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DAUGIAU  
LOJALUMO

Kas pasakė, kad kritika yra 
naudinga? K ritikuojam e negal
vodami Ir nejausdam i atsakom y
bės u i  savo žodžius, todėl k r iti
ka lyg ir nuram ina sąžinę, jei, 
žinoma. Ją kas turi. Bet reikia 
pažvelgti iŠ šalies ir ( save. Gal 
mes patys, ką nors kritikuodam i, 
pamirštame, kas galim a ir kas 
negalima. Plepam e, kas tik už
eina ant liežuvio. K ritika geras 
dalykas, bet viskas turi ribą. 
Mūsų laikų kritika gal ir nau
dinga, bet musų vyriausybės a t
žvilgiu yra per didelė ir nerei
kalinga Mes pam irštam e, kad 
müsu vyriausybė neseniai susi
formavusi ir dar negali sklan
džiai funkcionuoti. Tam reikia 
laiko ir aplinkybių, pala ik ių  
Jos normaliam darbui. Pežvelki- 
me I praeltĮ. Mes nekrltlkavom , 
kaip dabar, pajutę šiek tiek lais
vės. [vairiausios kalbos ir nuo
monės nieko neduoda, tik suke
lia bereikalingas abejones dėl 
vykstančių procesų. Būkime lo
jalūs ir per daug nenuslšnekėki- 
me. Vertinkim e laisvę kalbėti ir 
mąstyti. Tai. kas vyko visą po
kari. buvo lyg sapnas. P risim in
kime, kas buvo iki kovo 11... 
Ar atsirastų  tokių, kurie norėtų 
grįžti I tą „laisvų tautų" kalė
jimą. iš kurio ką tik ištruko? 
Kritikuokime blogi, kuri norė
tume pašalinti, ir nesižavėkime 
pažįstamų gražbyliavim u. Aš su
prantu — nesantarvė naudinga 
tik laisvės priešams. Nebūkime 
plepiai.

S. JONIKAS 
Darbininkas

Nauja
biznio
rūšis

Rašau Jum s pirm ą kartą. Ra
šau dėl kariškių ir kitų. vad ina
mų okupantais, butų. Išvykdami 
parduoda butus, o už klek? Ra
dau skelbimą: ..Parduodam as
butas, kreiptis telefonu 2-44-78". 
Kreipiausi. Už vieno kam bario 
butą — 18.000 rub. Tas butas 
Vilniaus g. 19. bt 35. Argi 
tiek tas žmogus mokėjo valsty
bei? Žodžiu, ir okupantas kalną 
žino... Valdišką butą — už tr i
gubą kalną! Naujajam miesto 
Vykdomajam komitetui reikia ką 
nors daryti dėl tokios spekulia
cijos valdiškais butais. A rgi nor
malu. kad okupantas palieka 
Lietuvą, trigubai brangiau p ar
davęs butą?

Kostas JATULIS Palydei į imtinojo poilsio vietą.

PARTIZANU PERLAIDO JI

Gedulingos pamaldos Šakynos batnytioje, praėjus « - • «  metams po 
mirties dienos...

Sugrjtimas j batnyėią.



MAS ŠAKYNOS ŽEMĖJE

D ab ar jau pašventintoje Šakynos žemėje ilsisi dvidešimt du Lietuvos par-
ti ta n a i.

Lietuvos Respublikos A T  deputato A . Sėjūno žodis susirinkusiems.

KĄ PADAREI 
PATS?

DVIDEŠIMT D U  / TI
KĖJO LIETUVA, BUVO JAf IŠ
TIKIMI IKI PASKUTINIO ATO
DŪSIO, ATSI SAKĘ TARNY
BOS OKUPACINĖJE SOVIETŲ  
KARIUOMENĖJE IR  Ž U V Ę  
PAČIAME GYVENIMO S A U 
L Ė T E K Y J E . . .

Romualdo STRUOGOS nuotraukos

Jau  an tra  savaitė  Š iauliuose 
sklando paskalos: desan tin inkai ke. 
tina žiauriai susidoroti su pavasa
rin io  Šaukimo Jaunuoliais, a tsisa
kiusiais ta rnau ti okupacinėje ka
riuom enėje. bus izoliuoti visi v i
suom eninių politin ių  o rgan izac ijų  
lyderiai, kad visuom enė netek tų  a k 
tyv ių  žm onių ir t. t.. ir  pan. G an
dų be pagrindo  nebūna. Be tikslo  — 
irg i. Pam ąstykim e. kas gi p ask a ti
no šluos gandus a tsirasti?  G yve
nam e Įtem ptų em ocijų la iko tarpĮ. 
Уо8 balansuojančią Lietuvos ūkinę 
veiklą drum sčia ir destabilizuoja 
nepastovi politinė situacija . Dema
gogai iš savarankiškosios K P, p a
sivadinę opozicija, konstatuoja v ie
ną ar k itą  galim ą isto rin ių  pokyčių 
versiją , nesiūlydam i ir nepropa
guodam i tolesnės Įvykių  raidos. 
Pavyzdžiui, kas bus po to. kai bus 
, , Įšaldyti" kai kurie po kovo 11 d. 
priim ti nu tarim ai... Tie patys ..opo
zicionieriai" rekom enduoja „nuša
linti" darbščluoslus V. L andsbergĮ 
ir K. P runskienę „nuo valdžios", 
nepasakydam i, kas Juos šiuo melu 
galėtų  pakeisti, t. y. kas galė tų  b ū 
ti išrinkti esam os sudėties p a r la 
mente.

B rangieji, nere ik ia būti „s tam 
baus plauko" politiku, kad suvok
tum, kam reikalingas Lietuvos eko
nominės ir politinės veiklos desta- 
bilizavim as. T aigi, gandai. J ie  — 
sudedam oji destabllizavim o dalis. 
Įbaugin tieji nemąsto. Juose p rab u n 
da savisaugos Instinktas, natūralus 
noras išlikti. Suprantam a tėvų ba i
mė dėl valkų, atsisakiusių  ta rnau ti 
okupacinėje kariuom enėje. Jau n u o 
liai tu rė tų  būti paslėpti tokiose v ie
tose, apie kurias žinotų tik  tėvai. 
Negalim a a tsisak iusių jų  ta rn a u ti, 
slėpti o rganizuotai. Juo lab , kai g ąs
dinam a. kad prasidės m asinės g a u 
dynės... Galim a Įsivaizduoti žmonių 
sąmyšĮ. nepasitenkinim ą savąja  val-

(N ukelta Į 4 psl.)

Gerbiami  
sąjūdininkai!

Gegužės 17 d. R. Višinskio bib
liotekoje (Aušros alėja 62) 1> val. 
Įvyks Sąjūdžio Šiaulių Tarybos su
eiga.

D a r b o t v a r k ė :
1. Dabartinės politinės situacijos 

įvertinimas.
2. Pasiruošimas antrajai konferen

cijos daliai:
a) įstatų koregavimas.
b| Tarybos reorganizavimo va

riantai,
c) galimų Lietuvos Sąjūdžio Sei

mo narių kandidatūrų aptari
mas.

2. Kiti klausimai.
Kviečiame visus aktyviai daly

vauti.
SENIŪNIJA
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Ką padarei pats?
(A tkelta Ii 3  psl.)

d ile , visuomeninėmis politinėmis 
organizacijom is, nesugebėjusiomis 
apginti Saukiamųjų... Va. tuomet 
gaflma ir an trą jį gandelį „realizuo
ti" — „susemti" pačius aktyviau
sius politinių organizacijų vadovus,

narius... D idvyriškai galim a butų 
teigti, kad valdžia ir, pavyzdžiui. 
Sąjūdis išdavė tautą... Ech... Ger
biamieji. pagalvokime, ką padarė
me kiekvienas, kad parlam entui. 
M inistrų Tarybai, veiklioms organi
zacijoms būtų lengviau dirbti. La
bai paprasta kritikuoti, niurzgėti.

kiek sudėtingiau — dirb ti.
Taigi, sklando gandai, trikdo  ra

mybę. neleidžia susikaupus dirbti. 
Pasiklausykim e Jų. pamąstykime, 
nuspręsklme. kaip elgsim ės ir... gy
venkime, džiaugdam iesi laisvėjan
čios Lietuvos pavasariu, patriotiš
kai nusiteikusių žmonių ryžtu ne
palūžti. Tikėkim e savim i ir Lietu
va. Ir būsime laisvi.

I. YASILKAITE

ŠIAULIŲ SĄJŪDŽIO VALDYBOS

KREIPIMASIS
J VISŲ MIESTO ĮMONIŲ IR 

ORGANIZACIJŲ KOLEKTYVUS

Jau du mėnesius gyvuoja Lietu
vos Respublika, bet daugelio mies
to įmonių ir organizacijų iškabose 
— seni užrašai ir atributika. Kvie
čiame visus Šiaulių darbo žmones 
pasijusti tik ra is Lltuvos Respubli
kos piliečiais ir priversti savo dar
boviečių vadovybes pakabinti to
kias įmonių ir organizacijų iškabas, 
kurios atitik tų  istorinę tikrovę.

SĄJŪDIS 
IR SAVIVALDA

Rinkimai į Lietuvos vietines ta
rybas yra svarbus, tačiau tik p ir
mas žingsnis dem okratijos link. To
lesnį visuomenės dem okratizavim ą 
lems visų Lietuvos žmonių aktyvus 
dalyvavim as politiniame gyvenime. 
Jų pilietinė iniciatyva ir atsakom y
bė. Sį tikslą pasieksime atkūrę ir 
išplėtoję dem okratines savivaldybių 
tradicijas. Sąjūdis kviečia visus 
Lietuvos žmones į naujai išrinktų 
savivaldybių darbą, kontroliuoti |ų 
veiklą. Raginame visus sąjūdinin
kus palaikyti ryšius su vietinių ta
rybų deputatais, siekti, kad savival
dybės dirbtų viešai. Manome, kad 
reikia sukviesti Sąjūdžio remiamų 
Lietuvos vietinių tarybų deputatų 
pasitarim ą savivaldos klausimais.

(Iš Sąjūdžio antrojo 
suvažiavimo rezoliuciją).

DIENOS AKTUALIJOS

MIELI ŠIAULIEČIAI!
Nuo Ł m. gegužės 14 d. disku

sijų klubas iš Pedagoginio instituto 
225 auditorijos persikelia į Vilniaus 
gatvės am fiteatrą. Kviečiame kiek
vieną pirm adienį 19 val. į susiti
kimus su mūsų deputatais. S ą jū 
džio darbštuoliais ir kt. žmonėmis.

Lietuvos Sąjūdžio 
Šiaulių Taryba

Gerbiamas 
redaktoriau,
protestuoju prieš mano laiško 
„apkarpym ą". Jeigu Jūs m ėgsta
te kram tyti nagus, tai Jūsų  as
meninis reikalas. Tačiau kai iš 
laiško išmetamas eilėraštis, į ku
rį sudėtos mano bemiegių naktų 
godos, ima siutas. Ar Tamsta 
nesi giminė Sabalio — ir pa
vardė panaši, ir elgesys... Biu-

Gerbiamas pone 
A. Kirveli,
Jūsų pretenzijos ne visai pagrįs
tos. Ruošdami spaudai Jūsų  ra 
šinį. manėme, kad Jūsų  paties 
autoriteto  labui geriau  minėto 
ketureilio  nespausdinti. Tačiau 
Jeigu Jūs griežtai reikalaujate 
— prašom...

rokratų  ir cenzorių laikai baigė
si, ir mes, laisvos Lietuvos Res
publikos piliečiai, reikalaujam e 
gerb ti spaudos laisvės įstatym ų.

Išslplūdau ir palengvėjo...
Laukiu viešo atsiprašym o a r

ba skriaudos ištaisym o artim iau 
siame numeryje. Jeigu atsip rašė
te D. M orkūno, tu rėk ite  drąsos 
atsiprašyti ir manęs.

A. KIRVELIS

Dėmesio! N eišspausdintas „še
devras":

Jau  dekada, kai blokada,
Gorbls tau tą  baudžia.
Ant blokados vyrai „deda"
G atvėj tankam s gaudžiant!

Linkime sėkmės kūryboje!

„Savaitės K rivūlės" 
redakcija

PAD ĖK A  PREKYBOS 
VALDYBOS VIRŠININKO 
PAVADUOTOJAI

Pavėluotai sveikindamas Tave 
Motinos dienos proga, noriu padė
koti Tau už rūpinimąsi manimi. 
Brangi mamyte, ačiū Tau, kad pati 
užimdama aukštą postą, turėdama 
begalę atsakingų darbų, neužmiršti

kuklaus „P ingvino" darbuotojo, sa 
vo sūnaus. Dėkoju Tau. kad padė
ja i gauti paskyrą autom obiliui (be 
kolektyvo žinios), aprūpin i kitomis 
gėrybėm is, be kurių  mano gyveni 
mas būtų nykus, kaip daugelio 
Šiaulių juodadarbių .

Su pagarba — mylintis sūnus.
P. S. Panaudota savivaldybės ta

rybos revizijos kom isijos medžiaga

TAKTIŠKAS 
PRIMINIMAS

Gerbiam i Lietuvos Respubli
kos AT deputatai. Jeigu Jūs dar 
esate skolingi Sąjūdžio Šiaulių 
Tarybai už rinkimus, prašome 
skolą pervesti i Tarybos sąskaitą 
Nr. 700136  Socialinio banko 
Šiaulių skyriuje.

SEN IO NIJA

Nuoširdžiai užjaučiam e Švedo 
bendražygius dėl Jų kovų drau
go m irties.

Paaiškinim as neinformuotiems:

„Tovarišč" Sved lipo an t plat
formos. paslydo an t buroko ir 
persism eigė kuoleliu ... k iaurai. 
AtA

SavaitraJils Adresas: Spaudė „Titnage" spaustuvė.

„Savaitės 235400 Šiauliai, Šiauliai. Vasario 16-osios 52.
Aušroj alėja 49, Ofsetinė spauda. Tiražas 3000

* * IV 0 LÉ " tel. 2-4S-5S agz. Užsak. Nr. 2276.

♦
Redaktorius 

I. SABALIAUSKAS 
♦

Leidinyje spausdinamą 

rtą nuomonė nebūtinai turi su

tapti su redakcijos nuomone.


