aikrastj ir  tapti ‘ vyriausiuoju  Lietuvos 
lem askuotoju” , dabar tu turi padėti 
įan ir tapti mano ruporu. "Taip 
irdama, ėmė lankstyti Vituką, o Šis 
ekti: Gelbėkit, Šatrija
rievartauja!..' Po kiek laiko Vitas
utilo ir nesiprięšino: Kazytę gerai 
treniravo KGB - ypač per liežuvj ir 
ilvą 1

Vitas susitaikė su ruporo 
lidmeniu, nes jam gerai mokėjo, 
iliau skvarbiakiai Arvydas ir Aloyzas 
įstebėjo, jog vienas ar kitas tų, 

(lūriems neužteko raiščių akims d r 
in d o  skaityti "L ie tuvos aidą . 
/asario 16", "Kovo 11", Tada jie 
asikviete pas save Kranklyno 
ršininką, Nevzorovo bendražygį, 
isivalg iusj J. Baltušio druskos, V. 

etkevičių medaus ir pasakė, jog  
ikia visiems matantiems ant akių 
•dėti kranklyno spaudos flagm anus - 
Respublika", "O pozic iją ", "L ie tuvos 
tą" ir "M ažąją L ie tu v ą '.

• Atsivesk dar būrj stribų, kad agituotų 
ir nele istų skaityti kitos spaudos, - pridūrė 
Kazytė

Vyriausiasis dem agogas uoliai ėmėsi 
darbo, Vėliau Kazytė ir V idutė prisivilio jo 
Motieką, Šustauską, Petkų ir Ozolą, kad šie 
pastovėtų Šalia. Reikia stovėti dėl 
solidum o, kad nekristų jta rim as ant kairiųjų 
nešvarių darbelių, kad gulintys labiau 
pasitikėtų.

Tuom et pasipylė garsiai iš ruporo:
- Kom petenciją  va ldyti turi tik tie, kurie 

baigė TSKP. KGB kursus!
• Iš Lietuvos’ jokiu  būdu negali išeiti 

desantin inkai ir om onininkai, nes nebus 
kam kovoti prieš pacus mutantus, 
atklydusius iš Maskvos metro!

- Jokiu būdu neapginkluokite  krašto 
apsaugos savanorių, nes jie  iššaudys 
taikiai gulinčius. Ypač dabar, kai 
u ltradešin ieji jau p radeda S.etrij.. , 
atsiprašau, raganų medžioklę su kuokom. 
Per ta i klius ir jum s, nes anksčiau 
kaldavote raudoną vėliavą.

- Nepalies tik  tų, kurie kiš galvas j smėlį 
ir nesidom ės politika b e  "kas yra kas".

Ruporams antrino jkaušę balsai:
- Landsbergis spardo! Vagnorius

vagia! Seniau geriau buvo!
Gulintys, apsidžiaugę, kad rado 

f yvum o pateisinimą, šaukė:
Nera tvarkos! Trūksta Stalino rankos, 

todė l neisim j rinkimus!
Gulintys burbu liavo ir tingė jo  atmerkti 

akis arba atsikelti ir pasidom ėti kitokia 
spauda, nes buvo jau jpratę prie jiems 
brukamos.

Š ia padėtin .s idom ejo  Zigmukas.
Norėjo atrišti akis «aiškinti gulintiems,

kad revanšistinis nomenklatūros 
forum as pavergė jų smegenis, bet. 
pamatęs nuožmius stribų veidus bei 
geraširdiškai besišypsančius
Šustauską, Petkų ir Motieką, visai 
pasimetė... O kada išg irdo šmeižiant 
Gedim iną, rado išeitj:

- Taip jam ir reikia, - pasakė ir, 
num ojęs ranka nuėjo galvodamas: 
"G eriau reikėtų pradėti ruoštis 
rinkimams. Tačiau j kokius sąrašus 
papulti? Dešinieji manęs nebemegsta, 
kairiuoju būti nebemadinga... Reikia 
būti trečiuoju - v idurin iuo ju  nes kai du 
pešasi, trečias la im i Liberalai galėtų 
tikti, bet jie  nemoka kosmetiškai 
persidažyti - vis prasimuša raudona 
spalva, be to, bijau p ilko jo  "Vokės" iš 
KGB. Socialdemokratai panašiai 
jaučiasi, bet b ijau "Vokės" draugo 
sakalo, kad neiškapotų akiu. Centristų 
tarpe taip pat KGB-istas Egiaijus.

G eriausia i būtų "Arbūzo partija  ". Iš 
išorės žalias, iš vidaus - raudonas. 
Visiems įtikčiau. Panašiausi j tokią 
partiją  nuosaikieji, tad pasiprašysiu j  V. 
Kačinsko vyrų  kompaniją. Dėl laisvės jie 
kovoja su saiku..., kai būna asmeninė 
nauda.

Kazytė, matydama tokią  padėtj vis 
prunkštė, kol atsisėdo j Kaltinamųjų 
suolą, o gulintys iki šiol nesuprato, kad 
reikia dom ėtis ne vien Kazytės 
laikraščiais ir krankliais. Tingite!?

Algimantas OGINTAS
P. S. Honorarą skiriu Sąjūdžio 

remiamiems kandidatams
balotiruotis.

Birutė KYBARTIENĖ

PADĖKA UZ GYVYBĘ
I  CHAVIVA NĖRĖ PR O  DURIS. 
PASKUBĖKIME, - IŠGIRDO  
ŽĮSTAMĄ BALSA.
- Greičiau, greičiau, - vis ragino 
|sys Žaibas žydaitę

Pasigirdo žingsnia i

Prižiūrėto jas s tabte lė jo Chaviva 
išsigando, griebė jj už rankos jr 
p radėjo maldauti:

- Darykite ką nors. Neišduokite 
manęs.

Žingsniai artė jo Ė jo dviese. S.

DAUG GRAŽIŲ 
ŽODŽIŲ, PAŽADŲ 

ARBA DIDELIS NORAS 
IŠLIKTI DEPUTATAIS

Praėjusj šeštadieni Šiauliuose įvyko Lietuvos Centro judėjimo (LCJ) 
konferencija. Joje  dalyvavo judėjim o Iniciatoriai - Aukščiausiosios Tarybos 
deputatai M. Laurinkus, K. Motieka, R. Ozolas, S. Kašauskas, A. Januška, E. 
Bičkauskas, P. Vaitiekūnas, G. Ram onas, E. Petrovas ir dar 70 “ centristu".

Su LCJ įstatais supažindino A. Januška. Įsim inė dvi detalės: "LCJ nariu gali būti 
ir kitos partijos narys, bet ateity tai tikra i keistinas dalykas" bei “ labai svarbi institucija 
* LCJ rėmėjai, nes musuose daug kam sudėtinga griežtai tapti mūsų judė jim o 
(partijos) nariu Bene dauqiausia įdom ių  m inčių, kalbėdamas apie LCJ uždavinius 
iki rinkim ų, pasakė M Laurinkus. Pranešėjas aptarė aplinkybes, dėl kurių susikūrė 
LCJ, gilė jantį nepasitikėjim ą tarp  susipriešinusių  ir susipriešinimą tarp pradėjusių 
nepriklausom ybes atstatymo ke lią", norą, kad “ vėl atsirastų integruojanti politine 
jėga Egzistuoja (vairios partijos, - sakė M. Laurinkus, pažymėdamas, jog tos 
partijos ir sudarys “ daugumą, kuri bus ra dom inuojanti politinė linija, kuri leis vesti 
Lietuvos va lstybin į gyvenimą to liau". Deputatas pažymėjo, kad “ partijų  kūrimas irgi 
yra forsuotas". ir  tai taip pat kelia tam tik rą  nerimą: “ daugelis judė jim ų ir partijų 
kuriasi iš parlamento, jie  greitom is rašo nuostatas, programas, kurias tiktai iš dalies, 
gera valia priim i kaip kažkokią naują idėją, kuri kažkiek tai rišasi su gyvenim u ir 
kažkokia gyvenim o pofsp-=--wa". Iš čia ir kalbėtojo abejonė: "a r tas, kas susirinks 
paqal partinę program ą ir partinę lin iją  (...) ar tai jau iš tikrų jų  pakankamas pagrindas 
valstybei funkcionuoti labai fundam entalia i ir normaliai'7

R. Ozolas savo pranešime aptarė LCJ ve ik los perspektyvas. Daugsyk jo  kalboje 
nuskambėjo žodis “ partija” : “ Š iandien kurti partiją - tai daryti tai, kas yra būtina . 
"R inkim ai duos tai, kas šiandien yra svarbiausia visuotinai - jie  duos partiją", "Mes 
turim  pasakyti visiškai aiškiai: mes kuriam  partiją, nepriklausomai nuo to, kaip ji 
vadinsis..." O įdom iausiu  laikyčiau šj R. O zolo  sakinį: "M ūsų turi būti labai daug. Kai 
gero daikto daug, tai nėra b loga i". Pažymėtas ir ne sykį spaudoje  nuskambėjęs 
kaltinimas dėl Centro vardo pasisavin imo. “ Čia, matyt, turim a galvoj, kad parlamente 
veikia Centro frankcija, kurioje socialdem okratai sudaro daugumą, - sakė R. Ozolas. 
- Aišku, atsižvelg iant į  tai, kad socialdem okratų veiklos parlamente pagrindu 
formavosi Centro frakcija, m ora lin ių  aspiracijų galima turėti šitam vardui kaip 
švelniam savo jaunystės pris im in im u i". Kokią centristai žada porinkim inę koaliciją? 
Dvejopą. “ Tuo atveju, - sakė R. Ozolas, - je igu centristinių orientacijų  partijos bei 
organizacijos parlamente surenka tokj m andatų skaičių, kuris le idžia form uoti 
Vyriausybę, turėtų būti kalbama apie  bendros Vyriausybės form avim ą". O "je igu  
tokio mandatų skaičiaus nebūtų, turėtų  būti kuriama parlam ento tokios pozicijos 
arba bendradarb iavim o nuostata, kurios pobūdis prik lausytų  nuo konkrečios 
Vyriausybės veiklos. *

LCJ rinkim ų programos projektą aptarė P. Vaitiekūnas. “ Mes remiame ne 
asmenybių kovą ir  priešpriešą, bet idė jų  kovą, - sake kalbėtojas - Ir ta  idėjų kova A l 
būna dažnai negailestinga ir neetiška, bet jo je  ieškoma optim aliausio sprendimo. (...) 
Jeigu nekovotų parlamentarai, ta kova nusileistų j visuom enę: tarpusavyje kovotų 
žmonės ir lietųsi kraujas..." Pateisinęs parlam entines peštynos. deputatas pažymėjo 
centristų vietą tarp  socialdemokratijos, dem okratin io  soc a izmo ir libera lin io  
judėjim o.

LCJ principų deklraracijoje  (program oje) išdėstyta 13 problemų. Tai - gyvenim o 
brangimas, lito  įvedimas, privatizavimas, m okesčių  sistema ir kt. Daug gražių žodžių, 
pažadų. “ Mes sieksim e", "m es skatinsim e", "įves im e “ atsisaKysime". ‘ nedelsiant 
priim sime", "įd iegsim e ", "m ažinsim e", “ sparčiau rengsim e dėsime visas 
pastangas", "užd rausim e". garantuosim e" irt.t. Kam nors tiek pasižadėjęs, kažin ar 
begalėtum m iegoti? Taig i - je i tikė t programa, turim e reikalą su išties rimtais 
žmonėmis. L ietuvai išgelbėjim as garantuotas!

Tarp 12 diskusijose dalyvavusių ka lbė to jų  buvo  visokių  Ir naujus, tobulesnius. 
gyvenim iškesnius pasiū lym us pateikusių, ir pakoregavusių  jau įrašytus, ir kritiškesnį 
žodj tarusių. Išskirčiau juos j dv i grupes. 1. “ Siūlau pakeisti tvarką visų tų problemų. 
Kad reklama LCJ geresnė būtų. Kad stipriau a trodytų", "Dem okratija  ir stabilumas”  - 
tebus mūsų devizas", "Kainos - kaip prie  Brežnevo, a lgos - kaip prie Landsberg io" • 
kur kas stipresnis devizas", "Je igu  tinkam ai pravesim rinkim ine kampaniją, mes 
laimėsimč 90 proc. balsų". 2. "S iū lau su LDDP nesudaryti koalicijos ", "Del visiško 
įm on ių  privatizavim o^ Tai - jau ekstrem izmas ", "K iekvienas pažacu.s svarbus tiek, 
kiek prigyja gyven im e", "K a i mes čia važiavom  galvojom , kad bus kiek kitaip. O čia 
daugiau kalbama apie partijos kūrimą. Žodis "pa rtija " žmonėms sukelia tokias 
asociacijas, va rgu  ar galima ką tuo  la im ėti?", "Mes negaiim  pažadėti mokėti didelius 
atlygin im us. Reikia dar turėti, iš ko juos m okėti". "Išla ikyti bankrutuojančias įm ones - 
tikras nonsensas", "M ūsų ve ida i - v idu tin io  amžiaus, nėra jaun im o". "Intelektualas 
paskaitęs (programą), pasakys, kad čia yra  šiek tiek lozungai "Abejoju del 
m okesčių... Gal po jų  mūsų pensin inkai nebegaus pensijų?.." Ir 1.1.

Iš 79 konferencijos delegatų “tik ” 44 tapo kandidatais | būsimą Seimą. Iki 
gineso rekordo visai netoli!

Leonas PELECKIS

Žaibas greitai priė jo prie 
artim iausios kam eros, surado
tinkam ą raktą, atrakino duris ir 
įstūm ė pro  jas Chavivą. Su 
vokiečiais susitiko, kai jau rakino 
duris.

- Gerti, gerti norėjo, - aiškino 
priė jusiems patruliams.

Šię pasižiūrėjo j prižiūrėtoją ir 
n ieko nepasakė. Naktis praėjo 
ramiai. Tačiau prieiti prie kameros, j 
kurią įstūm ė žydaitę, tą  naktį jis  jau 
negalėjo, nes patruliai siuvo ir siuvo 
pro  šalj. Su Chaviva nesusitiko ir 
kitą naktj, nes j tą  postą jo  daugiau 
nepastatė Bėgo dienos, mėnesiai, 
iš  kalėjimo S. Žaibas išėjo, nes 
vokiečia i jaunus vyrus vežė j 
V okietiją  darbams. Jsidarbino prie 
geležinkelio, nes iš čia vyrų neėmė.

Ne tik Cavivai padė jo  S. Žaibas. 
V ienas žydas puo lė p o  jo  kojom , 
prašė leisti pabėgti, kita ip jo  
akivaizdoje nusižudysiąs. G erasis 
prižiūrėtojas, rizikuodam as savo 
gyvybe, le ioo jam  pabėgti. Gerai, 
kad viskas la im ingai baigėsi. Tais 
sunkia is karo metais Š iauliuose

siautė šlitinė. Ypač sirgo kalėjime
esantys žm onės. J o  geraširdė
žm ona virė įva irias arbatas, košes, o
S. Žaibas s lapč ia  nešė visa tai j 
kalėjimą, g irdė ir va lgyd in o  ligonius. 
Jam  buvo gaila kenčiančių žm onių. 
Todėl ir padėjo jiem s, dalinosi
paskutiniu duonos kąsniu. Padėjo ir 
žydam s, ir lietuviam s. Kalėjim e buvo  
krim inalin ių nusikaltėlių, bet nem ažai 
ir visiškai nekaltų žm onių . Šių 
labiausiai gailėjosi. Tačiau apie 
Chavivą: liko ji gyva, a r ne, ta ip  Ir 
nesužinojo. Susitikti su ja ta ip  pat 
nesitikėjo. J Vokietiją jo  neišvežė, 
nes d irbo  garvežio m ašin isto 
padėjėju.

Pasibaigė karas. S. Žaibą norėta 
išvežti j Sibirą, nes jaunalietuviu 
buvo, Lietuvos kariuom enėje tar
navo, kalėjime prie vok ieč ių  dirbo... 
Tačiau nuo S ib iro jam  pavyko 
išsisukti, nes dažnai keitė g y 
venam ą vietą. Bet buvo  per
sekio jam as ir todėl, kad panašus j 
kažkokį L ietuvos parti7aną, turė jusj 
s lapyvardę “ Žaibas” . Todėl už
siaug ino barzdą. P o kiek la iko S. 
Žaibą pa liko  ramybėje. Tačiau daug

daug metų jis  gyveno su baime, nes 
savo nam uose slėpė lietuviškus 
žurnalus, la ikraščius, ryšulėlį nuo 
traukų, kuriose jis, jaunas L ietuvos 
karys, ir prezidentas S m etona su 
ponu Raštikiu. L ietuviška dvasia š is 
žm ogus auklėjo ir savo vaikus 
sūnų  Edvardą, dukras Patriciją ir 
Virginiją. įdom u, kad nuotraukas, 
neleistiną lietuvišką literatūrą daug 
m etų slėpė net nuo vaikų - nenorė jo 
nelaim ę prišaukti. Šis paprastas ir 
kuk lus žm ogus dvelk ia gerumu, 
š iu o  m etu jam  apie aštuon ias
dešimt, tač iau jis  žvalus ir  linksm as 
Neslėpdam as jis džiaugėsi Cha- 
v ivo s  apsilankym u, jos noru jam 
padėkoti. Ramu dabar S. Žaibui: 
Chaviva gyva. Tikriausia i išs igelbėjo 
ir kiti žm onės, kuriem s jis  padėjo. 
D žiaugdam asis sus itik im u su 
v iešn ia  Iš Izraelio, jis  ir  pam iršo 
paklausti, kaip tuom et Chavivai 
pavyko  ištrūkti iš m irties nagų. Kaip 
C haviva išsigelbėjo?

Nuotrauka iš S. Žauibo 
archyvo. Čia jis Jaunystėje ta rp  
savo mokinių.

Tęsinys kitame numeryje
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GERSIME ŠVARESNI VANDENI
Atkelta i 2 p.

išgirdęs, kad stebim ės poilsio 
metu besidarbuojančiais.

AT deputatas Algimantas 
Sėjūnas - savas statybininkų 
gretose. Vėlgi staivoininkų 
term inolog ija tariant "pram usinėja" 
m iesto ekologinių objektų 
finansavim ą - c -do šiemet miestui 
265 mln. rublių.

Vandens gerin im o ir valymo 
įrengim ų statyba vyksta bene 
geriausiai Lietuvoje. Atsirado 
pap ildom ų darbo vietų darbo 
netekusiem s žm onėms.

- Gerai, kad nors vienas AT 
deputatas “ neužsim urkdė didžiojoje 
po litiko je", o  dirba naudingą darbą 
m iestui, - a iškino m us lydėjęs 
vandenvietės darbuotojas.

Dabar dažnai barami L etuvos 
žalieji, kad "sužlugdė Lietuvos 
energetiką", užkonservavę 3-ąjj 
Ignalinos atom inės elektrinės 
bloką ir užvilkinę naftos term inalo 
statybą. Šiaulių žalieji nuoseklūs 
beveik prieš keturis metus jie jiudė 
Lietuvai, kad mūsų m iesto vanduo 
blogas, net nuodingas, tooel 
šiandieninis ekologinių objektų 
finansavimas iš respublikos 
oiudžeto - logiškas. Šiauliečių 
sveikata rūpinosi visi • nuo G. 
Vagnoriaus ir E. Kunevičienės iki 
dabartin io premjero A. Abišalos 
bei jo  Vyriausybės.

Kai su R. Struoga vaikščiojom e 
po  vandens gerin im o objekto 
statybas ir kalbėjomės su ten 
dirbančiais žm onėmis, jie prašė-

• Apie m us nerašykite. Mes

dirbame, "grafikus vejamės” . Gerai, 
kad pinigų yra. A. Sėjūnui 
padėkokite.

Su ponu R. S truoga 
nusprendėme, kad negirsime nė 
vieno dalyvaujančio ekologinių 
objektų statybose. Nereikia liaupsių. 
Rūpestis Pl-nlogija - vieniem s 
,losiogin is üö as, k it ie m  
rinkim inės p rog iam oc
js-rareigojim ai. Tiesiog padėi me 
visiem s - nuo darbštaus statybininko 
iki nrc>mjero ir den л-ио, nes, b '  i, 
šių oujektų siatybvietėse pajutome 
konkretų, o ne deklaratyvų rūpeaų 
paprasm žmogumi, jo  gerove bei 
sveikata. AČIŪ!

Irena BRIDAITĖ 
Romualdo STRUOGOS n uo tr.

FAKTAI IR KOMENTARAI
S E L A  VI

- Šuniškas gyvenimas, - 
pasiguodė bičiuliui deputatas ponas 
P. - Aplo jau vieną, o man įkando 
kitas.

LENGVA RANKA
Kairiųjų deputatė J. turi lengvą 

ranką; dešiniajam deputatui, kuriam 
ji žiebė antausj, smarkiai spengė 
ausyje, bet po dienos, kitos liovėsi.

FILOSOFŲ KLUPIMO AKMUO 
Sakoma, kad žmonės 

nesupranta trijų dalykų: iš kur 
atsiranda dulkės, kur dingsta pinigai 
ir kaip pralobsta tinginiausi,

KLAUSIMAS BE UŽUOLANKŲ
- Kodėl, pilieti N., kasdien ramstai 

tvoras, je igu vyro paskirtis - paremti 
ketvidą trobos kertę?!

JVERTINIMAS
"Perestroikai" - kuolas, ant kurio 

bus sodinam i pučistai (greit bus jų 
ieismas...)

BIČIULIŠKAI
"Saviem s visi keliai atviri", - 

pasakė Maskvoje KGB šefas po 
trag iškų sausio jvykių Pabaltijyje,

išleisdamas Lietuvos premjerę P. j 
vojažą po užsienius.

DEPUTATO LIKIMO SMŪGIAI 
Rinkėjai poną M. nustūmė nuo 

parlamento durų, o  po  to  žavi 
kaimynė - nuo savųjų,

KAI LEMIA NURODYMAI IŠ 
AUKŠČIAU

Jei pasaulyje įsigalėtų 
komunizmas, planetoje liktų 
Vienna papūgos...

KOMUNIZMO STATYBA 
Du curba, du žiūri, dvidešim t du 

- politmngime.
TBILISIO SKERDYNIŲ 

IŠTAKOS
Kai galvoje stalinėliai, rankose 

desantininkų kastuvėliai,.,
KODĖL ŽLUGO 

KOMUNIZMAS?
Kiekvienai kvailybei ateina 

galas.
VEIKSMAS LYGUS 

ATOVEIKSMIUI
Deputatas A. apipurškė 

p iketuotojus prie parlamento 
ašarinėmis dujom is, bet... Pats

verkė kruvinom is ašaromis.
DEPUTATĖS J. DĖSNIS
Skaldyti antausius lengviau negu 

malkas.
BUVO, BUVO KAIP NEBUVO?!
Kom unizm as buv" šviesi partijos 

Regem ono narių dabartis.
GABUMAI
Pučiste; remontavo socializmą, 

kol jj galutinai demontavo.
PRIORITETAS

SSRS - šalis, kurioje 
veiksmažodžius buvo išstūmę 
keiksmažodžiai.

REALUSIS SOCIALIZMAS 
Kai darbas • regimybė, o 

padoresnis uždarbis - tikimybė.
KREMLIAUS KURANTAI
Ati-duok laši-nius, imk kom u

nizmą (kaip katę) maiše.
GORBIO LIKIMO IRONIJA
• Kodėl taip praretėjo G orbačiovo 

ševeliūra?
■ Argi nežinai? Raiša jam nurovė 

plaukus po  baisiųjų Sausio jvykių 
Lietuvoje!

Zenonas BERNOTAS

PARDUODA

* Nenaudotą mufelinę krosnelę 
PM-8. Teirautis t. 3-83-27.

* Keturių kambarių butą 
Šiauliuose, Gitariuose, pirmame 
aukšte arba šis butas keičiamas j 
mažesnj. Teirautis t. 2-68-24.

GERBIAMI RINKĖJAI,
Š iaulių  m iasto ta rybo s  Nuoseklių jų  

S ą jūdž io  deputa tų  fra kc ijo s  a tstovai
Jus  p riim inė ja  Sąjūdžio  būstinėje  
(V iln iaus g. 153) penktad ien ia is  nuo  16
ik i 18 val.

DĖMESIO!

STEIGIAMA
B LAI VYSTĖS SARGYBA

Nuolat ir jau  pavojingai 
plintant girtavimui, kasdien  
akivaizdžiai m atom e
skaudžius jo padarinius. 
Pavojingiausia ir
skaudžiausia  tai, kad  
girtavim as vis jau n ė ja  ir 
m oteriškėje, | jo liūną  
įsitraukia vis d au g iau  jaunų  
žm onių ir m oterų. T arp  
d a u g yb ės  socialinių,
ekonom inių, psichologinių  
girtavim o plitim o priežasčių  
v iena  iš svarb iausių - bet 
kuria kaina, besivaikant kuo  
didžiausio  pelno, alkoholio  
pasiū la  jau  viršija jo 
paklausą, labai dažn ai 
paže idžian t jstatym us. 
G a u n a m e  d a u g
nusiskundim ų ir dėl 
pilstom o alaus, ir dėl 
stipriųjų gėrim ų pardavim o

taisyklių paže id im ų, yp a č  
p a r d u o t u v ė s e ,  
peršančiose alkoholį visą 
parą. D ažniausias iš šių 
paže id im ų - alkoholio  
p a r d a v i n ė j i m a s  
nep ilnam ečiam s.

M otinas ir tėvus bei vi
sus, kuriem s rūpi mūsų  
jaunim o, m ūsų tautos ate i
tis ir likimas, kviečiam e bur
tis j Blaivystės sargybą. 
Rinkimės tre č ia d ien į,  
ru g s ė jo  m ėn . 2 3  d. 18  vai. 
m ūsų p ata lp o se  V iln iau s  
g. N r. 1 5 3  1 au k š ta s , te l. 
3 2 5 9 1 . A p tars im e mus 
jaudinančias negeroves, 
veikiančius jstatym us, 
num atysim e d arbo  gaires.

V y s k u p o  M . 
V a lan č iau s  b la iv ys tės  
S ą jū d ž io  Š iau lių  m ie sto  
ta ryb a   J

Redaktorė
Birutė

Kybartienė

ponioms 
panelėms

Mielosios! Praėjęs savaitgalis 
buvo nuostabus. Gal gražus bus k 
šis? Tuomet, je igu t.uėsite noro ir 
laiko, galėtumėte išplauti savo 
pagalvių pūkus. Kaip tai padaryti? 
Taigi...

PŪKŲ  
SKALBIMAS

Išskalbti pagalvių pūkus ir 
plunksnas visai nesunku. Iš patalų 
a i ... pagalviu pūkai arba plunksnos 
supilami j didesnį drobin į ar marlinį 

jis užsiuvamas, pusę 
a.candos palaikomas šiltame muilo 

ir ■“■so tirpale (pirmajam 
m irkymui 5 1. vandens imama 200 gr 
muilu drožlių ir šaukštelis borakso), 
paskui gerai nuspaudžiamas ir 
dedamas j Kitą tirpalą, paruoštą su 
dvigubai mažesniu muilo ir borakso 
kiekiu. Pamirkius dar pusę 
valandos, plunksnos ir pūkai 
nuspaudžiau perplauna! švariu 
šiltu vanuunu ir pakabinus

išdžiovinam i (geriau pavėsyje), 
kartkartėmis padaužant p lo r. 
rykštele, kad nesuliptų.

Išdžiūvusius pūkus reikia gerai 
rankomis išpurenti ir supilti j irnpilą. 
Nauji ar išskalbti impilai pirm iau iš 
išvirkščios pusės ištrinami muilu ar 
vašku, parafinu.

Jei pūkų nedaug, juos galima 
išskalbti rėtyje, įstatytame į indą su 
m uiluotu vandeniu. Išskalbti pūkai 
keletą kartų perplaunami šiltu 
vandeniu ir išdžiovinami 
Pabandykite tai padaryti.

Ponia JADVYGA

ŠIAULIŲ TELEVIZIJOS 
PROGRAMA

PENKTADIENIS, rugsėjo 18 d.
21.00 - Kultūros skyriaus 

parengta programa
21.45 - Sveikinimų koncertas
22.20 - Meninis -filmas "Policijos 

akademija”
ANTRADIENIS, rugsė jo  22 d.
21.00 - Žinios
21.20 - "M ūsų svečiai"
21.25 - Policijos pranešimas
21.30 - Publicistine laida

2145 - M eninis filmas
"Svetimas"

TREČIADIENIS, rugsėjo 23 d.
21 00 - Žinios

21.10 - A n im a r^ ic  fjimas
21.20 - Laida jaunimui

"įs ibėgė jau"
21.50 - "Tangom anija"
22.30 - Koncertas 
KETVIRTADIENIS, rugsėjo 24

21.00 - Ž inios
21 .10- "Seno jo  kavos malūnėlio 

istorijos" - II d.
21 25 -"S o d ž iu s ”
21.40 - Tribūna
21.50 - Meninis filmas "Laukinė 

orchidėja”

MIELI ŠIAULIEČIAI,

Šių metų rugsėjo 21 dieną (pirmadienj) 19 val. Sąjūdžio 
diskusijų klube (Vilniaus 151) įvyks susitikim as su Aukščiausiosios 

Tarybos deputatu Gediminu VAGNORIUMI.
Laukiame Jūsų.

Rengėjai

MIELI ŽMONĖS,

Šių metų rugsėjo 18 dieną (penktadienį) nuo 10 Iki 13 val.
Sąjūdžio būstinėje (Vilniaus 153, Šiauliai) įvyks Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputato Algimanto  
SĖJŪNO rinkėjų priėm im as asmeniniais reikalais. Prašome 
apsilankyti.

Deputato padėjėjos

DĖMESIO!

Lietuvos Sąjūdžio konferencijos, {vyksiančios rugsėjo 19 dieną 
Vilniuje, delegatai ir svečiai renkasi Šiauliuose prie gamyklos 
“Verpsto” esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje. 
Išvažiuojame 6,30 val.

Šiaulių miesto Sąjūdžio taryba

ŠIAULIEČIŲ DĖMESIUI!
Šių metų rugsėjo 25 dieną 18 val. Technikos universiteto 

Šiaulių fakultete (Vilniaus 151) organizuojamas susitikimas su 
dešiniųjų partijų atstovais ir kandidatais | Lietuvos Seimą. 

Maloniai kviečiame apsilankyti.
Rengėjai

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

Redakcinė kolegija:
Virginija LADIETIENĖ, Leonas 

PELECKIS, Virginija PLUŚ- 
člAUSKIENĖ, Antanas PNIAUSKAS 
ir Algimantas SĖJŪNAS

Mūsų adresas:
5400 Šiauliai, Vilniaus 153, telet. 24555 LS Šiaulių m. tarybos 

sąskaita Nr. 700136 Lietuvos banko Šiaulių sk. SL 520.
Spaudė Titnago" spaustuvė Šiauliuose, Vasario 16-osios g. 52. 1 

sp. lankas. Užs. Nr. 3257


