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Pensijos iš
rinktiesiems

KAIP Š A U N U ,  
T I ESA ?

ISuvhu labai nustebinta ir su
jaudinta, kai savo akimis pama 
čiau personalinio pensininko 
knygelę, pensljlnio amžiaus ne
turinčio žmogaus rankose, pa
tvirtintą antspaudu su Vyčiu.

Įdomu, ar nesudrebėjo ranka 
žmogui, dėjusiam šį antspaudą’ 
Ar ne nusikaltimas dėti Vyčio 
ženklą, kur jo neturėtų būti?

Aš tuo momentu jaučiausi 
kaip krentanti i bedugnę. Kitaip 
negaliu išreikšti tos savijautos

Žmonės, ar žinote, kad parti 
jos ir valdžios atstovai tuoj po 
pirmojo Sąjūdžio suvažiavimo 
susirūpino savo ateitimi? Todėl 
nedelsdami, t. y. 198!) m. gruo
džio 5 d. priėmė nutarimą Nr. 
69. Nutarime maždaug sakoma, 
kad ryšium su respublikos val
dymo reorganizavimu, partijos 
L K P )  ir valdymo atstovams bus 

suteikiamos personalinės pensi
jos dar nesulaukus pensijinio 
amžiaus (vyrai — 58 metų, mo
terys — 53 metų). Kaip šaunu, 
tiesa? Ėjome j komunizmą, o 
atėjome nežinia kur. IJž tai — 
personalinę pensiją. Už didžiu
lius nuopelnus ir didžius darbus 
galima į pensiją ir anksčiau. 
Ačiū mylimai partijai ir apiplėš
tai Tėvynei, kad tokia dosni sa
vo ..darbštiems" vaikams.

Kaip gerai, kai pats sau gali 
pasirašyti nutarimą. Kuo ne ko
munizmas?!

Na, o šiandien šie subjektai 
personalines pensijas apsifor 
mino anksčiau ir toliau darbuo
jasi įvairiais referentais, patarė
jais, kitaip sakant, dalinasi pa
tirtimi.

Žmonės, ar matėte šį, tokį ge
rą, nutarimą? Paprašykime vy
riausybės, kad parodytų, paklaus
kime. ką šiandien apie tai ji ma
no.

O gal žaidimų gana? Gal atė
jo laikas buvusius priremti prie 
sienos ir pareikalauti grąžinti 
tai, ką neteisėtai pasisavino?

C. Z U K U L IE N E  
Pirties g. 9-20 gyventoja

P. S. Jeigu šis nutarimas pa
naikintas, šį panaikinimą tegul 
parodo spaudoje.

NUTRAUKTAS 
PASISAKYMAS

Turbūt nemažai kauniečių matė 
spalio 7-osios dienos televizijos lai
dą „Sekmadienio rytą". Joje, tarp 
kitų Kovo I 1-osios partijos inicia
tyvinės grupės narių,' turėjau pasi
sakyti ir aš. Tačiau laidos vedėjui, 
matyt, nepatiko aštri nomenklatūros 
kritika, ir aš buvau nutrauktas.

Keletas žiūrovų skambino į stu
diją ir klausė, kodėl taip atsitiko. 
Jiems esu pažadėjęs paskelbti savo 
nutrauktąjį pasisakymą dar necen
zūruojamoje spaudoje. Ačiū Dievui, 
tokios pas mus esama. Labai dėkin
gas ..Kauno laiko" redakcijai, ma
loniai sutiki iai tai padaryti

BAILYS
KORTOMIS
NELOŠIA

Nors ir esu miesto savivaldybes 
deputatas, tačiau, kalbant apie Ko
vo 11-osios partiją, sunku atskirti 
savivaldybių reikalus nuo visos Lie
tuvos problemų.

Savivaldybėse vyksta panašūs 
procesai, kaip ir Respublikos va l
džioje. ilk kur kas mažesniu mas
teliu. Okupacijos metais jsigallojo 
tokia tvarka, kad vykdomoji val
džia faktiška) buvo aukščiau už 
(statymus leidžtančląją. Nenuosta
bu, kad tokia tendencija juntama Ir 
šiandien, nes Ministrų Taryba Ir 
savivaldybių valdybos siekia to pa
ties. Nereikta pamiršti, kad tiek 
aukščiausiojoje vykdomojoje val
džioje, tiek daugelyje savivaldybių 
tiko senoji nomenklatūra, aukščiau 
visko kelianti savo klasinius inte
resus.

Dabartinė padėtis man asocijuo
jasi su Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės būkle X V I a., kai mūsų 
bajorija, savo klasinių Interesų la
bui paaukojusi valstybės nepriklau
somybę. tapo Lenkijos satelitu. Taip 
yra ir su mūsų nomenklatura. J i  iš 
esmės neina prieš lietuvybę, bet sa
vo interesus kelia aukščiau Nepri
klausomybės. Net gali jos atsisaky
ti, Jeigu tai užtikrins jai privilegi
juotą padėtį.

(Nukelta į 2 psl.)



BAILYS KORTOMIS 
NELOŠIA

(Atkel'a IS 1 psl.) 
Norėdama išlaikyti valdžią, no

menklatūra stengiasi kuo stipriau 
centralizuoti valdymą, tuo pat me
tu susidarydama galimybę sutram
dyti ir nepaklusnias savivaldybes. 
Nors vyksta ekonominės diversijos, 
tačiau vyriausybė lig Šiol nesudarė 
alSkies programos Šiai padėčiai lik
viduoti. Tik spaudžiama IS apačios, 
imasi kai kurių priemonių. Kaip 
parodė didžiojo kaimyno patyrimas 
dalinės priemonės neduoda kokių 
nors esminių rezultatų. ISaiSkėJo, 
jog nomenklatūra patenkinta tokia 
chaotiška padėtimi, net atrodo, kad 
ji to siekia sąmoningai, vienu Šū
viu nušaudama du kiSkius.

Pirmiausia tuo sėkmingai naudo
jasi turtėdama pati. Antra, turėda
ma savo rankose bevelk visus masi
nės informacijos Šaltinius, visą kal
tę dėl susidariusios padėties verčia 
ant parlamento ir radikalių savival
dybių deputatų. Tokiu būdu ji tiki
si sukiršinti vis labiau skurdinamas 
mases prieš parlamentą ir, tuo pa
sinaudodama. siekia užgrobti val
džios visumą. Nomenklatūra, susi- 
sėmusi didžiausią kapitalą, stengia
si, kad kuo mažiau Lietuvos turto 
būtų išdalyta žmonėms už jų ver
gišką darbą, daugiau parduodant 
Jo už nomenklatūros prisigrobtus 
beverčius pinigus. Tokiu atveju 
įvyktų kuriozas: komunistai taptų 
kapitalistais ir valdytų Lietuvą ir 
politiškai, Ir ekonomiškai, o mes. 
plačiosios masės, kaip buvome, taip 
ir liktume skurdžiais.

Nemanau. kad padėtis be išei- 
ties. Sąjūdžio kūrimosi pradžioje 
menu gerą lozungą: ..Lietuvos prie
šas Nr. 1 — Baimė". Sis baimės ir 
nuolankumo šleifas tęsiasi ir dabar.
O. kaip sakoma. bailys kortomis 
nelošia. Norėdami pakeisti situaciją 
nepriklausomos valstybės naudai, 
pirmiausia turėtume atsikratyti B a i
mės. Tik esminėmis, tik ryžtingo
mis priemonėmis galime pakeisti 
padėt). Per 50 okupacijos metų tu
rėjome suprasti, kad didieji mūsų 
kaimynai negerbia ir nevertina bai
lių.

KOVO 11-0S10S P A R T IJA  PA- 
S1SAKO UZ R A D IK A L IA S  PER- 
M A IN A S IR  NEM ATO  JO K IO S 
TRA G ED IJO S, JE IG U  BU S  P A 
K E IST A  A R B A  REO RG A N IZU O 
TA V Y R IA U S Y B Ė , N ESU G EB A N .
T1 AR N EN O R IN T I ĮT V IR T IN T I 
L IET U V O S V A LSTYB IN G U M O , 
SO C IALIN IO  TEIS IN G UM O . Mūsų 
partija remia savivaldybių Sąjūdžio 
deputatų suvažiavimo rezoliucijas, 
ypač dėl spaudos monopolio panai
kinimo Ir dėl to, kad būtų uždraus
ta partinei nomenklatūrai užimti 
vadovaujančius postus vykdomojo
je valdžioje. Kovo 11-osios partija 
remia savivaldybių kovą už jų sa
varankiškumą.

Raginame savivaldybių deputa
tus vienytis ( radikalų klubus, sto
ti j Kovo ll-oslos partiją.

Vytautas Č EPO N IS  
Miesto Tarybos deputatas 

,,Kauno Laikas"

KURŠĖNŲ DARBININKŲ 
SĄJUNGA NEPRITARIA
Artėja rinkimai j Šiaulių rajono Tarybos deputa

tus. Kuršėnų Darbininkų Sąjunga mano turinti teist; 
išreikšti savo nuomonę apie kandidatus, iškeltus j 
deputatus artėjančiuose rinkimuose.

Kuršėnų Darbininkų Sąjunga nepritaria komoms 
tų „juodųjų varnų" sąliekiui, senosios nomenklatū
ros naujųjų ponų buvimu vykdomojoje, o kartu ir 
įstatymų prižiūrimoje valdžioje, tai y ra buti savival 
dybės deputatu. KD S taip pat prašo kaimo žmones 
būti atsargiais, nes užguiti kaimo fazendlicrių, žmo
nės gali patikėti iškeltais kandidatais iš „paprastų 
žmonių" tarpo, kai jie gali būti kolchozų vadų sta
tytiniai, kurie aklai balsuos (jei bus išrinkti) s e s i 
jose, sprendžiant rimtas rajono problemas.

Kuršėnų Darbininkų Sąjunga labai nuoširdžiai 
remia Šapnagių rinkiminėje apygardoje \r. 3 Lietu
vos Ūkininkų Sąjungos atstovą.

A. R U T K A U S K A S  
Kuršėnų Darbininkų Sąjungos pirmininkas

K R I Š Č IŪ N A S  
Pirmininko pavaduotojas

KRYŽIUS IR 
STABMELDYSTĖ

Kryžiaus ženklas kaip simbo
lis egzistuoja nuo neatmenamų 
laikų. Jo  formos įvairios. La
biausiai mums pažįstami du kry
žiai. Tai įprastinis (lotyniška
sis) ..mūsų" kryžius, kurį mato
me savo bažnyčiose ir kitose 
sakralinėse vietose, ir rusų sta
čiatikių kryžius (su įstriža lin i
ja). Pagal krikščioniškąjį aiški
nimą. kryžiaus ženkle sujungti 
Dievas (vertikalė) ir žemė (ho
rizontalė). Dvi paprastos linijos 
sudaro pilną ženklą. Tai labiau
siai išaukštinta krikščioniškosios 
ištikimybės emblema, ženklų 
ženklas, dažniausiai vadintas 
„Dievo žyme". Jis siejamas su 
žmonijos išganytojo Kristaus 
kančia ir mirtimi.

Lietuvoje pirmą kartą panau
dotas graikiškasis arba Bizanti
jos krikščionių kryžius, dar va
dinamas švento Jurgio kryžiumi 
— dvi vienodo ilgio kryžmos. 
Viena iš jų pažymėta ieties galu. 
Jis buvo Didžiojo Lietuvos kuni

gaikščio Algirdo valstybinis 
ženklas. Jogaila, tapęs Lietuvos 
ir Lenkijos valdovu, Vyčio herbo 
skyde patalpino žmonos Jadvy
gos iš Vengrijos atsineštą ženk
lą dvigubą arba Kardinolų 
kryžių. Sis kryžius nuo lotyniš
kojo skyrėsi viršuje papildoma 
mažesne horizontale. Jogailos su 
Jadvyga vedybos Įvyko 1388 
metais. Tais pačiais metais Lie 
tu va priėmė krikščionybę, todėl 
sidabrinis (baltas) Kardinolų 
kryžius tapo ir krikšto simbo
liu. Istorikas T. Narbutas rašė. 
kad tai „krikščioniškosios reli
gijos pergalės ženklas prieš Lie
tuvos stabmeldystę". Taigi. Lie
tuvoje kryžius kaip Dievo ženk
las pradėjo Įsitvirtinti 1387 me
tais (ankstesni mėginimai ap
krikštyti Lietuvą pasisekimo ne
turėjo). Didysis kunigaikštis V y 
tautas kartu su karalium Jogai
la statė kryžius, kvietėsi Iš Va
karų architektus ir kunigus. Taip

(Nukelta Į  3 psl.)



K R YŽIU S  
IR S T A B M E L D Y S T Ė
(Atkelta B  2 psl.)

į Lietuvą atkeliavo Vakarų kul
tūra. kartu su nuostabia jos ar
chitektūra, vakarietiška pasaulė
žiūra. Krikščionybė davė pra
džių ir lietuviškajai raštijai.

Po daugiau kaip pusantro 
šimto metų nuo l.ietuvos krikšto 
bajorai, sieky valstybės savaran
kiškumo, apie 1543 metus Vyčio 
raitelio skyde įkomponavo lygių 
kryžmių dvigubą kryžių. .lis eg 
raštuoja ir šiandieninės Lietuvos 
herbe

Lietuvos Nepriklausomybės 
laikais kryžius buvo beveik kiek
vienoje pirkioje, jos garbingiau 
šioje v ietoje. Kryžiai puošė tiki 
ninku sodybas, kryžkeles. Kry 
žiaus ženklu pažymėti tautos pa 
minklai, mirusiųjų ir žuvusiųjų 
už Tėvynę kapai. Su kryžiumi 
lietuviai nesiskyrė, tremiami i 
Sib irą Kartu su kryžiumi jie 
sugrįžta į Lietuvą, ištikimybę 
kryžiui prisiekę, ilsisi kapuose 
Lietuvos partizanai, dar ir dabar 
keldami baimę savo budeliams 
Iš tikrųjų, ką galėtų pasakyti, 
pavyzdžiui, partizanų būryje 
prie Leipalingio buvęs saugumie
tis, slapyvarde ..Tigras", savo 
aukos, Gailiūnų pradinės mokyk
los mokytojos Adelės Osel.vtės 
išlikusiems gyviems seseriai ir 
broliui į klausimą: kur Jis išmo
ko kraupaus žudymo darbo? Žu
dikas gyvas, gyvena Vilniuje, 
aprūpintas personaline pensija. 
J is  Oselytę miške pririšo prie 
medžio, nurovė jai nuo galvos 
plaukus, išmušė dantis, sulaužė 
nosies kaulą, užmušė ir nėgiliai 
apkapstė žemėje. Už ką? Tik už 
tai, kad ji mylėjo Lietuvą, kad 
laikė klasėje už rašomosios len
tos paslėptą kryžių. Su meile 
kryžiui ir Tėvynei susijusi Va
rėnos rajono gyventojo Broniaus 
Kasiulyno žūtis Nedzingės šile. 
Išdavikas parodė stribams slėp
tuvę. kur su Bronium buvo ir jo 
du draugai. J stribų reikalavimą 
pasiduoti Bronius tarė: „A š  da
viau prieš kryžių priesaiką ne
gailėti gyvybės už Lietuvą" ir 
draugų akivaizdoje nusišovė.

Šventasis kryžius teikė dva
sinės stiprybės žmonėms, kurie 
į jį įtikėjo visa širdimi ir visu 
protu. Vargas tiems, kurie kry
žiumi. jo idėjomis naudojosi kaip 
priemone savo nešvariems kės
lams, kruviniems darbams atlik
ti, Tą patvirtina ir mūsų skau
džioji praeitis. Dievas matė ne
dorą kryžiuočių elgesį su mūsų 
nekaltais žmonėmis. I 110 metais

mumis, tas prieš mus. Rezultatas 
— kultūros paminklų, tarp jų 
ir kryžių, naikinimas, žmogaus 
dvasiškumo gniuždymas.

Pažvelkime į visai netolimą 
praeitį. Lietuvos K P  sekretorių 

A. Sniečkaus, P. Griškevi
čiaus laikais išsprogdintas kelių 
šimtmečių senumo istorinių-kul- 
tūrinių Lietuvos paminklų kom
pleksas visame pasaulyje gar

Žalgirio mūšyje jis buvo nese
niai priėmusios krikštą Lietu
vos— Lenkijos valstybės pusėje. 
Kryžiuočiai patyrė triuškinantį 
pralaimėjimą.

Hitleris, pasaulinio masto žu
dikas. nacių vėliavoje panaudojo 
palaimos ženklą tuo laiku la
bai paplitusį svastikos kryžių. 
Kaip kryžiaus išdavikas Hitlerio 
sukurtas fašizmas pralaimėjo gė
dingu būdu; jį pasmaugė bolše
vizmas.

Veidmainiai skelbė, kad žmo
gus žmogui brolis, kad iš visų 
kapitalų brangiausias yra žmo
gus, o praktikoje veikė visiškai 
priešingas principas: kas ne su

A ido  S A B A L I A U S K O  nuotr.

slos Vilniaus Kalvarijos! Po šių 
ir tūkstančio kitų vandalizmo ak
tų kokią moralinę (ir juridinę) 
teisę jie  turi kaltinti nugriovu
sius jų stabus vandalizmu? Iš 
viso ar galima šėtono vietininkų 
žemėje V. Lenino, F. Dzeržins
kio, V. Kapsuko, Z. Angariečio. 
M. Gedvilo, A. Guzevičiaus ir 
kitų Lietuvos laisvės duobkasių 
ir žmonių kankintojų biustus va
dinti kultūriniais paminklais?! 
Nė viena tauta savo žudikų ne
garbina Ne išimtis ir Lietuva. 
Šie stabai atsirado prieš jos va
lią. Pagalvokime, kaip gimė 1л;- 
nino stabas Druskininkuose prie

(Nukelta ) 4 psl.)
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KRYŽIUS  
IR STABM ELDYSTĖ

(Atkelta ii 3 psl.)

geležinkelio. Druskininkiečiai ne
žino, kaip jis atsirado. Tik jiems 
sukėlė juoką jo nugriovimas. O 
kaip gimė sėdinčio Lenino skulp
tūra prie gydyklų? Jos pastaty
mu pasirūpino taip pat ne drus
kininkiečiai. Kaip galėjo kilti 
kam nors noras Lietuvos Nepri
klausomybės smaugėjui bolševi
kui pastatyti paminklą (ir dar 
kultūrinį)?! Tuo labiau, kad prie 
gydyklų keli daugiabučiai namai 
buvo nugriauti, paminklas kai
navo apie 370 000 rublių (jo 
vietoj tuo laiku už 350 000 rub. 
buvo galima pastatyti devyn
aukštį namą).' Ar vertėjo sudėti 
tiek žmonių darbu sukurtų lėšų? 
Stabas sėdėjo, o druskininkiečiai

ieškojo vietos, kur priglausti sa
vo šeimas, kai kurie iš jų netu
ri kur gyventi ir iki šiol. Gerai, 
kad miestas jau nusikratė komu
nistinės stabmeldystės! J i  sugriu
vo Europoje, sudrebino kryžiaus 
ženklas ir pačią šėtono buveinę 
— Kremlių. JA V  prezidentas D. 
Bušas savo autobiografijoje, iš
leistoje 1988 metais, taip rašė 
apie Brežnevo laidotuves: „Aš 
tapau liudininku jaudinančio Įvy 
kio. kuris liko neužfiksuotas nė 
vienoje naujienų laidoje. Aš bu
vau svečių tribūnoje ir, turėda
mas galimybę viską ypač gerai 
stebėti, mačiau, kaip sielvarto 
apimta velionio našlė priėjo prie 
Brežnevo karsto atsisveikinti pa
skutinį kartą. J i  pažiūrėjo į jį, 
pasilenkė prie karsto, o paskui

♦ + ♦

— jokių abejonių — peržegnojo 
savo vyro kūną. Aš buvau pri
blokštas..."

Kad moteris sunkios nelaimės 
metu šaukėsi kryžiaus palaimos 
savo vyro vėlei, gal ii never
tėtų mums stebėtis. Nuostabu 
yra matyti televizijos ekrane, 
kaip marksistai, TSRS  vadovai, 
partijos CK nariai. Aukščiau 
Šiosios Tarybos deputatai Krem
liaus cerkvėje lenkiasi prieš kry
žių. Jeigu tai nuoširdi atgaila - 
gerai. Tepadeda jiems Dievas 
greičiau nugalėti stabmeldystę 
savo namuose.

Vincas JU S K E V IC IU S  
Sąjūdžio Tarybos 

atsakingas sekretorius

Druskininkai

Tarp daugelio priimtų rezoliucijų steigiamajame Ne
priklausomybės partijos suvažiavime, priimta ir rezo
liucija dėl komunistinių organizacijų Lietuvos Respub
likoje.

įvertindami 50 metų komunistinių organizacijų veiklą 
okupuotoje Lietuvoje, manome, kad:

1. Visos Respublikoje esančios komunistinės organi
zacijos ir jų veiklos perėmėjos turi būti paskelbtos 
nusikalstamomis ir paleistos.

2. Visas šių organizacijų dispozicijoje buvęs turtas

turi būti perduotas valstybės nuosavybėn.
3. šių organizacijų veikla turi būti teisiškai įvertinta, 

o nustačius atskirų narių nusikaltimus, jie turi būti per
duoti teismui.

4. 8uvę šių organizacijų vadovaujantys darbuotojai 
penkeris metus negali užimti Respublikoje įvairaus ly
gio valdymo struktūrose atsakingų pareigų.

Prašome Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą nedelsiant pa
ruošti ir priimti įstatymus, leidžiančius jgyvendinti šią 
rezoliuciją.

mm
Spaude
Šiauliai.

„(im ago" spaustuvė. 
Vasario 16-osios 52.

Savaitraštis Adresas:
„SAVAITĖS 235400 Šiauliai,
KRIVŪLĖ" Aušros alėja 49.

tel. 2-45-55 Ofsetinė spauda. Tiražas
5L Nr. 520 egz. Užsakymo Nr. 4249.
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♦
Redaktorius Leidinyje spausdinamų auto-

SABALIAUSKAS r tų nuomonė nebutinei turi tu- 
♦ tepti su redekcijos nuomone.


