
KREIPIMASIS
Sąjūdžio valdyba ruošia 

socialinės rūpybos progra
mą Šiaulių  miestui. Kvie
čiame į šį darbą įsijungti 
visuomenines organizacijas 
ir visus šiauliečius, kuriems 
rūpi šie klausimai. Laukia
me Jūsų pasiūlymų kiekvie- 

^  ną antradienį nuo 18 iki 20 
val. Sąjūdžio būstinėje 
(Aušros ai. 49, tel. 2-45-55, 
2 44-66). Valdyba

DĖMESIO!
Lietuvos Respublikos 

krašto apsaugos departa
mento Šiaulių skyrius krei
piasi į Respublikos patrio- 
tus(-es), ne vyresnius kaip 
30 metų, turinčius sovieti
nės kariuomenės karininkų 
laipsnius ir norą pašvęsti 

ф savo tolimesnį gyvenimą 
tarnybai krašto apsaugoje, 
kviesdamas apsilankyti ad
resu: Šiauliai, Varpo 22, 
telef. informacijai 3-38-96.

Z. ORENTAS 
Lietuvos Respublikos 

krašto apsaugos 
departamento Šiaulių 

zonos viršininkas 
GERBIAMIEJI!

4 Kiekvieną ketvirtadienį 
nuo 15 iki 18 val. Šiaulių 
miesto Sąjūdžio būstinėje 
(Aušros ai. 49) budės isto
rinės atminties komisijos 
žmonės, kurie registruos 
Lietuvos rezistencijos kovos 
dalyvius, užrašys jų bei a r
timųjų prisiminimus, tarsis, 
kaip juos pagarbiau pami
nėti.

Atsiliepkite, rezistencijos 
kovų dalyviai. Jūsų balsai 
ir nuomonė — lemiami.

Lietuvos Sąjūdžio 
Šiaulių miesto Taryba

/oveités
Nr. 30(41)
Kaina 15 kap.

LS ŠIAULIŲ TARYBOS SAVAITRAŠTIS ф 1990 m. RUGPJŪČIO 7 — RUGPJŪČIO 14

Jo Eminencija kardinolas Vincentas Sladkevičius, Šiauliuose lie
pos 28  ir 29  d. sutvirtinimo sakramentą jaunajai kartai teikęs drau
ge su Jo Ekscelencija vyskupu Vladu Mlchelevičiumi.

Aldo SABALIAUSKO nuotr.
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darbo kolektyvo tarybai
GERBIAMAS REDAKTORIAU,

išplėstiniame Šiaulių Staklių gamyklos darbo kolektyvo 
tarybos ir profkomiteto posėdyje, įvykusiame š. m. bir
želio 27 d., greta kitų svarstytų klausimų, buvo aptaria
žinutė ..Blokados grimasos („Savaitės Krivūlė", Nr. 23).

DKT pritaria gamyklos administracijos veiksmams, pa
dedant gamyklos dirbantiesiems įsigyti plataus vartojimo 
prekes.

DKT pageidautų, kad laikraščio redakcija savo skaity
tojams pilnai ir be pataisymų pateiktų mūsų atsakymų bei 
sekančių informacijų.

Gamyklos administracija, norėdama panaudoti V kate
gorijos VDR valiutų, už kurių atsiskaitymai nuo š. m. lie
pos 1 d. nebevykdomi, sudarė su „Litim pex" firma sutartį, 
pagal kurių pirko 50 automobilių „Wartburg".

35 automobiliai skirti parduoti gamyklos dirbantiesiems, 
kiti bus keičiami į kitas plataus vartojimo prekes arba 
keičiami į I kategorijos valiutų.

Ar reikalingi šie automobiliai blokados sųlygomis, tur
būt geriausiai parodė norinčių įsigyti šiuos automobilius

Komentaras
Kų gi, gerbiami šiauliečiai, blokada — labai pamokan

tis etapas mano gyvenime. Sužinojau, kad importinis au
tomobilis „Wartburg" — plataus vartojimo prekė. Kai į 
radijo forumų su AT deputatais paskambino šiaulietė ir 
paklausė, kada parduotuvėse bus moteriškų kelnaičių, die
važi, maniau išties tai pati svarbiausia plataus vartojimo 
prekė. Staklių gamyklos darbo kolektyvo Tarybos pirmi
ninkas M. Kisielius bei profkomiteto lyderis S. Briedis 
teigia, kad yra svarbesnių. Kų gi, gal ir šaunu plika 
šikna, bet už tai „Wartburgu".

Dovanokite, gerbiamieji skaitytojai, už ne visai korek
tiškų komentarų, tačiau pajuokai skirtas Staklių gamyklos 
atsakymas redakcijai įpareigoja rašyti būtent tokį.

Nuostabu, kad Staklių gamykloje rūpinamasi savais dar
buotojais. Duok Dieve greičiau tokius rūpestingus vadu
kus visiems kolektyvams. Labai pastarųjų stinga biudžeti
nėms organizacijoms. O gal Staklių gamyklos darbuotojai 
ir jų vaikai, ko gero, nesimoko, nelanko kultūrinių rengi
nių, pagaliau, neserga?

Kuo kalti švietimo, kultūros, medicinos darbuotojai, kad 
jie, deja, neužsidirba valiutos ir amžinai lieka tų turtuo
lių užmiršti, kurie prabangos dalykus jau „plataus varto
jimo prekėmis" vadina... Ech, gyvenimėlis. Gal, sakau, 
biudžeto išlaikytiniai, meskim savo darbus ir eikim darbo 
ieškotis į Staklių gamyklų...

Bet kų čia „Wartburg’ai" saviems, kurių sųrašų pateik
siu po šiuo komentaru (priedas Nr. 1). Šia „plataus var
tojimo preke" pusė miesto naudingųjų personų buvo ap
dalinta (priedas Nr. 2). Šiaulių miesto Sųjūdžio būstinę 
pasiekė žinia, kad už V kategorijos valiutų Staklių ga
mykla „nusipirko" dar devynis „Wartburgus" plius len
kiškos parfumerijos. Nemūsiškam limuzine, nemūsiškai ir 
atrodyti dera. Tik... sako apsukresni fabrikantai, atsipra
šau, pramonininkai, V kategorijos valiutų sėkmingai iškei
tė j I kategorijų... Nors kiekvienam biznieriui geriau ma
tyti...

PRIEDAS Nr. 1
(arba laimingieji, gavę po „plataus vartojimo 

prekę" — „Wartburg")
1. Šaltkalvis surinkėjas Mousurovas.
2. Šaltkalvis surinkėjas Vaitkaitis.
3. Brigadininke Kavaliauskienė.
4. Šaltkalvis surinkėjas Jakuntavičius.
5. Meistras Bielskis.
6. Slifuotojas Cvilikas.

gamyklos darbuotojų skaičius. Jų buvo net 305.
Automobiliai buvo paskirstyti svarstant administracijai ir 

profkomitetui kartu su visuomeninėmis organizacijomis ir 
galutinai patvirtinant išplėstiniame DKT ir profkomiteto 
posėdyje.

Jokio pilietinio karo, kaip buvo prognozuota laikrašty
je, po automašinų paskirstymo gamykloje neįvyko.

Gamyklos administracija ir toliau numato, panaudojant 
V kategorijos valiutų, sudaryti galimybę gamyklos dar
buotojams įsigyti reikalingas plataus vartojimo prekes.

Gamykloje sklando ne gandai apie etatų mažinimų, kaip 
teigiama laikraščio žinutėje, o dirba š. m. sausio mėn. 
DKT sprendimu sudaryta komisija, ruošianti pasiūlymus 
dėl darbo užmokesčio panaudojimo bei jo taupymo.

DKT yra pritarus etatų mažinimui dar metų pradžioje, 
todėl susieti šj klausimų su blokada nederėtų.

M. KISIELIUS 
DKT pirmininkas 

S. BRIEDIS 
Prolkomiteto pirmininkas

7. Meistras Vancevičius.
8. Tekintojas Gudaitis.
9. Šaltkalvis Vaivada.

10. Prolsųjungos k-to pirmininko pavaduotojas Urbštas.
11. Vyr. buhalteris Beniušis.
12. Laboratorijos vedėja Burkauskienė.
13. Suvirintojas Gvaizdikas.
14. Elektrikas Baliutis
15. Slifuotojas Vaicekauskas.
16. Prolsųjungos pirmininkas Briedis.
17. Vyr. mechanikas Milevičius.
18. Skardininkas Mockevičius.
19. Meistras Ramanauskas.
20. Šaltkalvis Stapulionis.
21. Šaltkalvis Šimkus.
22. TKS meistras Litkinas.
23. Vyr. inžinieriaus pavaduotojas Barakauskas.
24. Šaltkalvis surinkėjas Mazuravičius.
25. Šaltkalvis Lugauskas.
26. Technologė Jacevičienė.
27. Konstruktorius, darbo kolektyvo tarybos pirmininkas 

Kisielius.
28. Vyr. konstruktorius, Sųjūdžio grupės seniūnas Am- 

brazas.
29. Konstruktorius Suveizdis.
30. Direktoriaus vairuotojas Palčiauskas.
31. Med. punkto vedėja Džiuvienė.
32. Tekintojas Lenauskas.
33. Direktoriaus pavaduotojas Butkus.
34. Kadrų skyr. viršininkė Valentukevičienė.
35. Vyr. meistras Fominas.

Iš jų, neteisėtai pažeidę profsųjungos nuostatus, direk
toriaus parėdymu aštuoni asmenys automobilius gavo, 
švelniai tariant, ne visai teisėtai:

1. Urbštas — neišdirbęs gamykloje 10 metų.
2. Beniušis — prieš 5 metus jau gavęs paskyrų iš ga

myklos automobiliui.
3. Fominas — neišdirbęs gamykloje 10 metų.
4. Ramanauskas — jau gavęs paskyrų automobiliui.
5. Butkus — gamykloje dirba tik ketvirti metai, bet... 

direktoriaus pavaduotoju.
6. Lanauskas — šiam tekintojui tikrai pasisekė, nes prieš 

5 metus paskyrų automobiliui gavo ir jo žmona.
7. Džiuvienė — vienintelė biudžetinės organizacijos at

stovė — medikė.
8. Valentukevičienė — jau gavusi paskyrų automobiliui 

anksčiau, tačiau — kadrų skyriaus viršininkė.
(Nukelta j 3 psl.)



Komentaras
(Atkelta Iš 2 psl.)

Pastaba, panaši į atsiprašym ą: Šiaulių m iesto Są jūdžio  
būstinė nėra respublikos saugumo departam ento ar so v ie 
tinio V S K  filia la s , todėl labai intym iai su laim ingaisiais 
susipažinti nespė jo , net vardų nesužino jo . Būtų malonu, 
je i Staklių gam yklos darbo ko lektyvo  Taryba dar kartą 
atsilieptų ir mums patalkintų , t. y . paskelbtuosius duom e
nis sukorikretintų . „VVartburg’ų "  ir pan . n e re ik ia . M es už 
dorą ir sąžin ingą bendradarb iav im ą .

PRIEDAS Nr. 2 

(arba kas merijoje parsidavė!)

Blokados metu Šiaulių miesto sav iva ldybės taryba bu- 
vo atsiuntusi j gam yklą raštą, kuriam e iš są jungin io  pa
valdumo jm onės —  Staklių gam yklos prašė pateikti m ies
tui šiuos gan ne siaurai naudojam us kuro k iek iu s :

1. Gam tinių dujų -

2. Suskystintų dujų

3. Benzino —  8 t.

173 t. m \  

- 2 t.

4. D yze lin io  kuro —  14 t.

5. M azuto —  95 t.

šio  kuro re ikė jo  m iestui. K iekv ien am  iš mūsų. R e ikė jo  
visuom eniniam  transportu i, m edikam s, m ilic ija i... Re ikė jo  
šilum iniam s tinklam s...

Staklių gam ykla šj pa re ika lav im ą „ko m p en savo " trimis 
.,W a rtb u rg 'a is" , „ats itik tina i p a k liu vu s ia is"  į va ld yb o s me
ro pavaduoto jo  H enriko  K arp av ič iau s rankas.

Kur jie? Kam  jie? Už ką jie? š ie  klausim ai —  kol kas 
balsas tyruose. Bet... gal bent juos gavusie ji ga li pasida
linti džiaugsm u su Šiaulių m iesto Są jūdžio  Tarybos socia
linių klausim ų kom isija be i net dviem  A T deputatais —> 
A . Sėjūnu ir V . Kačinsku . Būtų labai malonu.

KITA IN FORM ACIJA APMASTYMAMS 
(arba priedas Nr. 3, kurio galėjo ir nebūti)

—  penki autom obiliai „W artb u rg 'a i"  sėkm ingai, už 33 
tūkst. rub., parduoti te lev izo rių  gam ykla i, gavus „ n "  kie- 
kj „ š i le l ių " . . . ;

—  du autom obiliai už konvertuojam ą valiutą „p e r le is t i"  
„S tum b ro" gam ykla i. Sako, v ienu iš jų d irektorius S. Ra- 
k ickas ketina išvažiuoti naujos darbovietės žva lg ytis ;

— penki „W artb u rg 'a i"  sėkm ingai iškeisti su Korsun- 
ševčenko  miestu j I kategorijos valiutą .

K ą g i, „v iešum as —  mūsų g in k la s " , Są jūdžio  gim imo 
p rad žio je  kartojom e ne v ienas. Prisim inkim e jj, apsig ink
luokim e ir... suvokdam i, kad neįmanoma bei nere ika ling a , 
nejgyvendin tina mūsų varguo liavim o sąlygom is yra so
c ia linė  lygybė , tačiau soc ia lin is teisingumas p riva lo  tapti 
mūsų gyven im o norma. Aš jau nekalbu ap ie  tuos, ku
riais tikėjom e, už kuriuos balsavom e arba kuriuos naujai 
išrinktie ji tv irtino j įva iriausius vykdyto jų  postus... Jie  p ri
valo  įsisąm oninti, kad atėjo  dirbti reform uodam i mūsų su
kiužusį egzistavim ą, iki š io le i vadintą taryb in iu  gyvenim o 
būdu... Ne pasite isin im as, kad sistema sugadino žm ones. 
Pirm asis postūmis buvo žmogus arba jų grupė, suform avu
si asm enybę deform uojančią sistemą.

V ad inasi, pats metas ateiti žmogui ar g rup e i, kuri būtų 
p rad in is taškas, atrama mūsų visų keikiam os ir kaltinamos, 
bet taip nenoriai demonstruojam os sistemos pakeitim ui.

Irena VA SIN AUSKAITE  
Šiaulių miesto Sąjūdžio Tarybos 

socialinių klausimų komisijos narė

P. S. arba keletas retorin ių klausimų Staklių gam yklos 
darbo ko lektyvo  taryba i:

a) ar jau pasiekė „va rtb u rg in j" lygį gam yklos m ateria
linė techn inė bazė?

b) ar nere ika linga gam yklai pirmos kategorijos valiuta 
naujai techno log ija i įsigyti?

c ) ar turite ir ar pu ik ia i ve ik ia  gam yklos valym o įren
gimai?

G e rb iam ie ji, je i j šiuos bei kitus gam ybin ius klausimus 
Jūs galite atsakyti te ig iam ai, ta i... gal iš tiesų im portinis 
ar so v ie tin is autom obilis Jūsų gam yklos te rito rijo je  jau —  
„p lataus varto jim o p re k ė " .. .

Keturi AT deputato paklausimai 
Šiaulių miesto Valdybos darbuotojams

1. Merui K. SAVINIUI. 

Mero pavaduotojui R. JAN U
SUI. 

Kapitalinės statybos skyriaus 
viršininkui J. BAUBLIUI.

J deputatą A lg im antą Sėjūną k re ip ė 
si namų statybos 144-ojo kooperatyvo  
p irm in inkas V irg iliju s  Statkus. Jis in
form avo, kad iki 1989 m. liepos mė
nesio buvo sum okėti gyvento jų  įna
šai, rugsėjo  m ėnesį buvo pateikta kal
ku liac ija  Nr. 1, pagal kurią namo sta
tyba įka ino jam a 729 tūkst. rub. G ru o 
džio  m ėnesį m inėto kooperatyvo  na
mui (G yta rių  g . 5, korpusas Nr. 23) 
buvo iškasti pam atai. 1990. 05. 11 d ie 
ną gyvento jam s buvo pateikta ka lku
liac ija  Nr. 2, pagal kurią namo staty
bos kaina šokte li b e ve ik  32 proc. (kas 
sudaro 941 tūkst. rub .), o tai re išk ia , 
jog k iekvienas kooperatyvo  narys, jų 
namo statybai įpusė jus, p riva lo  p a p il

domai sum okėti mažne po 5 tūkst. 
rub. (?!)

Deputatas prašo detalia i paaiškinti, 
ką re išk ia  m edžiagų pabrangim as 14,26 
p roc ., kai statybinių m edžiagų valsty
b inė kaina nesike itė , iššifruoti 14,7 
p roc. darbo užm okesčio pakilim ą bei 
pateikti ka lku liac iją  (N r. 3).

2. Valdybos gyvenamųjų patalpų 
suteikimo skyriaus vedėjui S. 
BENDIKUI.

S. m. liepos 15 d . rašte L ietuvos 
respublikos AT deputatas A lg im antas 
Sėjūnas m iesto mero pakartotinai te i
ravosi dė l „S tum b ro" gam yklos 3 kam
barių buto, neteisėtai gam yklo je  pa
skirto e ilė je  butui gauti nestovėjusiam  
d irekto riu i S. R ak icku i.

Deputatas pageidautų gauti tikslų , 
konkretų ir operatyvų atsakymą, kodėl 
ik i šio l minėtas butas „p lū d u riu o ja " 
m iesto m erijo je , o nėra grąžintas j 
gam yklą ir suteiktas sąžin ingai jau ne

v ienerius metus e ilė je  stovinčiam  žmo
gui.

3. Valdybos mero pavaduotojui H. 
KARPAVIČIUI.

Deputatui A lg im antui Sėjūnui būtų 
įdom i inform acija ap ie  Šiaulių m iesto 
valdybos darbuotojų darbo užm okestį, 
jų pokyčius, svyravim us, skirtumus, ly
ginant su p raėjusios kadencijos V K  
darbuotojų atlyg in im ais.

4. Valdybos mero pavaduotojui H. 
KARPAVIČIUI,

Prašyčiau paaiškinti deputatui A lg i
mantui Sė jūnui, kam atiteko  trys Stak
lių gam yklos Jums skirti autom obiliai 
„W artb u rg "?  | kokias miestui re ika lin 
gas p rekes pora iš jų buvo iškeisti ir 
kam, kur ir kada tos p rekės bus panau
dotos?

Irena VA SIN AUSKAITE  
Deputato padėjėja
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• SUSIPAŽINKITE -  SAVARANKIŠKOS 
PROFSĄJUNGOS ŠIAULIUOSE

Šiaulių „Vairo" gamykloje įsikūrė savarankiškoj profsąjungos. Kas tai, 
mados dalykas ar būtinybė! Apie tai su vienu iš naujosios profsąjungos 
lyderių E. BALČIŪNU kalbasi neetatinė „Savaitės Krivūlės" korespondentė 
I. Morkūnienė.

I. Morkūnienė: Sukūrėte savą
profsąjungą, kas tai?

E. Balčiūnas: Naujos profsąjun
gos nekūrėm. Pasinaudojom Lietu
vos automobilių ir žemės ūkio ma
šinų gamintojų profsąjungos jstatais, 
leidžiančiais bet kuriems penkiems 
jos nariams įkurti savarankišką pir
minę organizaciją. Mes taip ir pa
darėm — liepos 18 d. įsteigėm 
„Vairo" gamyklos darbininkų prof
sąjungą. Šiuo aktu nesiekiam poli
tinių fikslų. Sena profsąjunga per 
daug inertiška, jos lyderiams ne
reikalingi mūsų sumanymai ar veik
la, užtenka nario mokesčio ir ga
limybių skirstyti svetimas gėrybes, 
štai, kai „V a iro" darbintnkų sąjun
ga pareikalavo pardavinėti saviem 
darbuotojams iki 5 proc. produkci
jos, profkomiteto pirmininkas R. 
Klupšas nesigėdijo pareikšti: „Nėra 
norinčių pirkti". Na, o direktoriui 
sutikus kiek padidinti kolektyvui 
parduodamų „Rambynų" kiekį, ne
pasimetė, tuoj pasisiūlė padalinti. 
Ateityje savo pasiekimais norėtu
mėm naudotis patys.

I. M .: Ar nebijot nudegti? Prof
sąjungos — galinga organizacija.

E. B.: Profsąjungų galybė? Juo
kinga. štai Jums vaizdelis. Gamyk
los vadams neapsižiūrėjus, j kelio
nę Vokietijon sulindo viršininkė
liai, nepalikdami vietos darbinin
kams. Profsąjungos funkcionieriai 
nestojo ginti kolektyvo interesų, — 
galima užsitraukti direktoriaus rūs

tybę. Savo įžeistą ambiciją (orga
nizatoriai nepakviesti) patenkino pa
prasčiau. Pirmininkas pašnibždėjo 
darbininkų sąjungai: „Žiūrėkit, ką
valdžia daro". Mes, žinoma, savo 
pasiekėm, j Vokietiją išvažiavo dar 
viena (šj kartą) darbininkų grupė. 
Tai tokia ta galybė.

I. М.: O kaip bus su nedarbin
gumo lapeliais, kelialapiais ir kitu 
profsąjungos geru?

E. B.: Nedarbingumo lapelių ap
mokėjimas jiems jau nebepriklau
so. O visa kita, manau, gausim ir 
toliau, nes, pirma, mes ir toliau 
liekam tos pačios profsąjungos na
riais, tik kuriam atskirą pirminę or
ganizaciją, antra, visa tai jie skirsto 
ne iš savo kišenės, ir, trečia, neti
kiu, kad vairiečiai ilgai tylės. Da
bar j mėnesį gamyklos žmonės 
jiems sumoka apie 7 tūkstančius 
rublių nario mokesčio. Manau, jie 
greitai paklaus funkcionierių: „Kur 
plaukia mūsų pinigai?"

I. M .: Kur gi jie plaukia?
E. B.: Atsakyti j šj klausimą pri

valo profkomitetas. Bet ne paslap
tis, kad R. Klupšas betriūsdamas 
profkomitete pirmininko pareigose 
nusipirko iš profsąjungos „V o lgą", 
baigia statyti namą. Mes nepavy- 
dim, bet jei mūsų interesų gynimas 
toks pelningas verslas, tai geriau 
gintis pačiam...

I. M .: Matau, gan priešiškai žiū
rit į senąją profsąjungą?

E. B .: Ne, kodėl gi. Mes dirbam 
vienoj gamykloj, ir, manau, dirbam 
vieną darbą. Viską reikia vadinti 
savais vardais. Mes nepykstam, kad 
mus laiko triukšmadariais, ieškan
čiais purvo svetimam kieme. Kie
mas bendras ir tvarkyti jj reiktų 
kartu.

I. M.: Dabar plačiai kalbama apie 
pasikėsinimą j profsąjungų turtą. 
Jūsų nuomonė?

E. B.: Gamykloje iki turto dalybų 
dar nepriėjome. Jei bandys mus 
skriausti — ginsimės. Gal būt kreip
simės j teismą, o gal surinksim 
darbininkus ir nueisim pasiimt savo 
dalj. Nesam nei skrupulingi, nei la
bai išdidūs. Netingėsim pasiimti 
savo. O šiaip — dėl turto dalybų 
kelia pati profsąjungų konferencija. 
Žinoma, liaudis teigia, dantų į 
svetimą nešvilpk — gali išmušti, 
štai ir gaus. Jei sukaupėm kartu, 
tai reikia ir pasidalinti, o nėra ko 
vaidinti poną geradarį...

I. M .: Bet ar šios dalybos nenu
skriaus paprastų žmonių?

E. B.: Paprasti žmonės kol kas 
naudojasi tik trupiniais, šj turtą da
bar „valdo" funkcionieriai. Darbi
ninkams dar nemažai teks pavargti, 
kol pavyks atgauti savo pačių su
kauptas gėrybes.

I. M .: Tai apie kitus. O ką da
rysite Jūs?

E. B.: Sėdėt rankas nuleidę nesi
ruošiam. Mūsų — nedaug, bet tu
rim gerus ryšius su visais bent 
kiek aktyvesniais vairiečiais. Tai re
zervas plėstis, mūsų optimizmo pa
matai. Apie konkrečius ateities dar
bus kalbėt nenoriu, pamatysit, kai 
padarysim. O apie darbininkų są
jungos veiklą vairiečiai, manau, ži
no. Dabar tvarkom popierius. Kad 
ir nemėgstam lormalizmo, bet juri
dinio asmens statusas įpareigoja.

I. M.: Ačiū už pokalbj. Tikiuosi, 
apie savo reformacinę veiklą Jūs 
dar informuosite „Savaitės Krivū
lės" skaitytojus.

KIEK KAINUOJA SĄJŪDININKAS GARIŪNUOSE?
Blokada baigėsi. Gal ir gerai, 

nes dar porą mėnesių — ir Lietuvos 
bolševikai iš SSKP, ir LKP būtų j 
gatves išvedę išbadėjusią minią,
panorusią grįžti į alkaną, vyžotą, 
pasigėrusį beprotnamį — SSSR. O 
kokios naujienos Šiaulių rajone? 
Norisi paklausti gerbiamų Šiaulių 
rajono deputatų sąjūdininkų, kada 
rimtai pradėsime dirbti, o ne vien 
naudotis liberaliu posakiu: „Dirb
sime sesijose". Beje, sesijos retėja. 
Kodėl? Todėl, kad biurokratai nieko 
neveikia. Pažangūs sąjūdininkai 
rimto deputatų klubo nesukuria.
Kada atbus sąžinė piliečių deputa
tų, išrinktų po sąjūdžio vėliava? O 
gal garbingas deputato statusas,
valdžia, „viščiukas tabaka" buvo 
tikslas einančiam j rinkimus? Depu
tatai ir rinkėjai — problema. Kaip

„atstovaujami rinkėjai"? štai atsi
kalbinėja rajono prekybos šulai, 
gina tarybinę deficitų dalijimo sis
temą, o rajono savivaldybės tary
bos pirmininkui, jo pavaduotojui, 
vienam sąjūdžio lyderių — linksma. 
Deputatai „atakuoja" prekybinin
kus, o Tarybos viršūnėlė juokauja. 
Tačiau ne valdžios šypsena gali 
padėti gyventojams, o realūs poky
čiai reorganizuojant prekybą Šiau
lių rajone. Jeigu prekybininkai ne
nori prekiauti, o linkę atsikalbinėti, 
tegul atsistatydina.

Viename iš Šiaulių rajono Savi
valdybės tarybos plenarinių posė
džių darbotvarkėje turėtų būti toks 
klausimas: ar rajono deputatai, pri
žadėję rinkėjams aukso kalnus, nu
galės druskos negaunančius rajono 
prekybos specialistus?

Savivaldybės Taryboje yra sukur
ia komisija buvusių rajono vadovų 
nusikaltimams tirti. Manau, jos dar
bo reziume bus moralinis buvusių
jų vadukų pasmerkimas, juolab, 
kad dalis „buvusiųjų" „sugebėjo" 
vėl „įsitaisyti” esamaisiais... Nespė
jo, pavyzdžiui, rajono deputatai 
patvirtinti Lietuvos Respublikos 
tarybinės milicijos vadovą, o Pa
venčių cukraus kombinate „dingo" 
28 tonos cukraus. Tokių praradimų 
nebuvo, kol kombinato direktorius 
drg. Ignotas cukrui saugoti milicijos 
nenusamdė. Garbė mūsų milicijai, 
sugebėjusiai pražiopsoti toną me
daus iš Bridų kolūkio. Juo irgi kaž
kas blokados sąlygomis sau 
gyvenimą pasaldino.

(Nukelta I 5 psl.)



ESU DIREKTO
RIUS, KĄ NORIU, 
TĄ DARAU...

GERBIAMA REDAKCIJA,
Mano žmona, Jadvyga  B artu- 

sevičienė, tapo ūkininke, paėm u
si savo tėvo  buvusią žemę (10 
ha Š iau lių  rajono R audėnų ta ry 
binio ūkio valdose). Ėmėme šei
m ininkauti, bet labai nesėkm in
gai.

P rie š  paim ant žemę, su R au
dėnų ta ryb in iu  ūkiu 1989 m. ba
landžio m ėnesi padarėm e su tartį, 
jog  auginsim e k iau les šeim yninės 
rangos būdu.

Ūkis parše lių  nedavė (o gal 
aš nem okėjau p rašy ti?), todėl 
juos nusip irkau  tu rg u je . Tuom et 
ūkis nu traukė su ta rtį, nedavė p a
šarų , o aš, neturėdam as ką da- 

j ry ti, ėm iau ieškoti, kur galėčiau  
p irk ti g rūdų . P aša rų  man pasiū
lė ūkio darb in inkai. Tačiau tie 
pašarai, pasirodo, buvo vogti, 
todėl, radę  juos pas .mane, iškė
lė mums baudžiam ą bylą Š iaulių  
rajono teism e. Tai ivyko 1989 
m etų  liepos 5 d. P aša rų  vertė 
— 180 rb. Teism as, peržiūrėjęs 
bylą, m ane pervedė į liud in in 
kus. P irm as teism o posėdis įvy
ko 1990 m. birželio  m ėnesį. Su
sirinkom e, bet teism as neįvyko, 
nors nepaaiškino kodėl. P rieš 

' teism o posėdį pas mus į nam us 
atvyko R audėnų ta ry b in io  ūkio 
d irek to rius Jonas Puškorius su 
pavaduotoju  ir pareikalavo , kad 
per dvi dienas užm okėčiau ūkiui 
už gau tą žemę. Jeigu nesum okė
siu, pasakė paim siąs mano iš
p jau tą  šieną.

N ežinodam as ką dary ti, pa
skam binau į L ietuvos Žemės 
ūkio ministerijią. Su m anim i kal
bėjo m inistro  pavaduotojais Svi- 
derskas (1990  m. birželio  26  d.). 
J is  mane nuram ino, o pats p a 
skam bino ūkio d irek to riu i. K itą 
d ieną pas mane atvyko  d irek to 
rius J. P uškorius ir pasakė, kad 
šieną galiu  vežti, bet jis  man 
a tnau jinsiąs bylą teism e. K itą 
d ieną vėl tu rė jo  vykti teism o po
sėdis, tačiau  jis  neįvyko, ir n ie
kas nepaaiškino kodėl. P agaliau  
1990 m. liepos 11 d. įvyko tre 
čiasis te ism o posėdis. Jo metu 
buvau apka ltin tas tik  aš vienas. 
Byla buvo a tidėta .

Laukiu naujo  teism o posėdžio. 
Ū kyje darbas darbą  veja, o d i
rek to rius atsisako išnuom oti bet 
kokią techniką. N ežinau, kaip 
suktis. Kai k reip iuosi į d irek to 
rių , m ane išvadina vagim i ir pa
sako, kad jokios pagalbos nebus, 

Henrikas BARTASEVIČIUS  
Šiaulių rajono 

Kybartiškės kaimas

KIEK KAINUOJA SĄJŪDININKAS 
GARIŪNUOSE?

(Atkelta iš 4  psl.)
2m onės kantriai ty li . M ano, kad 

ir jiem s p ag a l seną sov ie tinę  tra 
d ic iją  tru p in ė lis  sa ldėsių  bus sk ir
tas. O  paa išk inančių  žm onėm s rea
lią  s ituac iją  —  nėra . Iš kur rasis , 
je i b lo kad in is  „Le n in ie t is  —  La i
kas" tebespausd ina A . Sa v ick io  in
te rv iu  su so c ia list in io  lenktyn iav im o  
nugalėto ja is , deputatės M . G e rd a i-  
tytės ir kom unistų partijo s ■apklau
sos anketas žem dirb iam s?

A r  Šiaulių ra jono žm onės ž ino , 
kad yra deputatų sprendim as „su 
stabdyti p r iv ile g ija s "  ta ip  vad in a 
miems karo ir darbo  veteranam s? 
Jos pa lik tos tik  invalidam s bei dau
g iavaikėm s motinoms? Są jūd in inka i 
straipsn ių  nerašo , o ką ga li su ž ino
ti iš skelb im ų be i sausų in fo rm aci
nių pranešim ų?

B e je , ką č ia  v iso  ra jono  prob
lem os, je i sav iva ld yb ė s tarybos 
va ld yb o je  tris kab inetus okupavę  
še im in inkau ja  „v e ik ė ja i ant p latfo r
m os"?

Baigdam as o fic ia lia i p a re išk iu : 
kad 1) v isas kritines pastabas ta i
kau ir sau, 2) atsistatyd inu iš ko
m isijos ra jono  vad ovų  nusikalti
mams tirti narių bei siū lau  rajono 
b iud žetą  p ap ild y ti parduodant ne
ve ik liu s  są jūdžio  deputatus G a riū 
nų tu rgu je .

R. KRIŠČIŪN AS
Šiaulių rajono Savivaldybės 

Tarybos deputatas

P. S. Honorarą sk iriu  la isvos 
spaudos le id in iu i „Sava itė s K rivū 
lė " ,

DEPUTATŲ SUSITIKIMAS

; Šiaulių miesto valdyboje AT deputatai susitiko su merijos atstovais. Sav iva l
dybės Tarybos deputatais. Buvo aptartos abiems pusėms rūpimos problemos: 
operatyvus įstatymų projektų išplatinimas, jų aptarimas bei korekcija, aktyvus 
bendradarbiavim as keičiantis informacija ir t. t.

Išsiskirčius, beje, taip ir liko nežinom a, kas bus ryšininku tarp AT ir Savi
valdybės Tarybos deputatų (gal respublikos radijas). Viena aišku, tokie susiti
kimai bei pasikeitimas nuomonėmis — būtini. Jie taps tradiciniais.

„S. K ."  informacija
Romualdo STRU O G O S nuotraukos.

2-ajame —  S-ajame mūsų laikraščio puslapiuose išspausdintas pub
likacijas paruošė Lietuvos Sąjūdžio Šiaulių miesto Tarybos socialinių  
klausimų komisijos nariai Irenijus Račkauskas (pirmininkas), Irena Va- 
sinauskaitė (AT deputato padėjėja). Jonas Zolubas (Savivaldybės tary
bos deputatas), Romualdas Struoga (Savivaldybės tarybos deputatas) 
ir Jonas Bartkus (Savivaldybės tarybos deputatasĮ.
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TAIP ARDOMA MŪSŲ SVEIKATA
«SOVIETŲ KARIŠKIŲ PAŽADAIS NEBETIKIME»

Pagaliau praskaidrėjo 
lietumi nusiprausęs dangus. 
Ir saulė vėl mėgina šypso
tis, bet SSSR Zoknių kari
nio aerodromo „paukščiai" 
taip nugąsdina ją, kad net 
krūpteli vargšelė... O ką 
jau bekalbėti apie mus
— žmones. Su nerimu 
laukiame vasaros popiečių
— vėl iki vėlumos siaus 
lėktuvų „koncertas". Pavyz
džiui, liepos 25 d., praga
riškai kaukdami kas pen

kios minutės grupėmis ar 
vienas paskui kitą, lenkty
niaudami draskė tylą. Gal 
tai sankcionuoti barbarų 
žaidimai virš mūsų ir mūsų 
vaikų galvų?

Mieli mūsų naujai išrink
tieji deputatai, ar Jūs visa 
tai girdit? Tikriausiai Vil
niaus padangė ramesnė? 
Vis dėlto prisiminkit varg
šus šiauliečius, kurie, lėk
tuvams siautėjant, nebegali 
net susikalbėti, o jų vaiku

čiams neįmanoma nei žais
ti, nei miegoti. Jau aiškus 
dalykas, kad stebuklas ne
įvyks. Dar ko gero ilgai 
teks gyventi kaimynystėje 
su nepageidaujamu kaimy
nu. Tačiau kokią teisę de
šimtis metų jis barbariškai 
drumsčia mums ramybę? 
Nieko nepaisydami lėktuvai 
kyla ir nusileidžia virš gy
venamosios miesto dalies. 
Žinome, kad pernai vasarą.

INukelia j Z psl.)
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TAIP ARDOMA MUSŲ SVEIKATA 17
(Atkelta 1$ 6  p sl.)

vyko pokalbis su areodro- 
mo vadovais ta  tema ir, at
rodo, konfliktas sprendėsi 
teigiamai. Tad nejau kas
met reikia priminti pike
tais ir mitingais? Kiek gali 
tęstis tie beprotiški „meta
lo" koncertai? O gal kam

nors velnioniškai smagu 
nuo jų?

Mes, šiauliečiai, re ika lau
jame, kad aerodromo vado
vybė griežtai laikytųsi nu
rodymo pakeisti lėktuvų 
pakilimo-nusileidimo kryp
tį nuo miesto ir nekeltų 
triukšmo nuo 17 val.

Prašome gerb. miesto sa- 
valdybę neatidėlioti šito 
klausimo sprendimo rytdie
nai. Sovietų kariškių paža
dais mes nebetikime. Lau
kiame konkrečių rezultatų.

V. JAKUBAUSKIENĖ  
Rėžių g-vės 26a gyventoja 

(ir  dar 3 3  parašai)

d e r y b ų  u v e r t i ū r a  a r  p a 
p r a s t a s  C H U LIG A N IZM A S9
NEATLAIKĘS PRAGARIŠKO LĖKTUVŲ GRIAUDĖJIMO, 
IŠ KETVIRTO AUKŠTO IŠŠOKO ŽMOGUS...

ATVIRAS LAIŠKAS ŠIAULIŲ KARINIO AERODROMO VIRŠININKUI 
SSSR GYNYBOS MINISTRUI D. JAZOVUI 
SSSR MINISTRŲ TARYBOS PIRMININKUI N. RYŽKOVUI

B ranginu  kiekvieną nakties
poilsio valandą, nes m an dažnai 
tenka naktim is te ik ti skubią neu-
roch iru rg inę pagalbą šiau lie
čiams, o karta is  ir kariškiam s, 
sužalotiem s dėl nestatu tin ių  ka
reivių san tyk ių , todėl būna ypa
tingai apm audu, kai po nem iego
tos nak ties sekančią nak tį nelei
džia užm igti kariškų  lėk tuvų
gaudesys. P er kelias valandas 
jis  iškank ina tiek, kad, jam  nu
tilus, jau  nebegaliu  užm igti iki 
aušros ir vėl einu darban  po dar 
vienos bem iegės nakties, p rake i
kęs ir Jus, ir  Jūsų  įvestą tvarką , 
tai y ra  betvarkę, lygiai tiek 
kartų , kiek k artų  per m ano na
mo stogą vertėsi g riaudėdam as 
lėktuvas.

Kad Š iau lių  karin is aerodro
mas y ra  pū liuo jan ti Š iau lių  mies
to  p iktžaizdė, n iokojanti ir ta ip  
jau v arg an ą  Lietuvos gam tą ir 
ardanti žm onių sveikatos liku
čius, šiau liečia i išsakė susirinkę 
į an tim ilita ris tin l protesto m itin 
gą p rie  aerodrom o v artų  T arp 
tau tinė je  vaikų  gynim o dienoje 
1989  m. birželio  1 d. ir savo 
kaltin im us patv irtino  uždegę 
aerodrom o apylinkėse pasem tą 
vandeni. (2 iū r. „K arin is lėk tu 
vas — blogas kaim ynas", „T ie
sa" 1989. VI. 3, Nr. 129, „L ėk 
tuvai v irš  miesto", „K om jaunim o 
tiesa" 1989. VI 7, Nr. 110, 
„V ienybė prieš aerodrom ą". 
„Š iau lių  naujienos", 1989. VI. 6, 
Nr. 110, „K o reikalavom e susi
rinkę Zokniuose", „L en in ie
tis", 1989. Vi. 29). Rodos, 
ir  buvo rastas šioks toks kom
prom isas. sum ažėjo lėk tuvų  
skraidym as virš m iesto, juolab  
kad ir  SSSR  gynybos m inistras 
D. Jazovas 1989. VI. 1 te le g ra 
m oje Nr. 52-9M , adresuotoje 
TSRS liaudies deputatu i M. S tak

vilevičiui, nurodė, kad „T arybų  
Sąjungos gynybos m inisterija 
priėm ė priem ones, įgalinančias 
sum ažinti av iacin ių  varik lių  g a r 
so poveikj miesto gyventojam s: 
m iesto rajone uždrausti sk ra idy 
mai mažuose aukščiuose, uždraus
ti lėktuvų posūkiai v irš miesto, 
todėl uždrausti nusileidim ai lan 
ku, lėktuvų skraidym ai baigiam i 
ne vėliau kaip 24 val. vietos 
la iku ..." , tačiau po 1990-ų jų  ko
vo 11-osios, kai L ietuva paskel
bė N epriklausom ybės D eklaraci
ją, šis kom prom isas kažkur iš
garavo, vėl įžūliai skraddoma 
virš m iesto ir dieną, ir nak tį, o 
šiąnakt (iš VII. 27 i VII. 28) 
karišk ių  Įžūlumas pasiekė apogė
jų: iki 2 val. ryto, gal ir ilgiau, 
virš miesto mažame aukšty je  be 
pertraukos suko ra tus keli k a ri
niai lėk tuvai, ne m an vienam  
atėm ę SSSR  K onstitucijos dekla
ruojam ą, bet neaišku, kodėl ta ip  
grub iai pažeidžiam ą kiekvieno 
žm ogaus te isę  j poilsį. Pasism a
ginę karišk iai nuėjo  ram iai m ie
goti, o man, kaip  ir daugeliu i 
kitų šiauliečių , šeštad ien is buvo 
eilinė darbo  diena. Sakau, kad 
šiąnak t lėk tuvai sk raidė  gal ir 
po 2  val., tačiau  jų  nebeg irdė
jau, nes 2 valandą jau važiavau 
I ligoninę te ik ti pagalbos n e tru 
kus m irusiam  ligoniui, kuris bu
vo p raradęs sveikatą trem ties la 
geriuose S ibire ir gydėsi nervų 
ligų skyriu je , bet, neatlaikęs 
p ragariško  lėktuvų griaudėjim o, 
po pusiaunakčio susiėm ęs už g a l
vos iššoko per langą iš IV aukš
to. Si ty li m irtis — ta i dar vie
nas kaltin im as karišk ių  savivalei.

M inėtoje te legram oje D. Jazo
vas nurodė, kad Š iau lių  aerodro 
mo av iac ijos dalin iai „negali bū
ti iš jo  iškelti dėl sprendžiam ų 
uždavinių  specifikos". Kas gi ta

specifika, j kurią  įeina gynybos 
m in isterijos uždrausti naktiniai 
skraidym ai virš m iesto mažame 
aukšty je? Kodėl nevykdom i m i
n isterijos nurodym ai? Ar tai pa
prastas kariškių  chuliganizm as, 
ar duoti nauji nurodym ai dem o
ralizuoti laisvės siekiančią tau tą? 
Kito varian to  būti negali, nes 
naktin ių  posūkių m okytis lakū
nai gali ne po pusiaunakčio ir 
ne v irš negalinčio užm igti m ies
to, o g re ta  aerodrom o plytinčių  
T yrulių  pelkių.

B irželio 26 d. SSSR M inistrų  
Tarybos p irm ininkas N. Ryžko
vas per te leviziją pasakė, kad 
šių dienų SSSR valdovus ateities 
kartos prisim ins kaip  drąsius 
žmones. Ta p roga noriu jam  p r i
m inti, kad Jo pavaldin ių  kariš
kių ‘— pagrindinės SSSR  a tra 
mos L ietuvoje — rankom is vyk
domas chuliganizm as a r  g rubus 
galingos valstybės jėgos dem on
stravim as prieš beginklę tau tą  
y ra  toli gražu ne drąsos požy
mis. o tik blogo d irigen to  blo
gai sugro ta  uvertiū ra  Lietuvos — 
SSSR derybų  išvakarėse.

K lykiančių lėk tuvų  griausm o 
prižad in tų  kūdikių , jų  motinų, 
savo ligonių ir visų negalinčių 
ram iai ilsėtis šiau liečių  vardu 
reiškiu  griežtą  p ro testą  SSSR  
karišk ių  savivalei L ietuvoje. Tie 
„specifin iai uždaviniai" nepajėgs 
dem oralizuoti ir palaužti lietuvių 
tau tos, kaip  nepajėgė palaužti 
blokada ir visos kitos an tihum a
niškos tram dym o priem onės, o 
tik dar labiau su tv irtins nuomo
nę, kad su tokiu elgesiu Jūs čia 
esate visiškai nereikalingi.

Albertas GRIGANAV1CIUS 
Šiaulių centrinės ligoninės 

neurochirurgijos skyriaus 
vedėjas, Lietuvos Sąjūdžio  
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Birutė ŽYMANTIENĖ

JAUNYSTĖS DIENOSE NEPAMIRŠK
Nebūna vaidų larp manęs 

ir tavęs, tarp tavo ir mano 
piemenų, nes mudu esame 
broliai. Aš prašau tave, skir- 
kis nuo manęs! Kraštas didelis, 
vietos užteks. Jeigu tu eisi 
kairėn, aš patrauksiu dešinėn. 
Jei tu išsirinksi dešinę, aš 
eisiu kairėn.

(SENASIS ĮSTATYMAS)

Kunigas J. Fabijanskas iš prigim
ties buvo psichologas ir altruis
tas. Jis turėjo daugybę draugų, tarp 
jų ir buvusj Seminarijos draugų Juo
zų Albinų Markulį. Sis vėliau buvo 
baigęs Vytauto Didžiojo universite
to medicinos fakultetų ir ten pat 
dėstė anatomiją. J. A. Markulis bu
vojo pas kunigus, kurie juo tikėjo 
ir nieko neslėpė. O tuo metu kiek
viena aušra atrasdavo naujus lavo
nus ant kraujo nebepajėgiančios su
gerti aslos, sodybų gaisrai buvo 
kraupiai raudoni nakties juodume, 
duso perpildyti kalėjimai. Žinoma, 
kad kunigai nepritarė šitam „komu
nizmui". Vieną naktį Joną Fabijans- 
kų suėmė. Vikarų Bubnį pažįstami 
ir nepažįstami žmonės ėmė prašinė
ti padaryti „nekaltų" paslaugėlę: 
tai perduoti partizanams laišką, tai 
išvesti persekiojamą žmogų klebo
nijos gatvele... Suprato vikaras esąs 
provokuojamas. Bet kodėl? Kuo ga
li būti įtariamas? Tiesa, keletą kartų 
buvo girdėjęs lyg ir juokaujant, 
kad jis esąs „anos Lietuvos" kari
ninkas. Anos Lietuvos... Tai buvo 
teisybė. Baigęs gimnazijų, Prospe
ras Bubnys, kaip ir daugelis to me
to jaunuolių, įstojo j karo mokyklų. 
— ta pati dabar privalomoji kari
nė prievolė, tik tuomet ji buvo 
jaunuoliams garbės reikalas. Ne 
kiekvienas ir įstodavo, o tie, ku
rie buvo baigę gimnaziją, po 18 
mėnesių mokslo karo mokykloje 
gaudavo karininko laipsnj. Atsargos 
karininko. Tuo ir baigdavosi tarna
vimas Lietuvos kariuomenėje. įga
vę vyriškos gracijos ir pasitikėjimo 
savimi, jie išeidavo toliau tęsti savo 
priesaikų — tarnauti Lietuvai.

Ar tai — kaltė?
Dieve! Dievel Kas gi tada žino

jo, kad jiems jokios kaltės ir nerei
kia...

...Žinoma, nebuvome tokie naivūs, 
kad nesuprastume, jog visus mus 
švelniai tariant, izoliuos arba... už
verbuos dirbti NKVD. O tai — dar 
baisesnė izoliacija, nepaliekanti net 
mažiausios vilties sugrįžti. Visus 
tuos dešimtmečius Bažnyčia sudarė 
didžiausią grėsmę „komunizmo" fi-

Tęsinys. Pradžia Nr. 29.

losofijos įgyvendinimui. Juk kuni
gas skelbė žmogų turint sielų, sa
vo nemirtingąją dalį, skelbė Dievo 
moralės kodeksą —• 10 įsakymų. 
Buvo nekvailų ir tarp „naujo" gy
venimo kūrėjų, kurie gerai suvo
kė, kad žmogus, turįs sielą, sau
gos jų, saugos save kaip etinę kar
tų jungtį, kad turėdamas Bažnyčią 
jis turės dvasinę atramų ir apsaugą 
nuo sugyvulėjimo. Vadinasi, Bažny
čia žmogaus, lietuvio, kataliko ta- 
rybinimo procese turi išnykti. Sitų 
supratome dar prieš karą, o gyvu 
kūnu pajutome tuoj po jo...

Sodomos apylinkę apgaubė 
baisūs debesys su perkūnija 
ir žaibais. Jie uždegė gausius 
tame krašte dervos sluoks
nius. Kilo didžiuliai gaisrai. 
Dega visa, net ir žemė. Jos 
paviršius įdubo. Atsivėrė di
delis ežeras. Jame nuskendo 
Sodoma su apylinkės miestais 
ir gyventojais. Toje vietoje 
dabar tyvuliuoja dvokiąs eže
ras, kuriame nėra jokios žu
velės, jokio gyvūno. Jis pra
mintas Mirties jūra.

(SENASIS (STATYMAS)

..Atėjo vieną dienų ir išsivedė. 
Tiesa, liepė nusivilkti sutaną. Nusi
vilkau.

Saugumo pastatas buvo (ir tebė
ra) Laisvės alėjos ir Vytauto pros
pekto kampe. Jstūmė j kamerą. Ten 
jau buvo 5 ar 6 žmonės, tarp jų 
jaunuolis, visai dar vaikas, labai iš
kankintas ir išgąsdintas. Išsikalbėjo
me. Berniukas niekuo niekam ne
buvo spėjęs nusidėti pasaulyje. 
Įtemptai mokėsi — ruošėsi stoti j 
Kunigų seminariją... Supratau — vai
kiną gąsdina užverbavimu dar prieš 
įstojant. Reikia jiems turėti savų 
žmonių Seminarijoje. Ypač — ten. 
Padrąsinau jj, patikinau, kad prieš 
stojamuosius tikrai paleis, bet rei
kia iškentėti. Jaunuolis nušvito su
pratęs savo „kaltę" ir svetimus 
tikslus, tolimesni „tardymai" jau ne
buvo tokie baisūs. O prieš stoja
muosius egzaminus tikrai paleido.

Mane tardė toks Martusevičius. 
Atėmė laikrodį, kitus daiktus, sura
šė pakvitavimą. Paskui, jau išvežant, 
priminiau... ir gavau papildomai. 
Kaip drjstu aš, prakeiktas liaudies 
priešas! O priešas buvo priešu to
dėl, kad buvo baigęs kunigų glo
bojamą privačią marijonų gimnazi
ją, kad buvo ateitininkas. Tiesa, 
bandė primesti, kad aš rėmęs par
tizanus. Buvo akistata su žmogumi, 
kuris tikrai turėjo tokius ryšius. V ie

ną kartą buvau matęs jį klebonijo
je. Taip ir pasakiau, nors apie jo 
ryšius nieko nežinojau. Tačiau ir 
to visiškai pakako. Vėliau, lageryje, 
buvo kalinami ir kai kurie buvę tar
dytojai, kurie pasakodavo, jog kar
tais stverdavo bet kokj praeivį gat
vėje (dėl skaičiaus) ir visada rasda
vo „kaltę"..,

Apie du mėnesius „gyvenau" 
saugumo komerose. Žinoma, buvo 
„pasiūlyta" užsiverbuoti jiems j pa
galbą. Tačiau sunkiai sekėsi jiems 
„dirbti" su kunigais. Pavykdavo 
vienų kitą užverbuoti, bet tik tokiu 
atveju, kada priremdavo prie sie
nos tiesioginiais įkalčiais. Mano kur
so draugą kunigą Leoną Mažeiką 
privertė sutikti bendradarbiauti tik 
todėl, kad iš jo namų tiesiai j sau
gumiečių glėbj išbėgo partizanai. 
Bet kunigas nuo pat to momento 
ėmė vengti kitų kunigų, visiškai už
sidarė, atsiskyrė. Mes stebėjomės ir 
jautėmės nejaukiai, o jam reikėjo, 
kad nieko negalėtų apie mus pa
sakyti. Tačiau jj dažnai kviesdavo 
priimti kunigus, atvykstančius iš už
sienio. Po tų priėmimų jis kažkodėl 
ėmė gydytis. Keletą kartų pastebė
jome, jog kunigas yra primuštas... 
Maždaug prieš 10 metų, tuoj po 
Luokės klebono, aštriai nutraukusio 
ryšius su saugumu, nužudymo, va
žiuojant iš laidotuvių Leonas Mažei
ka man pasakė: „Dabar jau mano 
eilė ..." Prisipažinsiu, ne pyktelėjau 
ant jo už tą atodūsį be vilties. Ta 
neviltis, man atrodė, neturi jokio 
pagrindo. O gal aš tik labai norė
jau, kad ji neturėtų pagrindo.

Praėjo pusmetis. J kunigo Leono 
namus atėjo daugkart teistas pro
fesionalas ir dūrė peiliu šeimininko 
krūtinėn. Tiesa, ne taip tiksliai, kad 
iš karto... Nuo Pamūšio, nuo savos 
parapijos, iki Pakuojo ligoninės ku
nigas dar turėjo sąmonę ir daug ką 
pasakė... Kaimo krūmeliuose dar le- 
betupėjo žudikas, kai atvyko mili
cijos darbuotojai su šunimis. Ieškojo 
jo, bet... nerado daug mėnesių, kol 
sugavo kaip vagj, apiplėšus) keletą 
kaimo parduotuvių./Išėjo aikštėn ir 
kunigo L. Mažeikos nužudymas. Nu
teisė vagj - žudiką mirties baus
me. Bet, žmonės kalbą, jau bevaikš- 
to sveikas ir laisvas...

(Bus daugiauj
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