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LIETUVOS SĄJŪDŽIO LAIKRAŠTIS ŠIAULIŲ KRAŠTO ŽMONĖMS 
1992 M. SPALIO 9 D. - SPALIO 16 D. *  KAINA 2 TL.

Tęsia darbą Aukščiausioji Taryba. Baigiamas rengti sutartinis 
Konstitucijos projektas, kuris bus pateiktas tautos referendumui spalio 25 

(kartu su Seimo rinkimais). Neramina, ar spėsime su projektu 
susipažinti. Ar sąmoningai balsuosime?

Priimti keli įstatymai. Tačiau esmė paaiškės tik po jų publikacijos. 
ĮPradėti svarstyti dar keli jstatymų projektai...

jdomi premjero A. Abišalos informacija. Benzino turime 35 dienoms, 
Idizelinio kuro - 21 dienai, krosninio kuro - 8 dienoms. Paguoda: taupant 
kuro užteks šiek tiek ilgiau. O suskystintų dujų liko tik lašelis. Atrodo, lyg ir 
niekas nebetrukdo kurą nusipirkti iš Rusijos. Susitarta dėl kainų ir 
latsiskaitymo formų. O kuro kaip nėra, taip nėra. Kažin, ar tai nėra kaimynų 
(bandymas turėti jtakos rinkimų rezultatams?

PAŽINIMO AŠIS
I Atsisveikinome su rubliais. Ramiai, be ypatingo patoso. Pinigai tik 
aikini, ir ‘‘talonų” vardas gana proziškas. O patys talonai žengia drąsiai: 
lublis jau pigesnis už taloną. Tačiau talonai gal bus neilgai: Lietuvoje jau 
Įalami Ir tikri pinigai.

šiurpina tragedija. Tęsiasi kova su ekologine katastrofa. IŠ prie 
llemuno esančios Baltarusijos saugyklos išleistos 188 tonos mazuto. 
|>agal skelbtą versiją tai tyčia padarė kažkoks pusprotis. Šj kartą kaltininkai 
j  už sienos. Bet ir mūsiškis Civilinės saugos departamentas mažai ką 
lalėjo padaryti, nes reikiamai nepasiruošta. Departamentas dar jaunas, bet 
įsinorėtų, kad įsigalėtų "kompetentingų” buvusios “ graždanskaja 
(borona” specialistų dvasia: darbą dirbti tik kabinete, t. y. kurti tik 
istrukcijas ir ataskaitas. Šj kartą katastrofa turės ilgalaikes pasekmes, 
kršalai pasieks ir marias
I  Reikia pasidžiaugti likimo brolių estų žingsniais, Jie sugebėjo išrinkti 
prlamentą su dešiniųjų dauguma. Todėl estai susilaukė paramos iš 
arptautinio valiutos fondo. O dabar jie jau turi ir prezidentą: Lennartą Merj. 
Kiuosi, kad ir mūsų žmonėms užteks kantrybės ir proto neatiduoti 
|andatų praeities šešėliams.
i Na, o Šiauliuose viešėję Švedijos Sodeltarjės miesto vadovai 
Isižymėjo dalykiškumu. Buvo kontaktų, pareikšta ketinimų. Pasak miesto 
lybos pirmininko A, Lankausko, svečiai nusipirko ir išsivežė mūsų jmonių 
bdukcijos pavyzdžių. Tai - geras ženklas.

Jonas GENYS

PO RIN K IM Ų  SUŠILS?
1 Pirmadienį Sąjūdžio diskusijų 
|be su šiauliečiais kalbėjosi 
psto tarybos pirmininkas Alfredas 
pkauskas. Susirinkusiems jis
pasakojo apie švedų iš
□eltarjės miesto viešnagę
bliuose. Anot gerbiamo A.
kausko, svečiai domėjosi
[ačių ir variklių gamyklos
liro", odinės galanterijos
ninių, kitų jmonių darbu, 
jipirko čia gaminamos
pukcijos, kuri tiktų pasauliniams 
|idartams Ką gali žinoti, gal
pai nutars pirkti mūsiškę 
Ivišką produkciją. Šiauliečiams 
piai pasiūlė pirkti jų jau 
dotus, tačiau dar pakankamai 
|s autobusus. Nebrangiai 
luotų, be to, nemokamai 
lokytų mūsų vairuotojus.
(Po viliojančios ir malonios 
bs apie švedų viešnagę 
hės paniro j kasdienybę. Nors ji 
visiškai juoda, tačiau rūpintis 

|o. Čia pat žiema. Ar ruošiamasi 
i Pasak miesto tarybos 
Ininko, akmens anglies yra 
Inkamai, tačiau ji brangoka. 
I, kad didelėse katilinėse jas 
|oti negalima. Reikalingas

skystas kuras, kurio trūksta. Tačiau, 
pasak pono Lankausko, 
bandysime kaip nors suktis. Jeigu 
iš Rytų šalies bus kuro blokada, 
teks panaudoti valiutą, kurios 
miesto biudžete yra, ir iš vokiečių 
pirkti tepalą, kuris kaloringumu 
nenusileidžia mazutui. Jei 
žmonėms truks kuro, panaudos 
valstybės rezervuotą akmens anglį.

Malonu, kad j susitikimą atėję 
šiauliečiai ne verkšleno, bet realiai 
mąstė, kaip suktis iš nemalonios 
padėties. Kalbėta apie elektros 
energijos panaudojimą... Ponas 
Lankauskas pabrėžė, kad 
taupomieji bankai iš gyventojų 
delspinigių už pavėluotus 
mokesčius nelupa, nes toks 
sus'tarimas. Prisiminti ir mūsų 
gyvenamųjų namų rėčiai - langai, 
kuriuos reikėtų apsikamšyti, 
užsandarinti duris.

Manoma, kad po Seimo 
rinkimų sušils... Svarbiausia, 
sugebėti deputatais išrinkti tuos, 
kurie nepučia muilo burbulų, bet 
konkrečiais darbais ( kiekvieno 
mūsų namus neša šilumą.

Vladas STIRNIUS

“M USŲ KRAŠTAS” 
PRA LA IM ĖJO  BYLĄ

^asarą R adviliškio rajono la ikraštis  išspausdino rašlnj 
što  valanda". Š iam e rašinyje apšm eižti valstybės  
lolieriai, aktyvūs rajono sąjūdin inkai Vytautas Butvilas, 
a M ančlaušk lenė . D ėl garbės Ir orum o Įžeidim o kreiptasi | 
|ų rajono teism ą. Spalio  penktąją |vyko jo posėdis. Šio 
o sprendim u redakcija  ponui V . Butvilui privalės  
Ikėti 100 0 0  ta loną.

ŽUVIS GENDA NUO GALVOS
O viršininkai? Nuo valdžios.
Regis, ir nieko žmogus buvo. 

Tačiau gavo karalystę, karūną 
užsidėjo ir iš aukšto | kitą žmogų 
žiūrėti pradėjo. Su eiliniais ir šiaip, 
ir taip, nes po savo valdžios 
marias tarsi lydeka nardo.

Gerai, jei pagauni plėšrūną 
karalių ir tuojau pat keptuvėje iškepi. 
Bet, jeigu to nepadarai, lydeka gesti 
pradeda...

Yra tokia karalystė ir mūsų krašte. 
Šiaulių rajono valdyboje ir apylinkėje 
plauko ir didesnės, Ir mažesnes 
žuvys. Ir lydekų, Ir slidžių ungurių čia 
yra. Viena, kita meškeriotojui 
pakliuvo, tačiau nuo kabliuko 
atsikabino ir vėl po plačiąsias 
valdžios marias plaukioja, todė l visa 
tai dabar tik aprašyti galima. O buvo 
taip

Šiaulių apylinkės viršaitis R. 
Čečkauskas priėmė Iš piliečių, 
gyvenančių ne apylinkės teritorijoje, 
pareiškimus dėl sklypų išskyrimo 
individualiai statybai. Žodžiu, kai 
kurie ponai šiauliečiai panoro namus 
ir pilaites svetimoje žemėje statytis. 
Viršaitis priėmė tuos pareiškimus ir 
pateikė juos svarstyti apylinkės 
tarybos sesijai. Tačiau pamiršo 
sesiją informuoti apie pažeidimus 
neteisėtai skiriant sklypus rajono vyr. 
notarei N. Masiliūnienei, valdybos 
landšafto architektei J.
Labianskienei, apylinkės agrarinės 
reformos tarnybos darbuotojai J. 
Urbonienei, šiaulietei R. Budrytei ir 
dar vienai, kitai personai. Pažeistas 
Didysis Monstras įstatymas. 
Vieniems tai - iš džiaugsmo trynimas 
rankomis, kiti liko nuskriausti, bet 
apie (ai - truputj vėliau.

Šiaulių apylinkėje pažeidimai 
pasipylė kaip žuvys ant denio. Ypač

jų pribyrėjo, skirstant sklypus 
gyvenamųjų namų statyboms šios 
apylinkės Gegužių gyvenvietėje. 
Vyriausybė paklausius sklypus buvo 
numačiusi dalinti per aukcionus. 
Tačiau aukcionas yra aukcionas, č ia  
laimėti gali ne Petras, kurio kepurė 
valdžios vyrui dailesnė, bet koks 
nors Jonas.,. Tuomet, gal jau geriau 
be to aukciono...

Dar prieš metus rajono valdyba 
patvirtino Vinkšnėnų gyvenvietės 
kvartalo projektą. Vėl pažeidimai 
pabiro. Ir tokie, Ir kitokie, Štai Žeimių 
ir Aleksandrijos gyvenvietėse 
šešiems piliečiams neteisėtai skirti 
sklypai. Nepagrįstai išdalinti sklypai 
Lieporių, voverišklų, Vinkšnėnų 
gyvenvietėse. Viena žemė neteisėtai 
išdalinta, kitos slaptai pasilikta (prie 
fermų nustatyta net 16,6 ha žemės 
plotas). Apylinkės agrarinės 
tarnybos vadovas A. Banys 
Voverišklų žemės ūkio jmonei 
išnuomavo padidintą žemės plotą, 
todėl nenuostabu, kad jos pritrūko 
pretendentams j savo žemę. Todėl Ir 
sujudo žemės savininkai, todėl ir 
pasipiktino žmonės. (Apie tai kiek 
ankstėliau rašyta “ Aušros alėjoje".)

Prie juodos žemelės palinko ir 
pats apylinkės viršaitis R. 
Čečkauskas. Pažeisdamas
Vyriausybės nutarimus, tuometinio 
Naujo gyvenimo kolūkio teritorijoje 
pats nuomavo 2 ha sklypą. Dar 
“gudriau” padarė minėtos apylinkės 

agrarinės tarnybos žemėtvarkininkė 
G. Švedienė. Pailių žemės ūkio 
bendrovės Juozapaičių kaime 
moteriškė savavališkai atsimatavo 
15 ha žemės ir apsisėjo ją javais, 
bendrovės žmonėms - žala, o G. 
Švedienei? Aišku, nauda. Ir nemaža. 
Jdomu, kad apie pareigūnės

tarnybinj piktnaudžiavimą žinojo ir 
tarnybos vadovai, ir rajono valdybos 
pareigūnai, tačiau bausti niekas 
nepanoro. Kodėl?

Apylinkės agrarinės reformos 
tarnybos vadovas A. Banys taip pat 
pažeidinėjo piliečių interesus, 
nesprendė jų pareiškimų dėl žemės 
grąžinimo eilės tvarka ir iš esmės. 
Vėl kodėl? Tai paties pono Banio 
"išmislas" ar stambesnei lydekai 
paliepus?.. Sunku dabar pasakyti, 
kodėl priemiestinės zonos ūkiuose 
buvo taip delsiama žemės 
savininkams grąžinti tai. kas aniems 
priklauso. Čia galima tik spėlioti, j 
fantastikų lauką pakliuvo Ir rajono 
valdybos Žemėtvarkos tarnybos 
vadovas V. Guzaitis. Tyčia ar ne, bet 
jis nepateikė būtiniausių duomenų, 
kuriais remiantis, savininkams buvo 
gallmagrąžlnti jų nuosavybę - žemę.

Blogiausia, kad rajono 
valdytojas V, Krasauskas ir jo 
pavaduotojas R. Mačiūnas toleravo 
aukštėliau įvardintų pareigūnų
veiklą, principingai nevertino
daromų pažeidimų, vilkino piliečių 
pareiškimų svarstymą ir pan. Ką 
darysi, iš klaidų mokomasi. Būtų 
puiku, kad nebūtų jų naujų. Ar ponai 
A. Banys, V. Guzaitis, R. 
Čečkauskas ir toliau darbuosis 
savose karalystėse? Tai - pono 
Krasausko sąžinės reikalas. Kokia ji, 
manyčiau, netrukus sužinosime. Ar 
rajono tarybos deputatai 
principingai jvertins valdybos
pareigūnų Krasausko ir Maciūno
veiklą? Laikćfe taip pat parodys.

Nardo žuvelės po savo
karalystės vandenis. Oi, kaip dar 
nardo... Tad, meškeriotojai, 
nesnauskite!

Birutė KYBARTIENĖ

“ŠIAULIŲ N A U JIEN O S” - SIAUBO 
LAIKRAŠTUKAS?

Juoda spalva ir... Prognozės, prognozės... G irdi, duonos kepaliukas kainuosiąs net 100  
talonų, kilogram as m ėsos - 450 -5 0 0  talonų, už v ieno kam bario butą teks  m okėti kosm inę sumą. 
Be to, š iau lieč ia i' gąsdinam i utopiniu varžytin ių Įstatym u. D rebinkite kinkas, žm ogeliai. 
Nervuokttėsl Naktim is nem iegokite, validolj čiulpkite!

O  Jeigu taip nebus?! Ar “ Šiaulių nau jienų" redakcija, beje, via dar besinaudojanti už m ūsų visų 
pinigus (m iesto biudžeto  lėšos) nupirktais kom piuteria is, užm okės už stresinės situacijos  
padarinius? O  gal pripažins, kad ji rinkim inės kam panijos m etu propagavo kairių jų veiklos  
programą?

Jonas  DAGYS

‘‘MAN LIETUVOS SĄJŪDŽIO RINKIMINĖ PROGRAMA - 
PRIIMTINIAUSIA, NES PIRMIAUSIA KETINAMA
PADARYTI TVARKĄ TEISĖSAUGOJE...”

(Eilutė iš laiško redakcijai)
APIE LIETUVOS SĄJŪDŽIO KANDIDATĄ j SEIMĄ 

JONĄ ALGIRDĄ MISIŪNĄ RAŠOME TREČIAME 
“ AUŠROS ALĖJOS” PUSLAPYJE.

ANONSAS
т з р г

ШШЯЩШШШШ J  Шшт
“NIEKO NEŽINAU. PIRMĄ KARTĄ GIRDŽIU", • pasakė Algirdas'Brazauskas  
apie Šiauliuose sklandantį gandą, kad netrukus bus priim tas varžytinių

Įstatymas.

Plačiau apie tai - kitame "Aušros alė jos" num eryje,
_ —   i  u ' u . ^ —  -..- .-o i— ________ j



SALDI BALTIJOS JŪRA
Vidurvasaris. Pats uogų metas. Žmonėms norėjosi pasidaryti kompotų. 

Išsivirti uogienių... Bet tam reikėjo cukraus. Tuomet savo paslaugas pasiūlė 
UAB "Aura” , kurios valdybą sudaro stambiausių Šiaulių jmonlų vadovai ir 
kuri prisiglaudusi prie šiauliškės pramonininkų asociacijos. U2 maišą tik 
3000 rubliui Tai • pigiau nei parduotuvėje. Ir susigundė žmonės: kas maiSui. 
kas dviems... Todėl ir nešė pinigus Į Inžinierių namus. Taip per visą Lietuvą 
susidarė apvali 3 milijardų, luomet dar rublių, suma. Tik bėda, kad to 
cukraus nėra. Ruduo įpusėjo, uogos ir vaisiai baigėsi.

Kaip iė to  galima padaryti didelius pinigus? Komerciniai bankai moka po 
50 proc. palūkanų per mėnesj. Per tris mėnesius nesunku tuos tris milijardus 
padvigubinti. Reikia tik mokėti suktis. Tačiau žmonės, kantrybės pristigę ir 
nepatenkinti kreipėsi J Valstybės kontrolierių Kazimierą Uoką, kuomet 
rugsėjo 28-ąją jis lankėsi Šiauliuose ir paprašė atrišti šj Gordijaus n .czg^ 
Bet kontrolieriai be prokuratūros leidimo negali tikrinti uždarų akcinių 
bendrovių. Jei žmonės kreiptųsi dėl to  prapuolenio cukraus j prokuratūrą ir 
paprašytų pavesti kontrolieriams išsiaiškinti, kaip ten su tuo cukrumi iš 
tikrųjų yra, tai, matyt, tokj pavedimą prokuratūra duotų. Bet kas kreipsis?!

Stebina mūsų žmonių patiklumas, nes jis be jokių sutarčių ar sąlygų 
atidavė savo pinigus biznieriams. Ar tuomet jie suvokė, kad ne iš altruizmo 
"didieji vadai" sumanė parplukdyti iš Ispanijos cukrų, bet dėl biznio ir gana 
didelio biznio!

Tokia politika, mano nuomone, yra antivalstybinė, nes suduotas smūgis 
mūsiškei cukraus pramonei, cukrinių runkelių augintojams. Pramonininkai 
tokią savo operaciją pavadino konkurencija. Bet... Konkurencija būtų, jei 
“Aura" pati Lietuvoje pasistatytų cukraus fabriką ir čia gamintų pigesnj 
cukrų. O surinkus pinigus be palūkanų, nesunku prekybą organizuoti. 
Manyčiau, kad Iš užsienio reikėtų pirkti tai, kas Lietuvoje negaminama, nes 
nedaug turime piniginių lėšų. Jei tuos tris milijardus būtume skyrę, tarkime 
energetiniams resursams, tai šiandien kasdien turėtume karštą vandenį, Ir 
butai jau būtų šildomi, ir anėjančios žiemos su baime nelauktume. Gal šj 
rašinj oponentai pavadins politikos darymu... Betgi yra ryšys tarp cukraus Ir 
politikos: Šiaulių pramonininkų asociacija remia socialdemokratus, kad šie 
mažintų mokesčius ir sudarytų palankias sąlygas bizniui. Bet Europos 
valstybių socialdemokratai yra už didelius mokesčius ir socialines 
garantijas. Kas ką Šiauliuose ruošiasi apgauti, nesusigaudo net politikai. Be 
to, jdomu, už kokias lėšas pramonininkai remia socialdemokratus? Juk 
kolektyvai nejparelgojo nė vieno vadovo "pirkti" ar remti kandidatus iš jų 
uždirbtų lėšų. Vadinasi, lieka vienas kelias ■ biznis?

Kai kurie tarnautojai Įtaria, kad reketas iš šių biznierių paprašė dalies 
pelno, atseit, sunku laivui bus j uostą jplauktl, tirps cukrus Baltijos jūroje. Ką 
gali žinoti? Esant tokiam chaosui Ir neturint Lietuvoje tvirtos vykdomosios 
valdžios, visaip gali būti.

Žmonėms linkėčiau šitą cukrų gauti. Bet kitąkart, ar ne geriau, prieš 
skolinant be palūkanų pinigus akcinėms bednrovėms, pagalvoti? Kad 
nereikėtų vėliau gedintis nervų ir patirti nuostolių.

Antanas PNIAUSKAS

* APIE CUKRŲ IR...
Pavenčių cukraus fabriko 

generalinio direktoriaus mintys
Man žinoma, labai nepatogu apie visa 

tai rašyti, bet kai Jūs v iso fabriko 
darbuoto jų  pastangas išsitiesti ir ištiesti 
Jums rankas vadinate  "ap ip lėšim u" ir 
sprendimu per ūkininkų kišenę bei mano 
politinius gobšum us" ir "netikite mūsų 
paslaugų geranoriškum u" man tenka 
pasakyti, kad Jūs kaip ir v is i rėksniai 
padarote meškos paslaugą Lietuvos 
žengimui j priekj. Jūsų kaltinimai labai 
daug džiaugsmo sukėlė sovietmečio laikų 
besiilgintiems. Tokius mūsų nesutarimus 
jie  būtinai išnaudos, ir ne vieną skundą šia 
tematika parašys. ,

Pirmą dieną, susitikdamas su cukrinių 
runkelių augintojais, aš padariau klaidą, 
nes daug kalbėjau apie  fabriko žmonių 
pastangas gerai d irb ti Ir vadovybės 
pastangas sudaryti sąlygas gerai uždirbti. 
Rezultatai akivaizdūs. Pernai ketvirtame 
ketvirtyje virš "socia lizm o lyg io" 
pagam inta 3 tūkstančiai tonų cukraus. Iš 
uždirbto “ v iršp lan in io" cukraus 
apsirūpinom e medžiagom is fabriko 
remontui, išsivertėme be kreditų ir vieną 
tūkstantj tonų cukraus pardavėm e cukrinių 
runkelių augintojams, Sakysite čia Jūsų 
cukrus. Taip, bet jis  dėl ištęstos gamybos 
po Naujųjų metų būdavo nurašomas j 
nuostoliusl

Š ią vasarą Iš Švedijos už pusę m ilijono 
dolerių  nupirkome išspaudų džiovyklą ir ją 
sumontavome.

Jūs ne visą tiesą pasakėte apie 
išspaudas. Iš fabriko už 20 tonų cukrinių 
runkelių (vieno ha derlius) pagal sutartis už 
20 tonų cukrinių runkelių (vieno ha derlius) 
pagal sutartis Jūs gausite ne 1 toną, o 12 
tonų drėgnų išspaudų po 100 talonų už 
toną. iš to  kiekio mes, jas išdžiovinus, 
gautum e 1 toną sausų išspaudų, už kurią 
danai moka 110 dolerių. Jūs gerai 
prisimenate, kad siūliau nupirkti sėklas, 
kurių pokeiis vienam hektarui kainuoja 100 
dolerių (blogesnės kokybės galime gauti ir 
už 25 dolerius). Nėra kalbos, kad viskas 
būtų apiform inama sutartinėmis kainomis. 
Be Jūs norite patys visko nusipirkti. 
Prašome pasiimkite doleriais. Bet gal 
orkaitėje išspaudas žadate išhid iiovinti?

Ponas Zigmas Inda "Aušros 
alėjos" (numeris 7) skaitytojams 
mane pristatė baisesniu už 
"sovietmečio laikų direktorių", 
kurio "nesupranta tvaiko proto 
žmogus". Todėl priverstas gintis ir 
išsamiau pasisakyti apls cukraus 
pramonės problemas.

Negi šiaip girsies, kad dirbęs 
jva iriose pareigose Marijampolės 
cukraus fabrike, kad antrą kartą dirbu 
direktorium i Pavenčiuose, kad 
Lietuvos energetikos institute 
apsigynęs mokslų kandidato  Ir mokslų 
daktaro d isertacijas, kad fabriko 
žmonės dar kartą m ane pakvietė 
vadovauti fabrikui tragiškom is sausio 

' dienom is. Negi šia ip  sakytumei, kad 
sausio 13-os naktj su dukra  stovėjome 
prie Kauno te levizijos bokšto, o 
rugp jūč io  pučo metu su kel iais 
drąsiausia is (Kuršėnuose važinėjo 
dengtos mašinos ir ne v ienas rausėsi 
išmestų partinių bilietų) pasisakėme 
fab riko  darbuoto jų  m itinge, kad dėl 
tėvo "ekskurs ijos" j Baškiriją 1945 
metais nepriėm ė j  norim ą specia lybę 
institute, o vė liau j aspirantūrą.

Valstybės kontrolės 
departamentui vos pora metų. Nors 
institucija kūrimosi stadijoje - ir 
pajėgų dar nedaug, ir specialistų 
problema egzistuoja (reikia labiau 
patyrusių, savo žiniom visa galva 
aukštesnių nei tie, kurie dirba

 l e ü n o p á l e c k ío  INTERVIU SU LIETUVOS
RESPUBLIKOS KONTROLĖS DEPARTAMENTO 

ŠIAULIŲ APYGARDOS VYRIAUSIĄJA KONTROLIERE 
VIRGINIJA PLUŠčlAUSKIENE.

Įmonėse, ūkiuose, bendrovėse, o 
kur dar intuicija, kiti išskirtiniai 
bruožai) - neretai tai - paskutinė 
instancija, kur žmogus tikisi surasti 
teisybę, "Policija papirkta, teismas 
papirktas, prokuratūra papirkta", 
guodžiasi interesantas, su viltimi 
žvelgdamas j valstybės kontrolierių.
Ar visada jis pajėgus padėti?

Kuo matuojami jo darbo

rezultatai’  Kokios gyvenimo pusė 
labiausiai neramina kontrolierius 
dažnai dar vadinamus kovotojais si 
vėjo malūnais? - atsakymų j šiuos i 
kilus klausimus atėjau pai 
valstybės kontrolės departamente 
Šiaulių apygardos skyriaus 
vyriausiąją kontrolierę VirginijE 
Pluščiauskienę.

APIE AUKSINIUS VADOVUS, 
PELENINIUS DARBUOTOJUS IR 

PASKUTINĘ INSTANCIJĄ
Už keisčiausias vardais 

pasivadinusių įvairių bendrovių - 
daug paslaptingumo ir nemažiau 
"buvusiųjų”. Norėtųsi išgirsti vieną 
kitą Įspūdingesnę paslaptį.

- Paslaptys • tradicinės... Tikrinant 
valstybines įmones, randi ir prie jų  
prilipusias akcines bendroves, kurių 
steigėjai - tos įmonės vadovai, 
vyriausieji finansininkai. Naudojamasi 
tais pačiais kabinetais, transportu, o 
bendrovių veikla dažniausiai ta pati ar 
panaši kaip jmonėj. Šviežiausias 
pavyzdys: kandidatei j kapitalistus 
Joniškio  valstybinėje grūdų perdirbimo 
įmonėje. Ten įsikūrusios net dvi UAB. 
Viena jų  • ‘‘L itma" - pagal veiklos profilj - 
analogija jmonei...

- Analogiška padėtie. • pastebi 
pašnekovė, - Tytuvėnų durpyne, kur 
vadovai (direktorius • Sigitas Baleišis) 
durpyną suskaldė j penkis objektus, iš 
anksto numatydami (su Ekonomikos 
m inisterijos žinia!), kad kai kurie tie 
padaliniai ekonomiškai nebus

naudingi. Nuspręsta: juos paliks
valstybei, o geriausius, riebiausius 
kąsniukus išsipirks... vadovai. UAB 
"Spagnum " vadovu tapo pats S. 
Baleišis, "E lvente" - vienas jo 
pavaduotojų... "č in a i"  iš ekonomikos 
ministerijos vos ne didžiausius 
kontrolinių akcijų paketus turi drauge su 
jais. Atliekamus kąsnius, tapdami vienais 
turtingiausių, nekonkurencingais
kapitalistais Kelmės rajone, atidavė 
valstybei. Žinokitės!.. Ir tokių pavydžių 
dešimtys.

- Ar kitos valstybinės Institucijos 
padeda užbaigti pradėtą darbą?

- Maždaug iki šio pavasario buvo 
kaip Krylovo pasakėčioj, Dabar lyg ir 
pradedam geriau vieni kitus suprasti. 
Ypač blogai, jei prokuratūroje dirba 
naujokas, turintis ne kažkiek buhalterio, 
finansininko žinių, Tiesa, jaučiam kartais, 
kad be dirbtinio bylos vilkinimo pasitaiko 
ir suinteresuotumas vilkinti. Norite 
konkretaus pavyzdžio? Štai buvusio 
Pakapės kolūkio pirmininko A.

Navakausko istorija. Kolektyvas nedavė 
mums ramybės, nurodydam as labai 
rimtus pažeidimus. T ikrinome porą 
mėnesių, ir rim tų pažeid imų, ir 
aplaidumo darbe, ir piktnaudžiavimo 
tarnybine padėtim i. Vien Dagrindinių 
priemonių fiktyvia i nurašyta daugiau 
kaip už 20 tūkst. rb. O kur dar fikc ijos su 
burokais, automašinomis, kitomis 
išgrobstytomis vertybėm is!
Nesuvokiama, kai po to  gauni tardyto jo 
atsakymą, jo g  byla... nutraukta. Tiesa, iš 
pradžių medžiąpa buvo įteikta 
generalinei prokuratūrai. "G rąžinta j 

'Š iau lių  rajoną ir Iškelta byla, b irže lio  22 
nutraukta. Grąžintą j 'Š iaulių rajoną ir 
iškelta byla, b irželio 22 nutraukta. 
Prokurorui užprotestavus, atnaujinta. 
Jaunutė tardyto ja  aiškiai dėl 
buhalterinių ž in ių  stokos vėl nutraukia 
bylą. T ik ką susiskam binau su 
vyriausiuoju Š iaulių ra jono prokuroru J. 
Krutkevičiumi: byla bus atnaujinta.

N uke lta  Į 4 psl.

DĘTEKTYVINES ISTORIJOS TĘSINYS
Pagaliaul Vyrai savo pasiekė. 

Atplėšia "m ergužė lė" voką, skaito ir 
netiki: "N ejaugi Gorbačiovas tapo
mirusios valstybės prezidentu? O gal tai 
- M ykolo Burokevičiaus priešrinkiminis 
triukas?”  Lietuva - juk nepriklausoma! O 
atsiųstas vykdom as raštas, kuris 
iliustruotas "ispofnite ln ij list”  ir kitokiais 
rusiškais sakiniais! Taigi, S... teismas

nusprendė jai paskirti 100 rublių baudą, 
nes, sutinkamai su TSRS ir sąjunginių 
respublikų civilinio proceso pagrindu.,, 
teismo vykdytojo reikalavimai vykdyti 
teismo sprendimus yra privalomi visoms 
valstybinėms įmonėms, kolūkiams.., 
visoje TSRS teritorijoje. Pasirašė 
Liaudies teisėjai. Ant rašto - TSRS herbas 
ir... Lietuvos Respublikos herbinis

antspaudas su... Vyčio ženklu. Tai va 
tau! |domu, kam tarnauja 
nepriklausomos Lietuvos trečioji valdžia 

teisėsauga, tokius "šedevrus' 
siuntinėdama?

Tytuvėnai
Apolinaras KLAUSUTIS 

Pradžia Nr. 4. Bus daugiau.

Svarbiausia mums išsispręsti 
cukrinių runkelių klausimą. Norint iš 
karto apmokėti mūsų fabrikui, reikia 
vieno m ilijardo kreditų talonais. Mes 
negavome iš valstybės nė milijono. Iš 
karto šia situacija pradėjo naudotis 
prekybininkai. Pavasarj išėjo nutarimas 
dė i 20-26 proc. prekybinių antkainių, o 
dabar įvedė talonus cukrui, nors IV 
ketvirtyje cukraus Lietuvoje bus per 
daug. Jie gaus kreditus ir per juos vyks 
cukraus pateikimas vartotojams. Tokj jų 
siūlymą Žemės ūkio pavaduotojo A. 
Gapšio kabinete man pagal Jūsų 
pageidavimą iš dalies pasisekė 
pakeisti. Prekybai atiduosime tik dalj 
cukraus, o už cukrinius runkelius 
atsiskaityaime arba po 5000 talonų už 
toną, pradedant 400 talonų už bazinio 
cukringumo (15,4 proc.) vieno procento 
viršijimą arba cukrumi po 65 kg už toną. 
Augintojams už runkelius gaunant 
cukrumi, jie gali tikėtis už toną 6500 
talonų, nes cukraus kaina bus apie 100 
talonų, o  vėliau dar augs.

Tačiau klausimas atviras, kas 
mokės akcizą realizuojant cukrų per 
turgų?

Marijampolėje augintojai patenkinti 
ir 4000 talonų už toną runkelių kaina, o 
mūsų krašte, esant mažesniam 
derlingumui, kaina būtina didesnė. 
Kiekvieną metą cukrinių runkelių kaina 
keisdavosi Šiaulių rajono žemdirbių 
iniciatyva.

Pasitarime dėmesio vertas buvo 
Finansų ministerijos žemės ūkio 
finansavimo skyriaus vadovo p. 
Križanausko pamąstymaą apie\ 
skirtingus akcizus cukrui iš skirtingų 
fabrikų. Toliau samprotaujant, Pavenčių 
cukraus fabriko zonoje cukrų už 
runkelius augintojai turėtų gauti su 
sumažintu, Kėdainių, Panevėžio su 
vidutiniu, o Marijampolės su padidintu 
akcizu, kai už runkelius duodamas tas 
pats cukraus kiekis. Derybos tęsiasi 
Reikia vežti runkelius. Tik spalio 8 d 
pradėjo dirbti fabrikas. Tai labai 
atsilieps cukrinių runkelių nuostoliais iš

cukraus išeigos sausio mėnesį. Danijoje, 
baigus nuimti cukrinius runkelius, po 
dviejų savaičių fabrikai baigia darbą.

Kai tris kartus keisdavosi cukrinių 
runkelių kainos, visada už visą sezoną 
buvo apmokama paskutine nederėta 
kaina. Taip bus ir šiemet.

Pavasarj Pavenčių cukraus fabrikas, 
vienintelis iš respublikoje keturių, 
avansu po 16,2 rb už kg pardavė 
augintojams cukrų. Dabar Vyriausybes 
sprendimu visiems fabrikams bus leista 
augintojams už 1 toną cukrinių runkelių 
parduoti savikaina po 10 kg cukraus. 
Mes maždaug po 5 kg cukraus 
pardavėme pavasarj avansu, o  pono 
Zigmo Indos sąžinės reikalas, kodėl jis 
moka už tą cukrų daug pigiau negu (<itų 
fabrikų augintojai, juo labiau, kad 
galvojame apie žemdirbystės zonų 
sąnaudų lyginimą akcizo pagalba. Esant 
pasitikėjimui, pernai mūsų uždirtas ir 
šiemet atstatytas cukraus kiekis (apie 1 
tūkstantis tonų) kaip ir išspaudos galėtų 
būti panaudotos seklų, sėjamųjų, 
chemikalų įsigijimui arba augintojų 
tolimesniam avansavimui kitą pavasarj. 
Juk pats ponas Zigmas Inda pripažjsta. 
kad cukraus tuo metu, kai jis pirko po 
16,2 rb. parduotuvėje jau kainavo 32 rb!

Lietuvai ateityje iš viso reikės 2-jų 
arba vieno cukraus fabriko. Auginant 
cukrinius runkelius be rankų darbo, visi 
Lietuvoje reikalingi cukriniai runkeliai 
trilaukėje sistemoje bus užauginami 30 
kilometrų atstumu nuo fabriko. Tokiu 
fabriku suomių specialistai siūlo 
Kėdainių cukraus fabriką. Ar išliks 
Pavenčių cukraus fabrikas?

Trims geresniais iš keturių nagrinėtų 
atvejų Pavenčių cukraus fabrikas 2000- 
ais metais uždaromas. Labai rimtas 
derybas su cukrinių runkelių augintojais 
fabriko darbuotojai vestų, je i visi būtų 
fabriko akcininkai. Bet kas pirks fabriko

ü h '- u ’ í '  mes nedrista™  J4 siūlyti 
fabriko žmonėms. Kas kita. jei būtų 
vieningos "Lietuvos cukrus" akcijos. 
Cukraus pramone gyvuos ir akcijos bus 
pelningos. Tačiau del fabrikų apjungimo

būtinumo man jau metai laiko nesiseka 
įrodyti. Nes visi rėkia - monopolistai. 
Visose Europos valstybėse cukrus, 
pagamintas iš cukrin ių  runkelių, 
kainuoja 800-900 dolerių  už toną, o  iš 
cukranendrių -  pagam intas 250-290 
dolerių už toną. Lietuvos cukraus 
fabrikai pajėgūs pagam inti 50 proc. 
cukraus. Įvedus muitų sistemą ir 
nustačius cukraus ir cukrin ių runkelių 
kainas, galime cukrinių runkelių cukrų 
parduoti gyventojams mažesnėmis nei 
savikaina kainomis, kom pensuojant iŠ 
pelno, gauto jvežant p igų  cukrų- 
pusfabrikatj. Reikalingas paleidimo 
mechanizmas, kredi lai. Pirm iausia tam 
priešinasi prekybin inkai. Jiems geriau 
įvežtą cukrų parduoti cukraus, 
pagaminto iš cukrin ių runkelių kaina, ir 
vadinti mus monopolistais. Laimė, 
suomiai dabar Vyriausybei pateikė labai 
panašų cukraus įstatymo projektą. Gal 
ledai pajudės? O  pranašu tąrp savų dar 
niekas nebuvo...

Pavenčių cukraus fabriko 
administracija jsitikusi kolektyvo noru 
labai gerai dirbti. Manau, kad toks 
kolektyvas, net ir sustabdžius fabriką, 
gali rasti peln ingą veiklos kryptį. Bet tam 
reikalingas visų maksimalus 
suinteresuotumas. Dabar Vyrieueybe 
ruošiasi leisti koncentruoti kapitalą, kad 
neturėtume po lygiai mažai akcijų, o  kai 
Kas turėtų ir daugiau. Atsiras 
suinteresuoti išvesti jm ones Iš bankroto 
Jei Jus, ponas Z igmai Inda, turite planą, 
kaip fabriką išlaikyti pelningiau 
s uty kite turėsite žymų paketą akcijų

н Л Т ь  Vi$iems reikia Pagalvoti, ką 
daryti, kad fabrikas išliktų.

Su pagarba

Simonaa NARBUTAS

Technikos mokslų daktare* 
Kauno technologijos 

Inatiluto Šiaulių fakulteto 
profesorių*
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"Šiaulių krašto” numeryje 
išspaudintas pensininko K. 
Šimkaus atviras laiškas 
Aukščiausiosios Tarybos
pirmininkui priminė man pokario 
metais Šiauliuose girdėtą istoriją 
apie tai, kaip "Elnio" kombinato 
sargas, gaudamas 600 rublių (60 
červoncų) algos ir, iš jos 
negalėdamas išmaitinti šeimos, 
nuvažiavo pasiguosti pačiam 
Stalinui. Šis jj priėmė, išklausė ir 
pasakė tik vieną žodj "Nemiegok!” 
Pasakė, išpūtė pypkės dūmų 
kamuolj ir išėjo iš priimamojo.

Grįžusiam iš susitikimo 
žmogeliui niekaip neišeina iš 
galvos tas žodis, net ir savo poste 
au nebegali užmigti. Artėjant

NEM IEGOK 
IR TURĖSI!

vidurnakčiui, pro postą eina 
direktorius su nemaža našta. Sargas 
jį pasveikina, direktorius pagiria, kad 
nemiega ir duoda dar 10 červoncų 
"alui". Ta pati procedūra pasikartoja 
su direktoriaus pavaduotoju, 
Inžinieriumi, cecho viršininku... Rytą 
sargas paskaičiuoja, kad per naktj 
uždirbo daugiau negu per mėnesį.

Tai va. Gerbiamas K. Šimkus nori 
dirbti ir nebegali, bet rašo sklandžiai. 
Štai už tą laišką "Šiaulių kraštas" bent 
20 rublių atsiųs. O kodėl minėtam 
autoriui dar neparašyti tokių laiškų 
“ Šiaulių naujienoms", "Tiesai", 
"Respublikai", "Opozicijai"? Tegul 
neužmiršta pridėti, kad dėl jo ligos 
kaltas Vagnorius, dėl mažos pensijos 
- Sąjūdis, dėl infliacijos - demokratai, 
tautininkai, katalikai ir kiti dešinieji. 
Žodžiu, nemiegokit!

Bronislavas /LIPORIS

Ach, tie aštrialiežuviai...
GARASTAS BE SABONIO 

KAIP OZOLAS BE KOSKIENĖS
Spalio antrąją Kauno technologijos universiteto Šiaulių filiale kandidatas į 

Šeimą Romualdas Ozolas skaitė studentams paskaitą apie politinj Lietuvos 
gyvenimą. Prasidėjus klausimams, Jo padėjėja Aldona Koskienė ant lentos 
jparašė: "Lietuva be Centro kaip "Žalgiris" be Sabonio". Aštrialiežuviai tą 
Užrašą greitai perfrazavo: Garastas be Sabonio kaip Ozolas be Kosklenės. 
'Jei ne minėtos deputato padėjėjos aktyvumas, nesuprastum, kad R. Ozolas 
, ketina patekti į Seimą, nes, atsakant į klausimus, pretendentas pasinėrė į 
lagitavimą už Centrą. Vienas liberalas, klausdamas, kodėl centristai ne 
I viename sąraše su liberalais, tuo labai sumenkinę Centro judėjimo reikšmę. 
lOzolas pašaipiai atsakė, kad kalti patys liberalai, kurie siūlė nepriimtinas 
sąlygas, girdi, "mes - ne kokie pašluostės".

■ Ilgą laiką, buvote Šalia Prunskienės "vienoje atmosferoje". Kaip sekėsi 
Inepasiduoti jos įtakai ir ar tai pavyko? - paklausė vienas jaunas žmogus.
I j šj klausimą Ozolas atsakė: "Spręskite patys".

) Mykolas DRINGA

VISIŠKAS 
So c ia l d e m o k r a t ų  f ia s k o
I  Praėjusj savaitgalį savo vizitu Šiaulius pagerbė Lietuvos 
focialdemokratijos tėvai - Vytenis Andriukaitis, Jonas Pangonis, Donatas 
Morkūnas, Kęstutis Lapinskas, j susirinkimą atvyko ir miesto 
ocialdemokratų žiedas. Žodžiu, trijų šimtų vietų Savivaldybės salėje 
ižimtos tebuvo tik septynios kėdės...
I Socdemams reikėtų daryti išvadas. Jų net "megztosios beretės" 
eužfiksavo...
1 Eglė POCIŪTĖ

MŪSŲ REMIAMI KANDIDATAI Į LIETUVOS SEIMĄ
JONAS ALGIRDAS MISIŪNAS

GIMĖ 1930 METAIS RADVILIŠKIO 
RAJONE. ŪKININKO ŠEIMOJE. 
1946 METAIS TĖVAI PAKEITĖ 
PAVARDĘ IR APSIGYVENO ALY
TAUS RAJONE. J. A. MISIŪNAS 
TAPO TĖVŲ “AUGINTINIU". MOKĖ
SI ALYTAUS GIMNAZIJOJE. JĄ BAI
GĘS, ĮSTOJO I ŽEMĖS ŪKIO AKA
DEMIJĄ, TAČIAU DĖL SAVO KIL
MĖS PO 2 MĖNESIŲ PAŠALINTAS. 
NUSLĖPĘS TIKRĄ BIOGRAFIJĄ, 
ĮSTOJO Į VILNIAUS UNIVERSITETĄ, 
KUR| BAIGĖ 1957 METAIS. ČIA ĮSI
GIJO INIŽINIERIAUS-GEOLOGO 
SPECIALYBĘ. 1962-1991 METAIS 
DIRBO VILNIAUS GEOLOGIJOS 
ĮMONĖJE VYR. INŽINIERIUMI. 1974 
METAIS APGYNĖ DISERTACIJĄ. 
PARAŠĖ NEMAŽAI MONOGRAFIJŲ, 
STRAIPSNIŲ. ŠIUO METU VADO
VAUJA ĮMONEI, KURI DARO EKO
LOGINIUS TYRIMUS. JOKIOMS 
PARTIJOMS NEPRIKLAUSĖ, SU 
KGB NEBENDRADARBIAVO. VE
DĘS.

KUR DINGO PAREIGA IR TVARKA ?
Daugumos mano kartos žmonių 

likimas buvo pažymėtas 20-ojo 
amžiaus šjzofrenikų ir paranoikų 
sugalvotomis niekšybių nesąmonėmis. 
Tą patyrė kas ketvirtas Lietuvos 
žmogus, praėjęs šį baisųjį pragarą ir 
kančias. Tik nedaugeliui buvo lemta 
išlikti.

Mūsų šeima taip pat buvo ne 
išimtis. Mes nepatyrėme S ibiro šalčių ir 
vergų dalios, tačiau baimę, patyčias, 
persekiojimą ir atskirų šeimos narių 
ankstyvą tragišką mirtį mačiau savo

S kimia. Net sesuo besimokydama 
eduvos gimnazijoje negalėjo 

pažvelgti į savo brolio 'išn iekintą lavoną 
turgaus aikštėje. Tėvai, 1947 metais 
pakeitę pavardę ir apsigyvenę Alytaus 
apskrityje, negalėjo aplankyti savo
žuvusio sūnaus ir paskendusios 
septyniolikmetės dukros. Tą trągišką 
gyvenimo akimirką teko man išgyventi. 
Buvau palaimintas laimingos 
gyvenimo žvaigždės ir dažnai
verkiančios motinos maldos. Nuo pat
vaikystės pažinau visus kaimo žmonių 
rūpesčius, džiaugsmus ir liūdesį.
Mačiau žiaurią ir n iekšišką "stribų ’ 
savivalę, vežant nekaltas šeimas. Per 
stebuklą išvengiau represijų. Nuo pat 
jaunystės turėjau pasirūpinti savimi. 
Išmokau staliaus amato. Dirbdamas 
baigiau gimnaziją ir aukštąjį mokslą, o 
vėliau įsigijau mokslinį laipsnį. Iš tėvų 
paveldėjęs darbštumą, pasiekiau to, 
ko norėjau. Niekada nebuvo noro

atsisakyti savo principų if siekti karjeros 
per partiją. Su Dievo palaim a tapau tuo, 
kas esu. Tikėjau, kad neteisybė ir pyktis 
yra blogi patarėjai. Sulaukus 
Nepriklausomybės, pergyvenus visus 
džiaugsmo ir tragiškus įvykius, maniau, 
kad nepasimesime, išlaikysime rimtį, 
drausmę, pareigingumą, taupumą. 
Tačiau šioę nuostatos greit buvo 
pamirštos. Turime tą, ką matome. 
Pasimetimą, rietenas, korupciją, 
biurokratų savivalę, reketą, atsakomybės 
stoką. Visa tai mus diskredituoja pasaulio 
visuomenės akyse. Suskilom e į daugybę 
frakcijų, oartijų ir skelbiame savas tiesas. 
Dėka tų melagingų “ tiesų" dešimtmečiais 
atsilikome nuo normalių valstybių, 
nepatyrusių socializmo rojaus. Jei nebūtų 
1940 metų okupacijos, Lietuvos 
ekonom ika mažai kuo skirtųsi nuo 
Danijos, O landijos, Suom ijos ir kitų mažų 
Europos šalių. Nebūtų to sukiršln imo ir 
apvogtų žmonių, kurių  dalia ta ipogi 
pažymėta bolševikm ečio melu ir 
pažadais.

Labai gaila, kad meluodami ir 
nuodindam i darbščių žm onių sąmonę, 
išgalvodam i nebūtas istorijas, niekiname 
mūsų parlamento vadovą Vytautą 
Landsbergį. Jam priskiriam os įvairios 
nebūtos nuodėmės. Tuo tarpu įvairių 
lygių vadovai nejaučia elementarios 
atsakomybės Lietuvai. Tai patyriau savo 
akimis, pradėjęs rinkim inę kampaniją. 
Atsitiktinai pamačiau, ka ip  mūsų pačių 
lietuvių rankomis griaunamas didžiulis,

dalim is atgaunamas, karinis 
aerodromas Zokniuose prie Šiaulių. 
Nors šis barbariškas griovimas buvo 
rodomas per televiziją, tačiau Krašto 
apsaugos m inisterija nesureagavo. Tuo 
tarpu šimtus m ilijonų kainuojantis 
objektas toliau Intensyviai ardomas. Ten 
galėjo apsigyventi daug žmonių, 
esančių tremtyje Sibire, kitos patalpos 
panaudotos pagal paskirtį. Kas už 
griaunantį barbarizmą atsakys? Juk tai - 
diskreditacija mūsų Lietuvai pasaulio 
visuomenės akyse. Tokių faktų Lietuvoje 
daug. Liūdna darosi, kai p. Velikonis per 
te leviziją  kaltina p. Vagnorių, kad  
Vyriausybės potvarkiu nukabino spynas 
nuo fermų, sandėlių Ir v iso žemės ūkio 
turto. Juk tai netiesa. Kokios spalvos 
bebūtų vadovas, privalėjo to neleisti. 
Tačiau tai buvo paranku tiems, kurių 
vieninte lė samprata "kuo blogiau, tuo  
geriau". Man, p iliečiui, nesuprantama, 
kodėl tai daroma nebaudžiamai, 
meluojant, vadovaujantis sena 
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apygardos rinkėjų, kaip kandidatas į 
deputatus siekčiau visomis teisinėmis 
priemonėmis šalinti esamą netvarką ir 
pareikalauti iš tokių  pareigūnų 
atsakomybės. Toks vadovų požiūris j 
Lietuvos turtą ne tik moralinis, bet ir 
baudžiamas nusikaltimas.

Jo nas-A lg irdas MISIŪNAS 
P. S. Tepadeda kandidatui į Lietuvos 

Seimą Dievas.

KAI VALDO SAVI “BICAI”
j  Ar žinote, ką reiškia žodis 
avivaldybė"? Tai kuom et va ldo savi: 
vi teismai, savi draugai, sava valdžia, 
į/i deputatai, - na suprantat - viskas 
/a. Taip, kaip Pakruojyje. Č ia - bene 
Ikiausias savivaldybės pavyzdys, ir 
peniai jį aptiko VKD Panevėžio 
/gardos kontrolierė D. Adikavičienė. 
i tikrindam a biudžeto lėšų 
paudojimą, pastebėjo, kad net 
partiniu ekonom iniu sunkym ečiu 
lem s biudžeto lėšų visada pakanka. 
|įsi tas savas dar yra ir rajono 
lutatas, tai net trys Maskvos 
nominee blokados nebaisios. D. 
pavičienė sako, kad kai kur net 
ptl nereikėjo: pvz., je i kolūkio 
pininkas (vadinkim po senovei, 
|al darbų turinį) - rajono deputatas, 
jinok, kad ten ir p inigėlia i iš b iudžeto 
Įkia. Štai Pakruojo kolūkio 
Hninkas R. Dumbliauskas rašo raštą 
Įybai, kad už pastatytą tiltą Pakruojo 
o architektūriniame ansam blyje 
lokėjo 260 tūkst. ir prašo tas lėšas 
pngti iš biudžeto. Deputatai bemat 
)a sprendimą, kuriuo* ir skiria 
omus p in igus arkinio tilto  remontui, 
f  kilnus sumanymas! Koks 
[irdus rūpestis mūsų kultūros 
Inklais! Ir gal nelaikykim už piktą, 
|per tas kilnias idėjas niekas nė 
įstebėjo, kad tas arkinis tiltas

griūva kaip griuvęs, o lėšos, skirtos jo 
remontui, panaudotos visai kito tilto 
statybai. Šiandien ponas rajono 
deputatas tikina, kad tas naujasis tiltas 
esąs labai reikalingas. Gal net taip. Bet 
kam to ji apgaulė: kodėl neprašome lėšų 
tam, kam iš tiesų jų  reikia? Juo  labiau, kad 
ir užsakovas buvo pats kolūkis. Kuo tai 
kvepia?

Arba štai K. Požėlos kolūkis sumislijo, 
kad reikėtų telefonuoti ūkį. Kadangi 
kolūkio pirm ininkas - ra jono deputatas V. 
A lmonaitis, takšt jam rajono va ldyba  200 
tūkst. iš  biudžeto. Užsimanė rajono 
deputatas D. Žilinskas savo valstybinei 
gyvulininkystės įm onei “ M ūša" įrengti 
šilum inę trasą, • prašau, prieteliau, 
tūkstantėlius.

O rajono žemės ūkio  skyriaus 
v irš ininkas J. Vaitelis bei jo  pavaduotojas 
J. Svečiulis ta ip  įsijautė j savųjų šelpimą, 
kad nė nepajuto, kaip net ūkininkų 
rėm im o fondo  lėšas iššvaistė. Bet, matyt, 
vyram s truputėlį griekai dūšią  kankino, ir 
jie  ėmė pėdas maskuoti: kad viskas 
atrodytų teisėtai, jie o fic ia lia i pusantro 
m ilijono rublių paskiria ūkininkų 
telefonizavim o darbams. Galvojo, kad 
niekas nesusigaudys, kad iš v iso objekto 
pajėgum as - tik 150 te lefono abonentų ir 
100 radijo taškų, tačiau ir iŠ jų  tik dviems 
Ūkininkams tebuvo įvesti telefonai. Už tai 
kuo puik iausia i telefonizuotas rajono

deputato V. Valiulio "Naujas ūkis". Dar 
21 tūkst. nubyrėjo p. Čepanskui 
keliams nutiesti ir elektrai įvesti. Sako, 
kada nors ir jis būsiąs ūkininkas. 
Negali likimu skųstis ir Pakruojo 
technikos sporto k lubo direktorius M. 
Karpavičius: je i tikėti, ką kontrolieriams 
paaiškinime parašė, tai iš 
Savivaldybės gavęs 17 tūkst., paskui 
dar 29 tūkst., o  dar paskui automobilių 
prisipirkęs, "B agi" parsiboginęs...

P inigėlių lietutis palijo ir rajono 
sportininkams. Rajono valdytojas R. 
Gvazdauskas, kaip aistringas sporto 
gerbėjas, nė nemąstydamas vien 
"Ž a lg ir io " sąjungos valdym o išlaidoms 
atseikėjo: parnai 59 tūkst., šiemet per 
pirmą pusmetį - 105,5 tūkst. Tik pikti 
liežuviai kalba, kad šįkart B 
Gvazdauskas toks dosnus buvęs ne 
pagal "savų jų”  principą, o  todėl, kad 
sportininkų vadui J. Zajarskui įtikti 
norėjęs, mat tas politinėj situacijoj 
svarų balsą turįs. Ir dar žmonės kalba, 
kad "Ža lg iris" su sporto mokykla buvo 
sujungtas tik dėl priedangos, kad 
lengviau biudžeto lėšomis būtų galima 
švaistytis. Bet nepykit, gerbiami 
Pakruojo rajono vadovai, ant tų, kurie 
šneka. Jie - paprasti darbo žmogeliai ir 
neišmano, ką toji savivaldybė reiškia.

N ijolė  PETROŠIŪTĖ

KUR ŠUO PAKASTAS ARBA 
NENUSIPLIKYKIME 

GRAŽIAIS PAŽADAIS
"Šiaulių naujienose" perskaičiau utopinę R. Šilinio informaciją "Gynyba 

nuo butą aptarnaujančių ryklių" ir pagalvojau: Fantastika! Vyriausybė 
nepajėgia statyti gyvenamųjų namų, o naujai susikūrusios butų savininkų 
bendrijos tai padarys. t Visų keiktos butų ūkio tarnybos "skriaudžia” 
savininkus, o ką tik gimusi bendrija "kuruos butų eksploatavimo reikalus". 
Viešpatie, perskaitę šią bauginančią informaciją, šiauliečiai, ko gero, ramiai 
nemiegojo, nes žurnalistas net prognozuoti nesiteikia. UAB su apsukriuoju 
V. Bardzilausku jau... pranašauja šildymo kainas. Skaitytojai neįpratę prie 
rašto mandrybių. Jie fiksuoja kiekvieną pragyvenimo lygio smuktelėjimą. 
Jiems nė motais, kad bauginimai ir pažadai tėra tik tejsisiautėjančios 
rinkiminės kampanijos triukai. Va, čia šuo pakastas. Pažadai - pažadais, 
gerbiami žmonės. Prieš pasitikėdami pono Bardzilausko ir socialdemokratų 
pažadais, pamąstykime, kodėl šiandien turime tokius mokesčius! 
Konkretinu: Parlamento biudžeto komisijos pirmininkas - socialdemokratas 
Audrius Rudys, ekonomikos komisijos pirmininkas - socialdemokratas 
Kazimieras Antanavičius. Kas sutriuškino ir atmetė ekspremjero Gedimino 
Vagnoriaus siūlytą akcizo mokesčio projektą? Minėti ponai, jų 
vadovaujamos komisijos bei partijos nariai. O dabar ponai socialdemokratai 
eina j rinkimus.

Taigi, kol dairysitės bendrijos įsivaizduojamų ryklių ir nepajusite, kad jau 
banginio pilve esate.

Paulina ŠIMKIENĖ
P. S. Šia tema "Aušros alėja”  dar parašys. Skaitykite laikraštį.
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APIE AUKSINIUS VADOVUS, PELENINIUS 
DARBUOTOJUS IR PASKUTINĘ INSTANCIJĄ

Atkelta iš 2 pel.

Tad gal A. Navakauakaa Ir
rajono deputatų tebėra?

- Žinoma. JukJuk deputatų tarpe - 
nevienas toks Navakauskas. Tačiau 
svarbiausia ne tai: buvęs kolūkio 
pirmininkas grobstytojas dabar 
darbuojasi rajono policijoje. Ir nebent 
kur, o ekonominių nusikaltimų tyrimo 
sektoriuje.

Informavome vyriausiąjį 
komisarą nepadėjo, dabar 
pranešėme ministrui. Nors iš kitos 
pusės... vagiui lengviau vagis 
gaudyti. Tik yra dar viena - moralinė 
pusė... Kiek teko įsikalbėti su 
pakapiškiais, jau anksčiau 
Navakausko dažnai išgėrinėta su 
dabartiniu viršininku p. Songaila. O 
1988-aisiais net panaši situacija 
buvusi. Tačiau po poros mėnesių 
dienos ir nakties metu gėrinėjimų... 
byla nutraukta...

- Žinau, kad neramina Ir kai 
kurių valstybinių |monlų vadovų 
uždarbiai, pretenduojantys I 
Glneso rekordų knygą. O gal tai 
tik laikmečio Išraiška, jokio 
kriminalo čia nėra?

- Dažnai pagalvoju: šaukia, rėkia 
vadovai, kad jie skriaudžiami, kad 
ekonominė reforma netikusi, kad 
Vagnorius pridaręs klaidų. Ir šalia 
minimalių atlyginimų bei pensijų - 
jmonės ■ monopolistes, 
diktuojančios vanotojams kainas bei 
|ų vadovai, gaunantys sunkiai 
suvokiamus atlyginimus. Ne 
pavydas tai kalba, Tiesiog žiūrėjimas 
iš dabar vargstančios Lietuvos 
pozicijų, Štai buvome gavę signalą, 
kad Šiaulių valstybinio televizijos

instituto "Banga” vadovas p. 
Petraitis uždirba net 70 tūkst. rb 
per mėnesj, kai jo darbuotojų 
atlyginimo vidurkis - 5-6 tūkst. rb. 
Nepatikėjome. Pradėję aiškinti, 
sužinojome, kad jų direktoriaus 
atlyginimas pastaruoju metu 
dvigubai didesnis net spėliojo 
pavaldiniai. Na, o per pastaruosius 
7 mėnesius jis uždirbęs 700 tūkst. 
rb. Svarbiausia, kad visa tai 
komercinė paslaptis (direktoriaus 
nurodymu). Gink Dieve, kad 
nesužinotų kolektyvas. O kad 
tylėtų direktorių valdyba, jie irgi 
gerai' papyraginami. Žinoma, tiek, 
kiek direktorius negauna, - tik 
pusę. Ir tai - valstybinėje jmonėje! 
Butų dar suvokiama, jei vadovo ir 
kolektyvo narių atlyginimai skirtųsi 
nors per pusę... Taigi ir peršasi 
išvada: arba direktorius auksinis, 
arba peleniniai darbuotojai...

- Prokuratūra, teismas, 
tarybos ne visada jūsų pusėje. 
Deja, Ir laikraščiai...

j teismus žiūriu labai 
pesimistiškai. Dabar vieną atvejį 
keistą turim. Akivaizdžiai matau, 
kad teisėjas jaunas žmogus... 
įstatymų nežino, nepaskaito jų. Be 
to, ir tų įstatymų pusė bloga. Juk ji 
tebėra sovietinė. Ji gi buvo sukurta 
valdininkų išteisinimui. O kas sėdi 
rajonų tarybose? Sėdi, aš nebl|au 
to žodžio, daugumoje vagių

Saujos, ne deputatų tarybos, 
idžiojl deputatų dalis - laimingai 

suprivatizuotų kolūkių, |monių 
vadovai. Štai Ir neduoda patraukti 
baudžiamojon atsakomybėn 
deputa:, Antaną, nes rytoj tas pats

gali atsitikti Petrui... Pikta esu ir ant 
tokių laikraštpalaiklų • kaip 
"Respublika” , “ Šiaulių kraštas". 
Ypač "Šiaulių kraštas" labai 
tendencingas. Neseniai vieną 
stralpsnj pamačius, vos amo 
netekau. Iš Kelmės pasakota apie tai, 
kaip mūsų patikrinimo dėka išmesti iš 
darbo viršininkai gina savo garbe ir 
orumą. Ne žodžio apie tai, kokią 
garbę ir orumą gali turėti vagys 
Skaitytojui, kuris nežino situacijos, 
mūsų kontrolė atvirkščiai pradeda 
atrodyti.

•  Ar neatrodo, kad kapitalistais 
taps vagys, buvusioji
nomenklatūra?

- Kas stambiausių privačių firmų 
vadovai? Buvę CK sekretoriai, CK 
skyrių vedėjai, miestų ir rajonų 
sekretoriai, partkomų, komjaunimo 
lyderiai, kai kurių stambiausių jmonių 
vadovai. Paprastų, eilinių žmonių tarp 
jų nėra..

"Nepriklausomi" laikraščiai rašo 
"O, Sąjūdis ką padarė, Mums reikės 
atstatyti, prikelti ūKį..." Ar daug 
Sąjūdžio žmonių valdžioje? Tik 
vienas kitas savivaldybės 
pareigūnas. Užtat ir eina žmonės 
šimtus kartų j agrarinę tarnybą. Kaip 
nebus šitaip, jei ten sėdi priešiškai 
nusiteikę žmonės. O čia dar ir 
įstatymų bazė silpna Jokia paslaptis: 
visos grupuotės labai laimingai 
sugeba per (statymų, nutarimų 
projektų ruošėjus prakišti 1 savo” 
reikalą. Juk jstatymų papildymai, 
pataisymai • reguliarūs? Ar po metų 
kitų nepasitvirtins abejonės, kad KGB 
struktūros niekur • neišnyko, o tik 
perėjo su tam tikra užduotimi j

pogrindį - paimti ekonomiką, o per ją 
- politiką?.. Kažin ar ji taip staigiai su 
perdavimo-priėmimo aktais
nukeliavo j maišą?

. Kokiom perspektyvom 
gyvenate?

- Optimistė aš. Ir - idealiste. Nors 
žinau, kad Lietuvoje užaugo jau dvi 
vagių kartos. Juk taip ilgai buvo 
įprasta ką nors "parnešti" i  fabriko. 
Na, o žiauriausiai buvo baudžiamas 
tas, kuris vogė kilogramą: vogusieji 
vagonais išsisukdavo. Beje, 
pastarieji šiais laikais turi problemų: 
kaip turtą išsaugot, nuo reketininkų 
apsigint.

Būtų kur kas geresni rezultatai, 
jei AT nepagailėtų lėšų visos 
teisėsaugos sistemos stiprinimui. 
Prokuratūra dabar užversta 
kriminalinių-nusikaltimų tyrimais. O 
juk reikia stipraus poskyrio kovai su 
ekonominiais nusikallimais.
Galėtume bendradarbiauti.

Labiausiai pasigendame 
nteresantų su aiškia pilietine
pozicija.

• Kuris Iš Jūsų vadovaujamos 
apygardos rajonų kelia 
daugiausiai nerimo?

- Joniškio. Ne tik dėl to, kad ten 
dirba jauni prokuratūros 
darbuotojai, Akivaizdžiai jaučiam
tendencingumą, Neramina
pareigūnų ryšiai su mūsų
atrastaisiais "veikėjais": tai
medžioklėj, tai kolektyviniame sode, 
tai per žmonos giminystę.,. Na, kaip 
čia dabar savo draugą paimsi ir j 
cypę pasodinsi?..

Geriausios kloties, Ištvermės!

ATIDARYTA SVEIKOS MITYBOS
VALGYKLA “BLAIVA”

Ši valgykla yra Vilniaus-Rūdės gatvių kam pe (Vilniaus 141). Įė jim as i i  Rūdės gatvės. 
Valgykloje gausu  daržovių patiekalų, p a ru o itų  paga l žym iausių pasaulio d ie to lo g ų  P. 

Brego, H. Šaltono, G. Šatalovo ir kitų rekom endacijas. Vaisinam e d a ig in tų  g rū d ų  
paplotėlia is  su riešutais i r  m edum i, erškėtrožių arbata, m orkų kava ir kitkuo. G ausu e tn in ių  
ir įprastin ių valgių.

Visų daržovių kokybė patikrinta laboratoriškai, kitų produktų  kokybę g a ra n tu o ja  tiekėja i. 
Čia ja u  nuo  B vai. ryto galim a papusryčiauti. Vėliau papietauti.
Universiteto studentai, Įsig iję talonus, gali valgyti p igiau.
Kviečiam e apsilankyti! Nesigailėsite.

Vyskupo M . Valančiaus Blaivystės Sąjūdžio Šiaulių m iesto taryba

f G E R B IA M I^  
ŠIAULIEČIAI,

Norintys nusipirkti 
V. Landsbergio knygą 
“Laisvės byla" galite 
skambinti telefonu 

2-44-66 Zigmui Jasui 
arba tiesiog užeiti į 
Sąjūdžio būstinę 
adresu: Vilniaus 153 
Šiauliai.
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NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME AKCINEI 

BENDROVEI “ARKADA” UŽ MOKINIŲ 
ŠELPIMUI SKIRTAS LĖŠAS.

Šiaulių vienuoliktos vidurinės mokyklos bendruomenė

SPALIO 25-ĄJĄ - RINKIMAI J SEIMĄ
Kaip reikia balsuoti?

Kaip žinia, rinkėjai gaus du 
balsavimo biuletenius. Vie 
name - partijų ir judėjimų 
sąrašas su jų iSkei- ais 
kandidatais. Kitame - p a lik 
ti kandidatų, besibolotlrjoJ- 
ančių j Seimą vienman
datėse apygardose, są
rašas, Balsuoti re iM ų  taip. 
Žiūrėkite žem iau..

t.  Sąjūdžio k o a lic iją )^
2. Lietuvos sandrauga 0
3. Lietuvos laisvės lygaO 
o  O
o.........................O
o ........................ O
17, Lietuvos nuosaikiųjų 

judėjimas O

Aušros rinkimų 
apygarda Nr. 23

1. Germanas Neris 
LDDP O

2. Ladletlenė Virginija 
S ą jū d is ^

3 Lapinskas Kęstutis 
LSPO

Saulės rinkimų 
apygarda Nr, 24

1. Bubelis Rimgaudas 
LLSO

2. Genys Jonas 
S ą jū d ls jf

3 Juškus Vytautas 
LDDP O

4, Lazdynas Rimantas 
LSPO

5 Ozolas Romualdas

Centro jud. O
6. Šniuolis Viktoras 

LPKTSO
Dainų rinkiminė 

apylinkė Nr, 25
1. Ivaškevičius Arvydas 

LDDP O
2. Kačinskas Virginijus 

Nuosaikiųjų jud. O
3. Masiulis Kęstutis
LLSO
4. Morkūnas Donatas 

LSPO
5. Sėjūnas Algimantas 

Sąjūdis}^
6, Urbaitis Romualdas 

Tautos pažangos jud. O
7, Vingras Vaclovas 

Centro jud, O

ŠIAULIŲ
TELEVIZIJOS
PROGRAMA

Penktadienis, spalio 9 d.
19.00-Žinios
19.15 - Kino mėgėjų programa 

19.35 - Rinkimams artėjant.
Dalyvauja Lietuvos Politinių Kalinių 
ir Tremtinių Sąjungos atstovai 

19.55 - Sveikinimų koncertas
10.15 - Meninis filmas "Policijos 

akademija IV" (komedija)
Antradienis, spalio 13 d.
19.00 -Žin ios
T9.15 - Policijos pranešimas 
19.20 - Publicistine laida "Mes".
19.40 - Rinkimams artėjant.
20.00 - Meninis filmas "Iššūkis" 

(veiksmo)
Trečiadienis, spalio 14 d.
19.00 - Žinios
19 10 - Animacinis filmas 
19.30 - Sportas 
19 45 - Tangomanija
20.15- koncertas 
Ketvirtadienis, spalio 15 d.
19 00 - Žiruos
19.15- "Jums, mažyliai"
19,35- "Sodžius"
19.50 - Rinkimams artėjanj

21.40 - Meninis filmas
"Vidurnakčio ekspresas" (rež. A. 
Parkeris)

NUOŠIRDUS 
AČIŪ ALEKSUI 

BIČKUI,
“AUŠROS 
ALĖJOS” 

LAIKRAŠČIUI, 
PAAUKOJUSIAM 

1000 TALONŲ.

RINKĖJŲ 
DĖMESIUI!

Šiandien, spalio 9 d., AT
deputatas Algimantas Sėjūnas 
dirbs taip: 11-13 vai. lankysis 
Šiaulių miesto savivaldybėje, 
14-15.30 val. dirbs Šiaulių
rajono agrarinėje tarnyboje. 
Kviečiami atvykti dar
nesusigrąžinę žemės
savininkai, kurie žemės
klausimu kreipėsi j deputatą.

16-19val. Sąjūdžio būstinėje 
(Vilniaus 153) A. Sėjūnas
priiminės rinkėjus ameniniais
klausimais.

Padėjėjos

DĖMESIO!
Spalio 12-ąją 21 val. Per 

Lietuvos Televiziją kalbės 
kandidatė į Lietuvos Seimą 
Virginija Ladletlenė.

Spalio 16-ąją po 14 vai, 
per Šiaulių radiją pasisakys 
kandidatai j Seimą Algirdas 
Sėjūnas, Viktoras Šnlu^lis, 
spalio 12-ąją - Jonas Genys.

Spalio 16-ąją 16 vai per 
Respublikos radiją kalbės 
kandidatas j Seimą 
Algimantas Sėjūnas.
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i aikra4tk nia-tinamac Redakcinė koleaiia: u.*.... _.i ».1^7 Laikraštis platinamas
Akmenėje, Joniškyje, Kelmėje, 
Mažeikiuose, Pakruojyje,
Radviliškyje, Šiaulių mieste Ir 
rajone.
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Virginija LADIETIENĖ, Leonas 

PELECKIS, Virginija PLUŠ- 
ČIAUSKIENĖ, Antanas PNIAUSKAS 
ir Algimantas SĖJŪNAS

Mūsų adresas:

153' tel?  22590 LS Šiauiių m. tary 
sąskaita Nr. 700136 Lietuvos banko Šiaulių sk. SL 520.
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