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Šiauliai, 1936 m. vasario 16 d. Vaizdas iš šv. Petro ir Povilo  baž
nyčios bokšto.

Eleonora BU IVYDAITE

LIETUVA
Kai ievomis pakvimpa 
Žemaitijos slėniai,
Ir  kai Dubysos vandenys 
Nuo žiedlapių balti, —  ‘ 
Ateik ir pastovėk 
Seno piliakalnio papėdėj —  
Čia viskas artima,
Net akmenys žili.
Lyg sesių austos juostos 
M argos margos pievos, 
Motulės drobėmis išbalinti 
Vaikystės čia takai, 
Lakštingalos giesmė 
Saulutę čia palydi,
Prie vartų rymo 
Broliai ąžuolai.
Toks šiltas ir jaukus 
Senosios pirkios dūmas, 
Ištirpęs tolumoj 
Su vakaro daina...
Tu taip graži,
Brangi Tėvyne,
Tu mums vienintelė —
Su Sibiro žaizdom,
Su protėvių šventais kapais, 
Pakilus Laisvei —

Lietuva.Nepriklausomybę.VI. Milkaus nuotr. Sukilėlių kalnelis. Paminklas žuvusiems už
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L IE T U V O S  
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
PASKELBIMO AKTAS

Lietuvos T*r/t>a msvo poe*dyje vasario 16 d. 1918 o. v im u  M ln  k -  

U i * kreiptis: i Rusijos,Vokieti jos ir  kitu valstybių vyriausybes *iuo 

partikiiiou:
Lietuvos Taryba. Yienintel* lietuvių tautos atstovybe, readases 

pripsimtaja tautu apsisprendiao teiee ir lietuvių Vilniaus fcor.fersnc i jos 

nutariau rugsėjo a*n. 18-23 d. 1917 oetais.skelbia atstatanti nrpnklau- 

sosa deookratiniais pasatais sutvarkyt« Lietuvos valstybe su sostine 

Vilniuj# ir t« valstybe atskirianti nuo vigu valstybinių ryiių,kurie 

yra buv# nu kitcais tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia.kad Lietuvos valstybes pama
lus ir jos santykius su kltoais vaistybeais privalo galutinai nustatyti 

klek galia* greičiau numauktas steigiamasis seimas,demokratiniu budu 

visų joe gyventojų įtrinktas.

Lietuvos Taryba pranešdia* apie tai ..................................
vyriausybel,prato pripalir.li nepriklausom« Lietuvos valstybf.

AC TE P P O C t.A U A N ’
L '/NDčPENDA N C l D E l  A 

1 / TH UANIE

„Aušros" istorijos ir etno
grafijos muziejuje saugomas J. 
Zikaro sukurtas Lietuvos nepri
klausomybės 10 metų sukakties 
medalis. Pagrindinėje medalio 
pusėje (averse) pavaizduota 
Laisvės statula, antrojoje (rever
se) |rašas: „PER AM 2IUS BUDĖ
JĘ —  LAISVĘ LAIM ĖJOM  PER 
AUKAS IR PASIŠVENTIM Ą. 
1918— 1928."

Nuotraukoje: J. Zikaro su
kurtas medalis Lietuvos nepri
klausomybės 10 metų su
kakčiai.

(Jj.
16 a. 1910 ..

p '

„TAUTINIS JUDĖJIMAS IR K ULTŪRA“

'JC/’ ■

PIRM OJI L IETU VO S VA LS TY B Ė S  TARYBA, 
kuri 1918 m. vasario mėn. 16 d. pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės akt«.

14 kairės į deilnę sėdi: J. Vileišis, dr. J. Šaulys, kun. J. Staugaitis, St. Narutavičius, dr. J. Basanavičius, A Smetona, 
Kairys, p. Smilgevičius. Stovi: K. Bizauskas, J. Vailokaitis, Donatas Malinauskas, kun. VI. Mironas, M. Biržiška, kun A.

P. Klimas. A. Stulginskis, J. Šernas, Pr. Dovydaitis

Parodų rūmuose veikė paro
da „Lietuvių tautinis judėjimas 
ir kultūra", surengta iš „Aušros" 
muziejaus fondų. Eksponavome 
apie 250 eksponatų. Beveik visi 
jie  originalūs, daugelis rodomi 
pirmų kartą.

Paroda skirta mūsų tautinio 
judėjimo apžvalgai. Atgimimas 
prasidėjo XIXa pradžioje Že
maitijoje, todėl ekspoziciją pra
deda didieji žemaičiai Simo
nas Daukantas ir Motiejus Va
lančius. Eksponuojami jų laiš
kai, daiktai, knygos. Neuž
miršti parodoje ir bažnyčios 
nuopelnai tautiniam atgimimui. 
Vienas iš rečiausių parodos eks
ponatų —  Petro Rimšos Lietu
vos bažnytinės provincijos 
įsteigimo medalis. „Aušros" ir 
„Varpo" gadynę, J. Basanavi
čiaus, V. Kudirkos —  suvalkie
tiškojo atgimimo etapą — ats
pindi to meto spauda, literatūra, 
fotografijos.

Labai didelė parodos dalis 
yra skirta Šiauliams — tuome
tiniam lietuvių kultūros centrui, 
kur 20 metų (1894— 1914) vyko 
garsiosios Šiaulių gegužinės — 
lietuvių inteligentijos seimai, 
kur veikė „Varpo" draugija, 
kur mokėsi, gyveno ir dirbo 
daug lietuvių visuomenės ir 
kultūros veikėjų. Šiauliai turi 
didžiuotis, kad jų gatvėmis 
vaikščiojo J. Jablonskis, P. Vi- 

kan. k. šaulys stp šinskis, Žemaitė, Šatrijos Raga- 
Pėtruhs, S Banaitis, na Antanas Povylius, Stanisla

va ir Kazimieras Venslauskiai, 
S. Lukauskas, P. Bugailiškis, G. 
Landsbergis-Žemkalnis. Neprik
lausomos Lietuvos laikais Šiau
liuose veikė „Kultūros" bendro
vė, išleidusi daug reikšmingų 
literatūros ir mokslo veikalų, 
nemažai vadovėlių, Kraštotyros 
draugija, leidusi „Šiaulių met
raštį", „Gimtąjį kraštą", išpuo- 
selėjusi „Aušros" muziejų, tapu
sį pačiu didžiausiu ir geriau
siai sutvarkytu provincijos mu
ziejumi Lietuvoje. Norėjom e 
priminti šiauliečiams, kokios 
senos ir gilios miesto kultūrinės 
tradicijos. Mūsų visų garbės rei
kalas jas atgaivinti.

Pasigirsta balsų, kad atgavo*», 
me buržuazinę vėliavą, ka*
mūsų simboliai fašistiniai. Ži
nančiam norėjome priminti, o 
nežinančiam parodyti šimtmeti
nį Gediminaičių stulpų, Vyties, 
Vyties kryžiaus kelią iki mūsų 
laikų — monetose, vėliavose, 
medaliuose.

Pagrindinis parodos tikslas — 
pažintis. Norėjom e parodyti tai, 
apie ką daugelį metų tylėjome.

Šiuolaikinis atgimimas atgai
vino ir tebegaivina daugelį užs
lopintų žmogaus sielos kampe
lių. Bet svarbiausia —  tautinis 
orumas. Šiam kilniam tikslui ir 
surengėme parodą.

Birutė SALATKIENE 
muziejaus istorijos 

skyriaus vedėja

Netenka nė aiškinti, kad be savo 
žemės ir tautos žmogus nyksta. 
Džiūsta ir nyksta, kaip augalas, at
vežtas iš kitų kraštų ir persodintas 
ne to k io j d irvo j, kok io j galėtų  augti 
žydėti ir  vaisių duoti. Žmonės, pa
v ien iu i ar nedidelėm is grupėm is nu
k ilę iš savo  tėvynės j svetimus kraš
tus, tik  dėl to gali kvėpuoti po s v e t i
mu dangumi, kad tik is i sugrįžti. Ž i
nome ir  iš savo išeivių , sakysime, 
A m erik o j, kaip j ie  ilg is i tėvynės. 
Dažnas, palikęs daug patogesnį g y 
venim ą, grįžta tėvynėn . Dažnai žm o
gus tėvyn ę, kaip tėvą  ir  motiną, įv e r 
tina tik  tada, kai jos  netenka. N ėra 
žmogaus, kuris dėl kokių nors p rie 
žasčių atskirtas, tėvynės nesiilgėtų. 
Netiesa, kad žm ogui ten gerai, kur 
yra  pakankamai duonos ir  aprėdo. 
Žm ogui y ra  (g im tas bendravim as su 
kitais, siekimas gražesn io g y v e n i
m o visiem s ir visai savo  žem ei —  tė
vynei. N eg i dėl k o  kita ir mūsų 
iše iv ia i renka aukas savo  gimtajam  
kraštui paremti. N e  dėl ko k ita ken
čia ly g ia i su mumis, kai mūsų tė v y 
nę ištinka kokia nelaimė. Anais m e
tais k iekvienas lietuvis, vis tiek  ku
riame pasaulio krašte jis  buvo, liū 
d ė jo  d ė l Dariaus ir G irėno m irties. 
Šių d v ie jų  vyrų  m eilė tėvyn ei buvo 
didesnė už m irtį. Kol g y v a  bus 
lietuvių  tauta, to l lenks ga ivą  ties šių 
vyrų  atminimu ir darbais. Darius su 
Girėnu ant lėk tuvo sparnų nešė per 
vandenyną visos lie tuviškos iš e iv i
jos  ilg es į ir m eilę į gimtus namus, į 
tėvyn ę. Laukė Jų visa  Lietuva, kaip 
laukia tė vo , b ro lio  ar sūnaus, senai 
senai m atyto, iš svetim ų šalių par
grįžtant... K iekvienas lie tuvis  savo 
širdy jaučia, kad žada sugrįžti v isi, 
bet ne v is i sugrįžta. Taip  ir žūsta, 
taip ir  m iršta savo tautai tie, kurie 
į tė vyn ę  sugrįžti nepajėgia. P irm oj 
kartoj k iekvienas ilg is i savo tė v y 
nės, antroj jau tik  iš pagarbos tė 
vams, o  toliau jau d idelė  tautiečių 
dalis nukrinta nuo savo  tautos ka
m ieno, paskęsta svetim ų papročių,

kultūrų ir svetimų kalbų jū ro je . Pa
skęsta dėl to, kad gyven a  be savųjų, 
be tėvynės. Tauta tik  tada g a li augti, 
gyven ti ir tarpti, kai gyven a  visa 
kartu v ien o je  žem ėje. Iš  v iso, tautų 
likimas taip jau istor ijos  įs ibėgė jim e 
nusistojęs, kad tik  nepriklausomas 
savo j va lstybėj ir žem ėj gyven im as 
užtikrina tautos ateit) ir  g y v y b ę . Pa

sus svetimų šalių m okslininkai pa
skubom is užrašinėjo mūsų kalbos žo 
džius. N o rė jo , kad ta v iena seniau
sių ir gražiausių kalbų paliktų pa
m inklą bent raštuose, bent m oksliš
kiems kalbų tyrinėjim am s. Šiaip Jau, 
Jie visai a tv ira i mus vad ino m irštan
čia tauta.

K ai mūsų tautą kaim ynai buvo

tojai, dar gal patys nes itik ė jo  su
laukti nepriklausomos Lietuvos. 
Jiems pradžioj buvo svarbu tik  paža
dinti tautą, kad ji  nem irtų svetimųjų 
laužoma, kad ji  išliktų g yva , nors 
ir smakų devyngalv ių , kaip to j pasa
koj, smaugiama. Bet stebuklai įv yk s 
ta ten, kur jais tikima. Tada stebuk
lai darom i pačių žmonių protu, širdi-

A N TAN A S MIŠKINIS

DIDŽIOJI ŠVENTĖ
vyzdžių  to li ieškoti nereikia . Nėra 
aiškesnio ir kartu liūdnesnio pavyz
džio, kaip mūsų tautos praeitis. Kol 
buvo Lietuvos valstybė, mūsų p ro 
tėv ia i ga lėdavo žirgus pag irdy ti s ve 
tim ose mariose. Tauta g yv en o  ir au
go . Kai vėliau, susijungus su lenkais, 
kartu su Jais neteko nepriklausom y
bės, prasidėjo tautos merdėjimas. 
M iestai, dvarai ir k lebon ijo s  pamažu 
pradėjo užmiršti Ir n iek inti tėvų  se
nelių kalbą. Tauta ėm ė pamažu džiū
ti ir nykti, kaip nulaužta šaka. L ie
tuvos pakraščiai be savo  valstybės 
v is  labiau pradėjo  nutausti. Visos 
šios aplinkybės mūsų tautą sumaži
no iki dabartinio jos didumo. Kai 
Basanavičius, Šliupas, V istelis, Ku
dirka ir k iti suskato ge lb ė ti nuo m ir
ties tautą, Lietuva buvo liūdniausio 
vaizdo. Svetim ų ponų ir karalių v a l
džios siautėjo, kaip n o rė jo  po mūsų 
šventą žemelę... Nutautę miestai, 
m ažytė saujelė šviesuom enės ir ber
žais apaugę piliakalniai, paslėpę sa
v y  užkastą senovės L ietuvos garbę 
ir garsą. Nežinančiam  istorijos, sun
ku būtų buvę patikėti, kad tai ta pa
t i žem ė ir ta pati tauta, kuri kadai
se  nuoga krūtine apgynė Europą nuo 
totorių  ir m ongolų antplūdžio. Gar

pasmerkę m yriop , po p ilka a rto jo  
serm ėga dar g lū d ė jo  g y v a  lie tu v io  
dvasia, nors prib lokšta ir p ris lop in 
ta, tautos galia. O  svetim iem s atro 
dė, kad lietuvių  tauta, kaip  neturinti 
savo  valstybės, savo  nepriklausom y
bės, negalės iš lik ti g yva . Daugelis 
reiškinių rodė jo s  s ilpnėjim ą. Bet ta 
po a rto jo  pilka serm ėga paslėpta g y 
v yb ė  rodė stačiai d yv in ą  gajum ą ir 
prisirišim ą prie savo  žem ės ir tėvų 
senelių kalbos. Tą tautos gajum o 
dvasią galim a būtų p rily g in ti dar žė 
rinčiai kur nekur tarp degėsių  ugne
lei. (pūsti d id ele i ugniai, daugeliu i 
svetim ųjų atrodė, nebebus nei noro, 
nei pajėgų. Kai Basanavičius ir k iti 
p radėjo  iš tų žarijų  pūsti ugnį, s v e 
tim iesiems a trodė n ieko iš to nebe
išeisią. Bet m eilė  savo  žem ei ir  tikė
jim as ateitim  n e le ido  nuleisti rankų. 
A tg im im o giesm ė, kaip ugnis, tu rė jo 
užlieti visus, kas dar jautė save lie- 
tuv) esant. I r  u ž lie jo  taip, kad d id y 
sis mūsų tau tiško jo atbudim o da i
nius, M aironis, visų  lie tuv ių  vardu 
g a lė jo  pasakyti —

O  laikas jau keltis, šalis L ietuvos, 
Gana bus g lob ė jų  ant tavo

ga lvos !
Jie, tie  p irm ie ji mūsų tautos žadin

mis ir  rankomis. Nuo p irm o laikraš
čio, sk irto visai Lietuvai. „A u šros " 
(1883 m.) ik i nepriklausom ybės pa
skelb im o (1918 m.) p raėjo  vos 35 
metai. Per tuos 35 metus, t. y. nuo 
pat tautos žadinimo pradžios, mūsų 
Lietuva priaugo ik i tok io  žyg io , nu- 
lėmusio visą d idelę  ateitį. Jei „A u š 
ros" laikais lietuviu i artoju i, net ir 
ne artoju i, nutautusiam šviesuoliui, 
re ik ė jo  aiškint i(kas Jis yra, kokia ga
lėtų būti jo  ateitis, tai nepriklau
som ybės paskelbim o metais tas lie 
tuvis nebepavat/duojamai kitoks. 
Dėl L ietuvos jis  jau su šautuvu ran
koj ė jo  gintis ir k ovo ti, kad tik  ta ša
lis būtų laisva ir nepriklausoma. 35 
metų la iko tarpas is to r ijos  b ėgy  yra  
toks mažas, kad su žmogaus g yv en i
mu net ly g in ti negalima. Tačiau taip 
buvo, taip įvyko. Didelis tikėjimas, 
darbas ir  m eilė p rikėlė Lietuvą g re i
čiau, negu kas, nepažindamas lie tu 
v ių ,ga lė jo  manyti. Patsai Basanavi
čius, vyriausias mūsų tautos žadin
tojų, dar suspėjo pam atyti n epri
klausomą Lietuvą, nors, tiesa, dar be 
Vilniaus.

Švenčiant 16-ąją Vasario, š v ie 
sios ir graudžios m intys 
užlieja k iekvieno lie tu v io  širdį.

Graudžios, kai prisim eni nueitas L it  '  
tuvos v a rgo  kalvarijas, ir šviesios, 
kai žinai, ką nepriklausom ybė reiš
kia visai tautai ir k iekvienam  lietu
v iu i atskirai. Nujauti, ir  darosi šv ie 
siau, kad šiandieninė Lietuva nebe 
nulaužta nuo žm onijos m edžio  šaka...

A tsim indam i k ovo to jų  dėl Lietu
vos darbus, pradedam e suprasti, kad 
k iekvienas lietuvis d irba  ne tik  sau, 
bet ir visiem s kitiems savo  tautie
čiams. Žmogus ne kurmis, kuris tik  
po savim i rausiasi. Tėvų  senelių kar
tai teko d id elė  lik im o našta dėl visų 
mūsų ateities. J ie  pavo jin ga is  keliais 
nueidavo į Prūsų žem ę parsinešti 
rašto, tos ugnies lie tuvių  širdim s už
degti. E idavo ( Prūsų žemę, o  su
s todavo S ib ire. Ant Jų rankų žvan gė
j o  pančiai. Tasai žvangėjim as buvo 
graudesnis už motinų raudas ir liūd
nas seserų dainas. J ie paskui išėjo 
su šautuvais, granatom is ir kulkos
vaidžiais pačiu audringiausiu laiku 
už savo žemę Ir namus. N e  vienas 
g r įžo  kulkų išvarstytom is rankomis 
ir  kojom is, ne vienas sukniubo, pa
skutinis likęs p rie  ku lkosva idžio 
kruvinas...

Šios D idžios šventės d ieną norė
tųs kartu su poetu ap ie tė vyn ę  kal
bėti rinktinia is žodžiais —

T ave  sn igo nu lijo  ke ly,
Bet nenulenkei aukso ga lvos ! 
Šiandien vė liavas margas keli 
T ies kareiv ių  kapais ant galvos. 
Mūsų kartai, Jauniesiems, lieka 

džiaugtis ir d irbti. Gal ne visada sal
di mūsų kasdienybė, ga l ne visada 
mūsų trošk im ai ir darbas duoda ma
tomus vaisius. Bet v isada mes žin o
me, kad nepaliksim e v ien i. Su mu
mis visa L ietuva, su mumis v is i l ie 
tuviai, vis tiek,kur j ie  bebūtų, su mu
mis visas jaunimas, tikintis ir d ir 
bantis. Taip mes jaučiam e Lietuvą 
nuo auksinio pa jū rio  sm ėlio lig i G e
d im ino m iesto bokštų.

Perspausdinta iš „Jaunojo 
ūk in inko" —  1940.11.15 

Nr. 6(334), p. 87.
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K ely je j Lietuvos valstybin
gumą didelę įtaką visada turė
jo  ir turi stambių kaimyninių 
respublikų pozicija. X V IIla . į 
jungtinės Lietuvos-Lenkijos 
valstybės —  Respublikos (Žeč
pospolitos) reikalus ėmė kištis 
Rusija, Austrija bei Prūsija. Dėl 
to 1795 m. jvyko  trečiasis Res
publikos padalijimas. Lietuvos 
teritorija iki Nemuno atiteko 
Rusijai. Caras prievarta kišo 
svetimą lietuviams vystymosi 
kelią. Lietuva, pergyvenusi tik
ro jo  feodalizmo laikotarpį, buvo 
įsitikinusi nueito kelio  teisingu
mu. Nepadėjo carui Aleksandrui 
I I  ir 1861 m. paskelbtas mani
festas dėl baudžiavos panaikini
mo. Maža tol 1863 m. prasidė
jo  sukilimas tuose vakarų kraš
tuose, kurie į imperiją buvo 
įjungti vėliausiai — Lietuvoje, 
Baltarusijoje, Lenkijoje. Caro 
administracija susidorojo su su
kilėliais. 1864 m. lotyniškąjį rai
dyną pakeitė kirilica, vadinamą
ja „graždanka". Lietuvoje sus
tiprėjo nacionalinė priespauda. 
Lietuva priklausė tiems Rusijos 
imperijos kraštams, kuriuose 
feodalizmo liekanų lik v id av i
mas, buržuaziniai demokratiniai 
pertvarkymai negalėjo būti įg y 
vendinti be nacionalinio klausi
mo išsprendimo. Po 1864 m. 
spaudos draudimo Lietuvoje 
plėtėsi kova dėl nacionalinio iš
sivadavimo. Š ioje kovo je  svar
bią vietą užėmė nacionalinė in
teligentija, katalikų bažnyčia. Jų 
iniciatyva pradėti leisti perio
diniai leidiniai „Aušra", „V ar
pas", „Ūkininkas", „2emaičių ir 

į  Lietuvos apžvalga", „Tėvynės 
Jjargas". 1904 m. caro vyriau
sybė buvo priversta panaikinti 
lietuvių spaudos draudimo įsta
tymą. X IXa. pabaigoje —  XXa. 
pradžioje Lietuvoje įsisteigė 
kelios politinės partijos. Sis fak
tas by lo jo  apie augantį lietuvių 
tautos sąmoningumą. Tačiau 
mažai tautai įgyvendinti pagrin
dinį tikslą —  atkurti valstybin
gumą —  neužteko jėgų. Reikė
jo  išorinių faktorių —  didelių 
permainų Europos šalių tarptau
tiniuose santykiuose.

1914 m. rugpjūčio 1 d. prasi
dėjo pirmasis pasaulinis karas.

1915 m. rudenį vokiečių kariuo
menė užgrobė mūsų kraštą. Oku
pantai sunaikino pramonę, plėšė 
žemės ūkį, vykdė germanizaci
jos politiką. Kovo je dėl neprik
lausomybės Lietuvos inteligenti
jai ypač svarbi buvo užsienio 
šalių parama. Pirmoji proga vie-

mą dėl to, jog čia nebuvo iš
reikšta visos lietuvių liaudies 
nuomonė (darbininkams atsto
vavo tik 1 kurpius ir 1 knygri
šys). Toks kaltinimas dabar daž
nai adresuojamas ir Sąjūdžiui. 
Istorija gražiai iliustruoja, kad 
valstybines problemas visada

sijo je  daug ką pakeitė iš pagrin
dų. Tarybų Rusijos vyriausybė 
bandė taikiai spręsti tarptauti
nius konfliktus. 1917 m. gruo
džio 2 d. Tarybų Rusija pasira
šė paliaubų sutartį su Vokietija. 
Tarp šių valstybių prasidėjo 
Bresto taikos derybos. Minėtose

SUNKU S K E L I A S  Į V A L S T Y B I N G U M Ą
šai prabilti pasitaikė 1916 m. ge
gužės mėnesį, kada Rusijos pa
vergtos tautos kreipėsi į JA V  
prezidentą T. V. Vilsoną. Doku
mentą pasirašė J. Basanavičius, 
M. Biržiška, P. Dogelis, P. K li
mas, A . Smetona, A . Stulginskis, 
J. Vileišis. 1916 m. birželio 
mėnesį Rusijos pavergtų tautų 
kongrese Lozanoje da lyvavo S. 
Kairys, J. Šaulys ir A . Smetona. 
Ten jie  reikalavo visiškos Lietu
vos nepriklausomybės.

Po 1917 m. Vasario revoliu
cijos Rusijoje vokiečiai, bijoda
mi, jog rusai nepasiūlytų Lietu
vai autonomijos, turėjo slėpti 
savo aneksionistinius tikslus, 
ieškojo kelių, kaip užmegzti ry 
šius su lietuvių inteligentija. 
Vokiečiai mėgino įkalbėti J. Ba
sanavičių, A . Smetoną sudaryti 
savo patikėtinių Lietuvių Tary
bą. Derybos nepavyko, buvo su
šaukta lietuvių konferencija. Jos 
organizacinio komiteto posė
džiuose, įvykusiuose 1917 m. 
rugpjūčio 1-4 d., da lyvavo 21 as
muo. Komiteto nariams teko 
griebtis diplomatijos, slėpti tik
ruosius savo siekius. Rezoliuci
jose jie  turėjo nenuneigti ryšių 
galimumo su vokiečiais. Oku
pantai rinkimų į konferenciją 
organizuoti neleido. Reikėjo ieš
koti kitų būdų. Organizacinio 
komiteto nutarimu busimajame 
forume turėjo dalyvauti tik ž i
nomi lietuviai. 1917 m. rugsėjo 
18-22 d. Viln iuje įvyk o  kon
ferencija, kurioje dalyvavo 222 
žmonės (iš 264 kviestų): 66 ku
nigai, 65 ūkininkai, 12 pramo
nininkų, 5dvarininkai, 72 buržua
zinės inteligentijos ir 2 darbinin
kų atstovai. Šiandien dar yra is
torikų, kurie kritikuoja šį foru

sprendė išsilavinę politiniai ve i
kėjai, o ne diletantai. Taip pat 
po Spalio revoliucijos pergalės 
ga lvo jo  ir V. Leninas. Konferen
cija priėmė kompromisinį nuta
rimą, geriausiai atitinkantį to 
meto padėtį. Buvo pasisakyta už 
nepriklausomos demokratinės 
Lietuvos valstybės sukūrimą su 
etnografinėmis sienomis. Konfe
rencija taip pat nutarė, kad busi
moji Lietuvos valstybė gali už
megzti artimus santykius su V o
kietija. 1917 m. rugsėjo 21 d. 
slaptu balsavimu buvo išrinkta 
Krašto taryba (vėliau Lietuvos 
taryba, o nuo 1918 m. liepos 
mėnesio —  Lietuvos Valstybės 
taryba) iš 20 asmenų. Į šį organą 
įėjo  J. Basanavičius, S. Banaitis, 
M. Biržiška, K. Bizauskas, P. 
Dovydaitis, S. Kairys, P. K li
mas, D. Malinauskas, V. M iro 
nas, S. Narutavičius, A . Petru
lis, A . Smetona, J. Smilgevičius, 
J. Staugaitis, A . Stulginskis, J. 
Šaulys, K. Šaulys, J. Šernas, J. 
Vailokaitis ir J. Vileišis. Dau
giausia (6 asmenys) Taryboje 
buvo Krikščionių demokratų 
partijos atstovų. 1917 m. rugsėjo 
23 d. išrinktoji Lietuvos Tary
ba prisistatė vokiečių okupacinei 
valdžiai ir gavo jos „palaim i
nimą". 1917 m. rugsėjo 24 d. 
pirmajame posėdyje buvo iš
rinktas Tarybos prezidiumas. 
Prezidiumo pirmininku tapo A. 
Smetona, vicepirmininkais — S. 
Kairys ir V. Mironas, sekreto
riais —  J. Šaulys ir P. Klimas. 
Lietuvos Taryba pradėjo tiesti 
kelius į valstybingumo atkūri
mą, tačiau padėtį radikaliai pa
keisti ga lė jo  tik nauja tarptauti
nių santykių situacija.

1917 m. Spalio revoliucija Ru

derybose vokiečiams buvo rei
kalingas dokumentas, nusakan
tis Lietuvos ir Vokietijos tarpu
savio santykius. Lietuvos Tary
ba didelio pasirinkimo neturėjo. 
Taip gimė pirmoji deklaracija 
apie Lietuvos nepriklausomybę, 
paskelbta 1917 m. gruodžio 11d. 
Šio dokumento pirmas straipsnis 
skelbė „nepriklausomos Lietu
vos valstybės atstatymą su sosti
ne Vilnium ir jos atpalaidavi
mą nuo visų valstybinių ryšių, 
kurie kada nors yra buvę su 
kitomis valstybėmis". Taip Lie
tuvos Taryba nutraukė valsty
binius santykius su revoliuci
ne Rusija. Tačiau Lietuvos Ta
ryba turėjo priimti ir deklaraci
jos antrąjį straipsnį, atspindintį 
Vokietijos interesus, šis straips
nis skelbė, jog  „Lietuvos Tary
ba pasisako už nuolatinį (amži
ną) tvirtą sąjungos ryšį su Vo
kietijos valstybe". Dokumentą 
pasirašė visi Tarybos nariai. Ši 
deklaracija ypač vertinga buvo 
Vokietijai Bresto derybose. Pa
dėtis Lietuvoje beveik nepasi
keitė. Kraštas buvo niokojamas, 
apie nepriklausomybę niekas 
nekalbėjo.

1918 m. sausio 26 d. Lietuvos 
Tarybos posėdyje penki jos na
riai teigė, kad reikėtų atsisakyti 
gruodžio 11 d. deklaracijos 
(trys nariai susilaikė), S. Kairys, 
J. Vileišis, S. Narutavičius, M. 
Biržiška laikinai išstojo iš Ta
rybos. A . Smetona atsistatydino. 
Prezidiumo pirmininku tapo J. 
Basanavičius. Greitai ir  kiti Ta
rybos nariai įsitikino, jog  gruo
džio 11d. deklaracija buvo rei
kalinga vokiečiams tik derybose 
su Tarybų Rusija. Lietuvos Tary
ba nusprendė žengti labai drąsų

žingsnį. 1918 m. vasario 16 d. 
posėdyje buvo priimtas naujas 
nutarimas, skelbiantis Lietuvos 
valstybės nepriklausomybę, šis 
aktas reiškė pasiryžimą pas
kelbti savarankišką valstybę, 
nutraukti konvencinius ryšius su 
Vokietija. Dokumentą pasirašė 
visi Tarybos nariai.

Vokiečių okupacinė valdžia 
neleido paskelbti vasario 16- 
osios akto. Ji pareiškė, kad Lie
tuvą ji  gali pripažinti tik gruo
džio ll-o s ios  susitarimo pagrin
du. 1918 m. vasario 28 d. laiške 
vokiečių vyriausybei Lietuvos 
Tarybos prezidiumas (A . Smeto
na, J. Staugaitis, J. šaulys, J. 
Šernas) sutiko su šiuo reikala
vimu. 1918 m. kovo  23 d. Lietu
vos Tarybos delegacija, kurią 
sudarė J. Šaulys, J. Staugaitis ir 
J. Vileišis, Berlyne gavo  kai- 
rezio Vilhelmo I I  pasirašytą 
Lietuvos nepriklausomybės pri
pažinimo aktą.

1918 m. vasario 16 d. neprik
lausomybės paskelbimas buvo 
svarbus įvyk is Lietuvos politi
niame gyvenime. Jis apgynė 
kraštą nuo Lenkijos aneksionis- 
tinių kėslų, neleido jiems kištis 
į vidaus reikalus. Nepriklauso
mybės aktas privertė Vokietijos 
vyriausybę nors nominaliai 
(1917 m. gruodžio 11 d. dekla
racijos pagrindu) pripažinti Lie
tuvos statusą. Po Bresto taikos 
pasirašymo (1918 m.) mūsų tau
tos okupacija jau buvo juridiš
kai įteisinta. Tad žengti tokį 
žingsnį vokiečius vertė sumani, 
diplomatiška Lietuvos Tarybos 
veikla. Net tada, je i šis doku
mentas taip ir būtų likęs popieriu
je, jis būtų tapęs svarbiu istori
jos dokumentu, išreiškusiu to 
laikotarpio tautos valią bei dva
sią. Vasario 16-osios istorija 
yra pamokanti ir dabar, kada 
mes siekiame Lietuvos suvere
niteto. Kad suverenitetas taptų 
realybe, turime kovoti ir siekti, 
kad pagerėtų santykiai tarptau
tinėje arenoje. Tai bus įmano
ma tik tada, kada mūsų šalyje 
nugalės pertvarka.

Arūnas G UM ULIAUSKAS

BUS V A R N I U O S E  P A M I N K L A S  M.VALANČIUI

Per ilgus sta lin izm o ir  s tagna
c ijo s  metus mes gerok a i nuskurdi
nome, išbarstėm e savo  atm intį. Da
bar ją  po grūdelį, po trup inėlį v ė l 
surenkame, kruopščia i dedam e į 
kra ite lę, kurią vad inam e is tor ija . 
Varnių is tor ija  g laudžiai susijusi su 
garsiais mūsų raštijos varda is —  S. 
Daukantu, M . Daukša, M . V a lančiu
mi. N esen ia i varn išk ių  reika lavim u  
šių d idžių jų  v y rų  varda i v ė l buvo 
sugrąžinti m ies te lio  gatvėm s, v iena  
iš jų  pavad in ta M . Daukšos vardu.

2em aičių  vyskupą M o tie jų  V a 
lančių, pra leidusį Varn iuose ap ie 20 
metų, daug kas čia mena. A n t pakilu- 
m ėlės teb es tov i namas, kur buvo jo  
rezidencija . S k ve re lį m ies te lio  cen t
re v ie tin ia i žm onės jau nuo š io  am 
žiaus p radžios vadina .Valančiaus 
darže liu ". 1927 m. liepos 18 d. už 
surinktas visuom enės labdaros lėšas 
čia išk ilo  pam inklas įžym ia jam  v a r 
niškiui —  šv ie tė ju i ir ku ltūrinto- 
ju i, lie tu v iškos  spaudos le id ėju i ir

platin toju i, rašyto ju i ir b la ivybės  
sąjūdžio pradin inkui. I pam ink lo a t i
dengim o išk ilm es a tv y k o  L ietuvos 
prezidentas A . Smetona, J. Tumas- 
Vaižgantas, pam inklą pašven tino 
vyskupas J. Staugaitis. N u o to  la i
ko ..Valančiaus d a rže lio " ąžuoliukas, 
kurį pasod ino tų išk ilm ių  proga, 
šiandien išaugo į ga lin gą  p lačiašakį 
medį. O  štai paties pam ink lo seniai 
nebėra...

L y £  am žinai krau juojanti, n ie 
kada n eu žgy jan ti ža izda p a lik o  liau
dies a tm in ty je  tie  m etai, kai „tautų 
vad o" tiron izm o mašina na ik ino ne 
tik  g yvu s  žm ones, bet g r io v ė  ir n e 
bylius paminklus. P o  v ien os  nakties 
ne lik o  ir M . Valančiaus pam ink lo —  
kažkas paslapčia j į  nuvertė, kažkur 
d in go  skulptoriaus A n tan o  A lek san 
dravičiaus sukurtas vysku po biustas. 
Pačios neįtik inam iausios ve rs ijo s  
k la id ž io jo  žmonėse. Šiandien paslap
ties šydas šiek tiek  prasisk le idė: 
p ik tadarys (ar piktadaria i?) vyskupo 
bronzin į biustą įm etė į sausą šulinį. 
K iti j į  ten pastebėjo , ištraukė ir 
nunešė... antrin ių  ža liavų  su ? ink «ju i 
Antanu i N orku i, kad už tai gautų 
k e lio lik a  judošiškų rublių. I r  kad 
juos vė liau  m ieste lio  a rbatinė je  sm a
g ia i pragertų...

Seniai antrin ių ža lia vų  sandėli
ninkas Antanas Norkus gu li po ž e 
mele, ten nusinešė ir savo  paslaptį. 
D oro  žm ogaus sąžinė n e le ido  a ti
duoti šven ten ybę  sunaikinimui, t o 
dėl ir saugiai paslėpė ją. Tačiau 
kur? A č iū  už tai jon av ieč iu i „Tau- 
rostos" kultūros k lubo nariu i K azi
m ierui Šim kui ir  jo  talk in inkam s, 
kurie p o  ilgų  ieško jim ų  šią  m įslę 
pagaliau įm inė: M . Valančiaus pa
m ink lo  biustą rado užkastą po bu
vu sio  A .  N orkaus nam o grindim is.

Ta diena, kai j į  atrado, Varniam s 
buvo tarsi šventė. Brangų radin į 
prig laudė m ieste lio  šv. Pe tro  ir P o v i
lo  bažnyčia. Pažiūrėti „vysk u p o " 
varn išk ia i ė jo  būriais, šeim om is, ne
trūko ekskurs ijų  ir iš to liau . V a r 
niuose ta p roga  apsilankė L ietuvos 
vyskupų k on feren c ijos  p irm in in ko

pavaduotojas  ir Telšių  vysk u p ijos  
bei K la ipėdos prelatūros apaštališ
kasis adm inistratorius vyskupas A n 
tanas Vaičius su dvasiškių  palyda.

Netrukus įv y k o  ir m ies te lio  g y 
ven to jų  susirinkimas. Jau prieš  k e
letą metų bu vo  sumanyta Varn iuose 
pastatyti naują pam inklą M . Valan
čiu i. Bet dabar dauguma susirinki
m o da lyv ių  ba lsavo už tai, kad būtų 
atstatytas senasis. Kai kurie  p ro 
jek tav im o , atstatym o darbai jau pra
s idėjo , renkam os visuom enės aukos 
„Palangos Juzės" ir „Žem aič ių  v y s 
kupystės" autoriaus pam ink lo s ta ty 
ba rūpinasi Kultūros fon do  Telšių  
ta ikom osios dailės techn ikum o rė
m im o grupė. Kad v ė l Varniuose 
iškiltų  pam inklas vyskupui M . V a
lančiui, ypač suinteresuoti tik in tie ji.

Varn iai d idžiu o jasi savo  is to r i
jos, architektūros įžym ybėm is. Sv. 
Petro  ir P o v ilo  bažnyčia, buvusi is to
rinė Varnių katedra, k lebon o  Jono 
Petrausko rūpesčiu šiandien gražia i 
prižiūrim a. Smalsesniam lan kyto ju i 
jis  būtinai aprodys bažnyčios rūsius, 
kur po d idžiuo ju  a lto riu m i už s tik lo  
gaubtų guli vyskupų S im ono G ied 
ra ič io  bei N a u jo jo  testam ento v e r 
tė jo  ir lie tu v iškų jų  raštų rūp in to jo  
Juozo A rn u lfo  G ied ra ič io  palaikai. 
Tačiau varn išk ius jaudina k itų  m ies
te lio  p raeities  pam inklų lik im as. Be 
g a lo  ilga i užsitęsė A leksandro 
bažnyčios remontas, • nors va ldžia  
žada jo je  eksponuoti parodas ir 
ren gti koncertus. Graudžiai atrodo 
apleista buvusi Varnių sem inarija , 
kur 1927— 1931 m. v e ik ė  koncen tra
c ijos  stovyk la . Pastate, ku rio  s ie
nos g ird ė jo  A .  Strazdo, A . Ba
ranausko, A . V ien až in džio  žingsnių 
aidą, kur k a lė jo  daug revo liu c ija i 
nusipelniusių žmonių, vertėtų  m atyti 
ne p ro fesinės techn ikos m okyk los  
sandėlius, o  įrengtą įdom ią  m em o
ria linę ekspozic iją , k u r io je  derama 
vieta , be abejo, būtų skirta ir M . V a
lančiui. Jam statomas paminklas, 
kuris po kurio  la iko išk ils Varn iu o
se, bus gražus D id ž io jo  Žem aič io 
a tm inim o įamžinimas. Is to r ija i sug

rąžinta tai, k o  j i  kažkada bu vo  n ete 
kusi...

Balys S U R G A U T A S
Varniai.

Taip  a trod o  pam inklas M . Va
lančiui, pastatytas 1927 m. V a rn iu o

se.
A trastą  vysku po biustą apžiū ri 

Varnių bažnyčios k lebonas J. P e t
rauskas (k a irė je ) ir Varnių m iesto 
v yk d o m o jo  kom ite to  p irm ininkas J. 
Salaševičius.

A lg io  B A N IO  nuotr.
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Siame „Krivū lės" numeryje nemažai vietos skiriame Lie
tuvos kariuomenės istorijai nušviesti. 1918 m. iškovota Lietu
vos nepriklausomybė nebuvo kieno nors malonė. Ji buvo visos 
lietuvių tautos pasišventimo, atkaklios kovos, darbų ir ryžto 
rezultatas. Lietuvos kariuomenė yra vienas didžiausių bei gra
žiausių mūsų tautos kūrinių. Ji sukurta tada, kai dar smilko Di
džio jo  Karo gaisrai. Ją kūrė lyg  pati tautos dvasia, bet kūrė 
geriausių savo sūnų rankomis.

Skaitydamas mūsų kariuomenės istoriją, vartydamas pagel
tusius „K ario " numerius, nejučia susimąstai: kodėl šiandien 
Lietuvoje nepopuliari karininko profesija, kodėl lietuviai vaik i
nai nesiveržia į Karo akademijas, kitas karininkų aukštąsias 
mokyklas. Juk Lietuvos Respublikos laikais karininko profesija 
buvo viena iš garbingiausiųjų. A r  ne todėl taip atsitiko, kad labai 
išsiplėtė tėvynės sąvoka. Šiandien jau pradžiamoksliams bruka
ma mintis, kad mūsų tėvynė nuo Baltijos jūros iki D idžiojo van
denyno, nuo Baltarusijos pelkių iki Kinijos sienos... Kai lietuvis 
kareivis gynė Radviliškį ar Šiaulius, padėjo galvą ties Telšiais 
ar Vilniumi, jis žinojo, kad kaunasi ne dėl užsispyrusio biurokra
to užgaidų —  jis kovėsi dėl tėvynės laisvės ir nepriklausomybės. 
Kai guldai galvą Afganistane arba grįžti iš ten luošas, vargiai 
suvoki savo „internacionalinę misiją". Jei tos beprasmybės ne
suvoki pats, po kelerių metų ją paaiškina politiniai apžvalgi
ninkai ir valstybės vadovai. Bet ar ne vėlai? A r  sugebėsime su
grąžinti lietuvio karininko prestižą? Kaip?

ginti. Stokime drąsiai pirmi į kovą. 
Drąsiai, be baimės, kaip mūsų tėvai 
Ir sentėviai, užstokim priešams ke
lią, pakelkim žygį už mūsų Motiną 
Tėvynę, už Lietuvos Valstybę!

{ šaukimą a ts iliepė daugiausia s o 
džiaus jaunimas. Būriais ir  p o  vieną 
ė jo  j ie  į Kauną, A ly tų , Kėdainius, 
Raseinius, Tauragę, ten, kur buvo o r 
gan izuojam i savanorių  pulkai.

Deja, V iln ių  g in ti jau buvo vėlu. 
L ietuvos vyriau sybė  1919 m. sausio 
2 d. pasitraukė į Kauną. I r  v is  dė lto  
savanorių  būrelis 1919 m. sausio 1 d. 
G ed im ino kalne išk ilm ingai iškėlė 
L ietuvos vė lia vą  ir pastatė p rie  jos  
garbės sargybą.

N uo pat p irm ųjų dienų L ietuvos 
kariuom enei teko susirem ti su trim is 
priešais: rusų, vok ieč ių  ir lenkų ka
riuomenėmis.

1919 sausio-vasario mėnesiais 
Raudonoji arm ija  buvo užėmusi d i
desniąją L ietuvos te r ito r ijo s  dalį. 
Jos pajėgas sudarė trys  d iv iz ijo s  
(12000— 15000 karių). P ietuose, L y 
dos rajone, v e ik ė  rusų vakarų šaulių 
d iv iz ija , V iln iu je, prieš Kauną, Psko-

k ieėių  ir baltagvardiečių  interesai 
P aba ltijy je  sutapo: v o k ieč ia i dar 
tik ė jos i įs itv irtin ti Paba ltijy je , o  ru
sai n o rė jo  sumušti Raudonąją a rm i
ją ir  susigrąžinti B altijos pajūrį bei 
uostus. Buvusios La tv ijo s  te r ito r ijo 
je  vok ieč ių  dalys pasidavė P. Ber- 
m onto valdžiai. Spalio mėnesį ber
m ontininkai užėmė Šiaulius, R ad v i
liškį, Biržus, o lapk rič io  m ėnesį jų 
rankose buvo visa šiaurės Lietuva. 
Tų metų rudenį lie tu v ia i su latviais 
ryžosi pulti bermontininkus. L ie 
tuvos kariuom enė atitraukė savo 
stipriausias pajėgas iš bo lšev ikų  ir 
lenkų frontų, sutelkė jas prieš ber
montininkus. Latviai, kuriem s dar 
padėjo  estų šarvuočiai, lapkrič io  
p ra dž io je  sumušė stambias berm on
tininkų pajėgas ir užėm ė M intaują. 
L ietuvia i p ergru pavo savo jėga s  200 
kilom etrų  ilg io  fronte. Lietuviam s 
va d ova vo  pulkininkas Ladyga. A n 
kstų lapk rič io  21 d. rytą  lie tu v ių  ka
riuom enė pradėjo puolim ą Siaulių- 
R advilišk io rajone ir pralaužė v o k ie 
čių g yn ybą  ties Radvilišk iu . Dieną 
v o k ieč ia i susigrąžino savo  buvusias

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo aktas 
pasauliui parodė, kad esame gyva 
tauta, norinti ir verta turėti suve
renitetą.

1918 metų vasaros gale tapo aiš
ku, kad vokiečiai turės iš Lietuvos 
pasitraukti. Reikėjo kurti Lietuvos 
kariuomenę ir ginti Lietuvos Nepri
klausomybę. Šio darbo ėmėsi grįžę į 
savo tėvynę lietuviai karininkai. 
Daugiausia tai buvo jauni lietuviai 
karininkai ir puskarininkiai, grįžę iš 
Rusijos ar vokiečių nelaisvės.

1918 m. spalio 16 d. į Vilnių at
vyko 11 pirmųjų savanorių. Spalio 
17 d. vakare Antakalnio kareivinė
se per patikrinimą pirmą kartą bu
vo  sugiedotas tautos himnas. Nors 
trūko ginklų, drabužių, kitos amuni
cijos, pradėtas formuoti vyriausiasis 
štabas. Lapkričio 23 d. buvo išleis
tas pirmasis įsakymas kariuomenei. 
Jame įsakoma pulkininkui Galvy- 
džiui-Bikauskui organizuoti pirmą 
lietuvių pėstininkų pulką. įsakymą 
pasirašė krašto apsaugos ministeri
jos valdytojas prof. Voldemaras. 
Paskui besitraukiančią vokiečių ka
riuomenę slinko Raudonoji armija, 
o  Vilniuje galvas kėlė lenkai. Pa
vojaus valandą Lietuvos Taryba .iš
platino atsišaukimą į tautą (kalba 
netaisyta):

V yra iI N e  kartą L ietuvos p rie 
šai n o rė jo  uždėti ant mūsų amžiną 
nepakeliam ą jungą, bet mūsų T ė v y 
nė nenugalėta. Ji g yva .

Šiandien v is i iš vyd om e  laisvės

KOVOS D E L  
NEPRIKLAUSOMYBĖS

ry to jų  švintant; L ietuvos N ep rik lau 
som ybė neša visiem s la isvę  ir  la i
mę; tad gink im e N eprik lausom ą L ie
tuvos V alstybę! V ien ybėje , kaip 
b ro lia i, pasidavę kits kitam  rankas, 
e ik im e drąsiai į kovą, v is i kaip v ie 
nas, stokim  už tėvyn ę!

Lietuva pavo ju je !
V ok ieč ių  kariuom enei atsitrau

kiant, jau įs ib rovė  L ietu von  sve t i
m oji Rusijos kariuom enė. J i eina, 
atimdama iš mūsų g yv en to jų  duo
ną» gyvu lius ir mantą. Jos p a lydo
va i —  badas, gaisrų pašvaistės, krau
jo  Ir ašarų upeliai.

Tat g inkim  Lietuvą. Parodykim e, 
jo g  esame verti am žiais k ovo tos  la is
vės; šiandien L ietuvos lik im as mūsų 
pačių rankose.

Nelaukdam i toliau nė valandos, 
kas m yli Lietuvą, kas trokšta lais
vės, kas pa jėgia  va ldyti g ink lą, s to
kim e v is i | Krašto apsaugą. Būrių 
būriais e ik im e iš kaimų, viensėdijų , 
m iestų ir  m iestelių, e ik im e  iš visų 
L ietuvos kraštų laisvės Ir Tėvynės

vo  d iv iz ija , L ietuvos šiaurėje —  in 
ternacionalinė d iv iz ija . įs iliepsn o jo  
kovos  p rie  Kauno. Vasario 7-9 d. 
ties Kėdainiais, 10-13 d. ties Jieznu 
ir A ly tu m i L ietuvos savanoria i jau 
p irm osiose kautynėse įrodė, kad jie  
sugebės apgin ti savo  žem ę. Priešas 
buvo sulaikytas.

Po 1919 m. rugp jū čio  24-30 d. 
puolim o lie tu v ia i išstūmė Raudonąją 
arm iją iš L ietuvos te r ito r ijos , p e r 
žengė La tv ijos  sieną, padė jo  la t
viam s vaduoti savo  kraštą. Tų pačių 
metų liepos 12 d. buvo pasirašyta 
ta ik o s  su ta rtis  ta rp  L ie tu v o s  ir  T a 
rybų Rusijos.

Iš  šiaurės ve ržės i berm ontin in
kai. J ie buvo tarsi smūgis į L ietuvos 
nugarą. Berm ontininkų kariuom e
nę sudarė po p irm o jo  pasaulin io 
karo P ab a ltijy je  palik tos  vok ieč ių  
kariuom enės dalys, kurios tu rė jo  ne
le isti slinkti p irm yn  Raudonajai a r
m ijai. į ją  įė jo  ir ba ltagvard ieč ių  ju n 
giniai, tarp kurių buvo Antantės ir 
vok ieč ių  or ien ta c ijo s  žm onių. V o-

pozicijas. L ietuvia i tu rė jo  d idelių  
nuostolių . Tą pačią d ieną 24 val. 
lie tu v ia i pradėjo naują puolim ą. L ie
tuvos kariuom enė apsupo Šiaulius 
ir  Radvilišk į. L ietuvia i staiga atsi
rasdavo ten, kur berm ontin inkai jų 
v isai nelaukdavo.

Lapkrič io  22 d. lie tu v ia i puolė 
Radvilišk į, kurį g yn ė  apie 800 ber
m ontininkų. Ypač atkak lios kovos 
v yk o  d ė l malūno, kuris bu vo  lyg  
raktas į R advilišk į iš šiaurės rytų 
pusės. Sis malūnas daug kartų ė jo  
iš rankų į rankas. Pavakare lie tu via i 
atakavo paskutinį kartą. Priešas ne
išlaiko, pradeda netvark inga i bėgti, 
palieka m ūšio lauke visą  karinę tech- 

•niką: 15 patrankų, 30 lėktuvų, 100 
kulkosvaidžių , 8 automobilius.

Sėkm ingos operac ijos  v y k o  ir 
ties Šiauliais. Antantės atstovai, 
kuriems va d ova vo  prancūzų gen ero 
las N iselis, pareikalavo , kad lie tu 
v ia i nutrauktų karo  veiksm us. L ie
tuvių  kariuom enė pakluso ir lapk ri
č io  24 d. jau buvo savo senose p o 

zic ijose . N ise lis  tik ino, kad p rivers  
oermontin inkus pasitraukti iš L ietu 
vos. Berm ontin inkai nepakluso, p lė 
šikavo, te ro r izavo  gyven to ju s . Tada 
L ietuvos kariuom enė atakavo priešą 
ir g ru odžio  15 d. išstūmė už M ažosios 
L ietuvos sienų.

L ietuvą v ė l neram ino ir  lenkų 
frontas. L iepos 15 d. lie tu v ia i įžen
gia  į V ilnių . Tą  pačią d ieną į V i l 
nių įžy g iu o ja  ir b o lšev ika i. L. D. K. 
B u tegeidžio pėstininkų pu lko kariai 
antrą kartą mūsų tautos is to r ijo je  
G edim ino kalne iškelia  L ietu vos v ė 
liavą. R audonoji a rm ija  pasitraukia 
iš V iln iaus tik  rugp jū čio  26 d.

R ugpjū čio p ab a ig o je  lenkai vė l 
pradeda pulti L ietuvą. V isą rugsė jį 
vyksta  įn ir tin g i mūšiai Suvalkuose. 
Spalio 7 d. Suvalkuose pasirašoma 
lie tuvių  ir lenkų sutartis dėl paliau
bų. Tačiau po d v ie jų  d ienų  pa
liaubų lenkai puola ir užima V i l 
nių ir pradeda veržtis  g ilyn  į L ie 
tuvos ter ito r iją . Lapk rič io  17-21 d. 
įvyksta  kautynės ties  Š irv in tom is ir 
G iedraičiais. L ietuvia i atmuša lenkų 
puolim ą ir patys pradeda pulti. Len
kai bėga, L ietuvos kariuom enė r y ž 
tasi atsiim ti V ilnių , tačiau Tautų są
jungos kon tro lės  kom is ija  reikalau ja 
nutraukti kautynes. Lapk rič io  29 d. 
ta pati k om is ija  nustato tarp  lenkų 
ir  lie tu v ių  neutralią zoną. Ta ip  bai
giasi nepaskelbtas karas su lenkais.

1923 m. sausio 9 d. įv y k o  K la i
pėdos krašto sukilim as p rieš a tė jū 
nus prancūzus. Lenkai, sužin o ję  apie 
sukilimą, pasiuntė į K la ipėdą karo 
laivą, kad šis sutrukdytų K laipėdos 
kraštui p ris iju n gti p r ie  N ep rik lau 
som osios L ietuvos. Lenkų la ivas pa
v ė la vo , suk ilė lia i sausio 15 d. užėmė 
K laipėdos m iestą, o  sausio 20 d. į 
K laipėdą įžengė mūsų kariuom enė.

L ietuvos kariuom enėje  tarnavo 
apie 11000-12000 savanorių , ta ka
riuom enė la im ėjo  tre jetą  karų dėl 
Neprik lausom ybės, nes tautai, кий 
rios  kariuom enė y ra  pati tauta, nėre 
nenugalimų priešų. U ž d id vy r išk u 
mą mūšiuose V y č io  k ryž iu m i ap
dovan oti 1184 karia i, iš jų  269 ka r i
ninkai. Šiandien, m inėdam i L ietuvos 
Neprik lausom ybės 71-ąją sukaktį, 
mes žem ai lenkiam e ga lvas vis iem s 
L ietuvos žem ės sūnums ir dukroms, 
paaukojusiem s savo g y v y b e s  ant 
L ietuvos Laisvės aukuro.

Tas la isvės nevertas, kas negina
jos!

Pagal Lietuvos 
Respublikos spaudą parengė  

A . K L IN K A

INTERVIU  
TELEFONU

Simboliška, kad filosofijos 
mokslų daktaras, LPS Seimo ta
rybos narys prof. B. Genzelis 
gimė vasario 16 dieną. Šiais me
tais tautos šventės dieną profe
sorius švenčia 55-erių metų ju
biliejų. Priminsime, kad B. 
Genzelis paliko ryškų pėdsaką ir 
Šiauliuose. 1959 metais, baigęs 
Maskvos universitetą, jaunas 
dėstytojas atvyko dirbti į Šiau
lių pedagoginį (tada dar ne K. 
Preikšo) institutą, tačiau gre i
tai talentingas filosofas atsidūrė 
Vilniuje. Dabar jau lyg ia i ketvir
tį amžiaus B. Genzelis dėstyto
jauja Universitete, o neseniai jis 
tapo ir senosios Alma Mater par
tijos komiteto sekretoriumi. Stu
dentai prisimena B. Genzelį kaip 
kuklų, tolerantišką dėstytoją, o 
šimtai tūkstančių Lietuvos g y 
ventojų praėjusiais metais jį  „at
rado’’ kaip principingą, drąsų 
kovoto ją už respublikos atgi
mimą.

Profesorius telefonu mielai 
sutiko duoti interviu „K r ivū le i".

♦♦♦

S. T. Gerbiamas Profesoriau, 
„K rivū lė" nuoširdžiai sveikina 
buvusį šiaulietį jubiliejaus pro
ga. Kokie įspūdžiai išliko iš dar
bo Šiauliuose?

B. G. Pirmasis darbas visada 
įsimintinas. Šiauliai tai darbo 
su studentais pradžia. Nors d ir
bau čia trumpai , bet kai kurių 
studentų vardai įstrigo: institute 
mokiau dabar „Vakarinėse nau
jienose' dirbančią žurnalistę O. 
Balčiūnienę, psichologijos mo
kslų kandidatę E. Rimkutę 
(W U ) ir kitus. Su kai kuriais 
buvusiais SPI studentais ir dabar 
bendrauju.

S. T. Kaip vertinate tą faktą, 
kad SPI atsisakė K. Preikšo var
do?

B. G. Teigiamai. Negarbin
ga institutui vadintis vardu žmo
gaus, kuris darė tik žalą Lietu
vos kultūrai. Jeigu dėl V. Kap
suko galima diskutuoti, tai K. 
Preikšo visa veik la neigiama-

S. T. A r  negaila, kad persi
tvarkymas neprasidėjo nors 
prieš dvidešimt metų?

B. G. Taip. Tada dabar būtų 
visai kitokia situacija. Tiesa, 
persitvarkymo simptomai b u vo , 
jaučiami prieš 30 metų (1959 m.), 
bet viltys galutinai žlugo 1965 
metais, beje, disertacijos gyn i
mo metais.

S. T. Mitinguose, rezoliuci
jose, iš tribūnų dažnai girdime, 
kad Sąjūdis —  ne partija, tačiau 
kalbos greitai pakrypsta apie 
politinę kovą. A r  tai suderinami 
dalykai?

B. G. Taip. Sąjūdis —  ne par
tija. Tai lyg dvi atskiros gru
puotės, partinių ir nepartinių,

lyg koalicinis blokas, jų  veiklą 
kai kas sutapatina.

S. T. Kaip vertinate daugpar- 
tinės sistemos galimybes mūsų 
šalyje?

B. G. Teigiamai. Anksčiau ar 
vėliau, bet jos vis tiek bus.

S. T. Šiuo metu respublikoje 
atsirado daug naujų leidinių, 
laikraščių. A r negresia pavojus, 
kad jų kiekybė, forma nustelbs 
turinį?

GIMĘS

VASARIO

16- 4U
-f

N. FREIM ANO  nuotrauka.

B. G. Reikia kuo daugiau to
kių leidinių, nors yra pavojus, 
kad gali išsibarstyti jėgos. Pa
tarimais čia ne ką padėsi. Viskas 
turi vykti savaime.

S. T. A r  Jūs jaučiatės drąsus?
B. G. Sudėtingas klausimas. 

Sunku pačiam atsakyti. Nuo mo
kyklos laikų niekada nelenkiau 
galvos nei prieš nieką. Kartais ir 
nukentėdavau. Taip, pačiam sun
ku atsakyti į šį klausimą.

Redakcijos prierašas. Iš prof. 
B. Genzelio pilietinės drąsos, ko
munisto sąžinės turėtų mokytini 
daugelis. Priminsime, kad B. 3 
Genzelis 1988 m. spalio 4 d. 
LKP CK X I I I  plenume (kuris po 
daugelio metų vyk o  lietuvių kal
ba) pirmą kartą pokario metais iš 
tokios aukštos tribūnos išdrį
so kritikuoti ne tik Trakų rajono 
vadovus su Fedorovičiumi prie
šakyje, bet ir ministrą S. Lisaus
ką, pirmąjį sekretorių R. Songai
lą. Profesorius aiškiai, be jokių 
išvedžiojimų pasakė, kad „drau
gas Songaila turėtų pagalvoti, ar 
jis gali vadovauti respublikos 
partinei organizacijai". O  viešu
mo spalio mėnesį dar b ijo jo  
daug kas. Viešumas dar buvo 
dangstomas patikrintais abs
trakčiais žodžiais. B. Genzelis 
tada išdrįso pasakyti tai, ko neiš
drįso net perpasakoti respubli
kos spauda, tik reziumavusi fak
tą, kad pasisakymo pabaigoje 
B. Genzelis kritikavo pirmąjį 
sekretorių.

Į klausimą, kas įpareigojo 
kalbėti, profesorius atsakė: „M a
no, kaip komunisto, sąžinė".

S. T. Ko palinkėtumėte Va
sario 16-osios proga Šiaulių Są
jūdžiui?
B. G. Vasario 16 dieną pagaliau 
įteisinome tai, kas be galo reikš
minga ir artima kiekvienam lie 
tuviui.

šiauliečiams linkiu sėkmės 
rinkimuose. Tegul juose Sąjūdis 
nebūna prieš Sąjūdį.

S .T . „Krivū lės" vardu dėko
jame u i pokalbį. Ilgų  ir kūry
bingų metų linkime tautos labui.

Kalbėjosi Stasys TUM ĖNAS
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VARPININKAS
Paskutinę 1988 metų dieną su

kako 130 metų nuo Vinco Kudir
kos gimimo, o 1989 m. sausio 
1-ąją suėjo 100 metų jo  redaguo
tam „Varpui". Šiandien bunda V.
Kudirkos idealai. V is garsiau ir 
galingiau gaudžia VARPAS:
.Kelkite, kelkite, kelkite"...

Štai kaip šio d idelio vy ro  g y ve 
nimą apibūdino poetas A. M išk i
nis: „Tokie vyrai, kaip Vincas 
Kudirka, užgimsta ir ateina d irb
ti, kad patį gyvenim ą pakreiptų, 
kad jį mums praturtintų. Jų ke
liai pažymėti skausmo, kančios 
ir skurdo, jų darbai mūsų gyve- 
niman įsilieja, šviesos ir tiesos 
palydėti "

Nuo mūsų pačių brandos 
šiandien priklauso, ar stumdytas 
tarybinių leidyklų, grūstas iš 
mokyklų programų, įsitvirtins 
V. Kudirkos, tautos sąžinės, sim
bolis mūsų vaikų ir ateities kartų 
sąmonėje.

Vincas KUDIRKA

M A N IE S IE M S
Jeigu audra ištikus verstų stulpą vieną 
Iš tų, kurie prila iko jūsų namo sieną,
Namas negrius —  iš baimės jūs neišlakstykit,
T ik  \ *eton ano stulpo tąją pačią dieną 

Tuoj kitą statykit!
Jeigu žūtų iš rankos priešio ar likim o 
Viens tų, kur augin garbę, dvasią jūs kilimo, 
Rimkit —  tegul jūs širdis drąsums neatstoja, 
Tiktai, ką anas darė vyrs pasišventimo,

Tegul kits kartoja.
Lietuva mano! priešių! ant tavęs įnirtus 
Privala i hidra tapti ta, kuriai nukirtus 
Galvą, tuoj kelios ga lvos vieton  jos išdygsta. 
Išliksi, tik  į hidrą gyvum o pavirtus,

Nors priešiui nestygsta!

MŪS V A R G A I
Vargai šakoja, vargai lapoja, vargai vartuose žydi 

—  sako lietuviška senovės daina. Kažin ar rastume 
kok io je  k ito je  ka lboje taip aukštą poeziją, pritaikytą 
išreiškimui vargo. Teisybė, juk ir  to pat vargo lietu
v ia i yra matę beveik  daugiau už kitus: ir  gamta buvo 
jiem s gana šiurkšti, ir visok ie pašaliniai priešai tan
kiai užkabinėdavo —  tai iš godumo, tai ant garbės 
Dievui ir  t.t. T ik  atsirasdavo broleliai ir  d ieverėliai, 
kurie vargus iškirsdavo: ir gamtą apveikdavo, ir 
priešams kailį išdirbdavo, o  apsidirbę su tais vargais, 
da ant jų  garbės tokias gražias dainas tverdavo. 
Šiandien atsimainė gadynės, sanlygos, atsimainė ir 
vargų paveikslas. Priešai taip mus įgriebė, kad galima 
sakyt, per ilgą  laiką visai buvome užmiršę apie iš
kirtimą vargų, davėm e jiems peržydėt, užsimegzti, o 
net nunokti vaisiams. Dabar tik, paragavę tų vaisių 
kartumo, pradėjome raukytis ir purtytis, viens ir kits 
brolelis stveriasi už k irv io  vargams kapoti, tik... jau 
sunku, jau neprileidžia žandaras. Žinoma, vargus 
dabar mokame tiktai keikti, vieton  poetiškai juos 
pasveikint. Da tikra mūs laimė, kad subruzdėjome ne 
per vėlai, kad vargus iškapoti da įstengsime. Tegul 
tiktai mūs broleliai su d ieverė lia is geriau išsigalanda 
kirvius... ir  netingi.

K IN K Ų  D R E B Ė J IM A S
Aure sutinka mane M otie jų  Padauža ir klausia:
—  A r  žinai, Tamista, kaip dabar gali pažint lietuvį 

inteligentą M askolijo je?
—  O  kaip?
—  Iš drebėjim o kinkų. Mat, kai pernai vasarą pra

dė jo  drebėti inteligentų kinkos, tai nepasiliovė dre
bėjusios iki šiol ir  perėjo  jau į chronišką drebėjimą. 
Net gaila  žiūrėt, nes jau ir  po lic ija  iš jų juokiasi. 
Na, su drebėjimu kinkų tiek to —  pasityčios merginos 
ir tiek, bet chroniška baimė paverčia žmones į avis.
O šiandien lietuviams visai nepritinka ir neparanku 
būt avimis, šiandien jie  priva lo  būt drąsiais ir turėt la
bai aiškias galvas. Dabar M ask o lijo je  plačiai 
pajudintas lietuviškas klausimas. Gali užklaust 
lietuvius: ko jūs norite? O  tuo tarpu lietuviai v ieto j 
atsakymo galės parodyti tik drebėjimą kinkų. Bijau, 
kad su lietuviais šiandien neatsitiktų taip, kaip anuo
met, kada Napoleonas I., pasišaukęs lietuvių deputa
ciją, užklausė: ko jūs norite? V ieton atsakymo lietu
via i tik lankstė galvas ik i žemės ir siekė bučiuot ran
ką, neištarę nė žodžio. Tada Napoleonas pasakė: toms 
avims reik ia gero piemens. Bijau, Tamista, bijau, —  
tarė atsisveikindamas Padauža.

Eleonora BU IVYDAITE

V IN C U I  K U D IR K A I
Ateities vartai pamažu veriasi, 
Gaudžia trim itai —
Šlovę.

Trispalvės vė liavos lenkiasi tylia i 
I r  pakartoja —
Šlovę.

Bočių milžinkapiuos suskamba varpas,

Gieda senoliai —
Šlovę.

Šventosios girios aidi vargonais
D idvyrių  žemės —
šlovę.

Ąžuolo  šaknys tautos širdyje 
Skelbia Lietuvos 
sūnaus — šlovę.

J U B I L I E J I N Ė  PARODA 1938M.
Dailės parodos dažnai ren gia 

mos kon kreč ia i datai, reikšm ingam  
ju b ilie ju i pažym ėli. T ok ių  parodų 
būta ir anais — L ietuvos Respubli
kos laikais. Pačia reikšm ingiausia 
iš jų ga lim a la ik y ti ,.IV -ąją rudens 
dailės parodą” , skirtą „X X  metų L ie 
tuvos neprik lausom ybei pam inėti", 
eksponuotą 1938 m. Kaune. Parodą 
ren gė L ietu vos Dailin inkų sąjun
gos  va ldyba, jo je  buvo eksponuo
jam i 84 dailin inkų kūrin ia i. Įdomu 
buvo sužinoti, koks lik im as juos 
ištiko. Dauguma, pergyven u si karo 
metus, l ik o  L ietu vo je , ž in om i kaip 
šiandieninės lie tuvių  dailės kūrėja i. 
Ta i P. A leksandravičiu s, R. A n t i
nis, J. Buračas, V. D idžiokas, V. 
Drėma, A . Gudaitis, V. Jurkūnas, 
R. Kalpokas, L. Kazokas, C. K on tri
mas, A .  Kučas, T. Kulakauskas, 
J. Kuzm inskis, J. M ikėnas, N . P etru 
lis, L. Stroiis, J. Šileika, I. T re č io 
kaitė, S. Ušinskis, J. V ienožinsk is, 
A .  2m u idzinavičius ir kt. K iti atsidū
rė trem tin ių  gretose, buvo repre
suoti, žu vo  (A . Šklėrius, I. P iščikas, 
V. Bičiūnas, J. Sv irskis). Gausus d a i
lin inkų būrys karo p ab a igo je  em i
g ra vo  į Vakarus (P. Au gu stin av i- 
čius, A . Galdikas, C. Janušas, V . 
K. Jonynas, B. M urinas, A . Puzinas, 
A d . Smetona, T. Valius, A . Varnas, 
V. V izg irda , J. Dagys, J. M a c k ev i
čius, J. P enčyla ). K e li žu vo  v o k ie 

čių okupacijos  metais getuose. Tai 
T. Lom sargis, Z. Bekeris, k iti žydų 
tautybės da ilin inkai, ap ie  kuriuos 
nėra tikslesnių žinių. Jų varda i d in 
g o  iš v ie šo jo  dailės g yven im o . N e ž i
nomas lik im as ir dau ge lio  k itų  to je  
parodoje  da lyvavu sių jų  dailininkų. 
A išku, L ietuvos kultūra pa tyrė  d id e
lius nuostolius.

Šia p ro ga  buvo išleistas parodos 
katalogas, kuriam  įvadą parašė tuo
m etinis L ietu vos D ailin inkų sąjun
gos  va ldybos  p irm ininkas Adom as 
Smetona. Sis įvadas labai aktualus ir 
mūsų dienom is, todėl č ia  ir  norėtųsi 
j į  pacituoti:

..Pirm iesiem s atbundančios L ie 
tuvos tautin io m eno žingsniams 
sąlygos bu vo  gana nepalankios.

N ed id e lis  lie tu v ių  m en ininkų bū
relis, su m ažom is išim tin im is išsib
laškęs po p lač ią ją  Rusiją  bei kitus 
kraštus, gyvendam as svetim ose  l ie 
tu v io  s ie la i są lygose, n eg a lė jo  su
kurti s a v y je  to  g ry n o  lie tu v išk o  
m ąstym o bei pajautim o pasaulio, 
kuris ta ip  ryšk ia i pasireišk ia pla 
č io jo je  liaudies kūryboje .

20 metų L ie tu vos  neprik lausom o 
gyven im o  v irš  m inėtas tau tin io m e
no kūrybos są lygas pakeitė  vienas 
iš svarbiausių š io  la ik o ta rp io  įv y 
kių L ietuvos dailės gyv en im e  —  tai 
M en o  m okyk los  įkūrimas. Č ia  jos  
auklėtin iai, jau žengdam i p irm us į

m eno pasaulį žingsnius, tu rė jo  lie tu 
v išką aplinkum ą ir L ietu vos gamtą. 
L ietuvos p lač ios ios  liaudies a ls a v i
mas jiem s buvo ryšk iau  jaučiam as.

U žbaigę  studijas m o k yk lo j, jau 
n ie ji da ilin inkai, v ien i, tu rė ję  g a li
m ybės, v y k o  užsienin ž in ių  p ap il
dyti, k iti tučtuojau bu vo  įtrau k ti į 
mūsų jaunos va lstybės m en o g y v e 
n im o sūkurį. V ien i ištirpdam i k ovos  
už būvį verpetuose, k iti g i išp lauk
dam i į ž a v in go jo  m eno paviršių .

Tu rė ju sie ji ga lim ybės k e letą  m e
tų pasitobu lin ti užsieny, g r įž o  apsi
ša rva vę  reika lin gom is  žin iom is  bei 
šių laikų m eno laim ėjim ais.

Tiesa, pastarie ji, gyven d am i pa 
saulin iuose m eno k lestė jim o  cen t
ruose, n ega lė jo  v is iška i išven gti 
daugiau ar m ažiau tų kraštų įtakos. 
Bet, kaip rodo  gyven im as, g r įž ę  v ė l 
į savo  g im tą ją  aplinką, len g va i' 
ats ipa la idavo nuo svetim o e lem ento  
savo  kū ryboje . Švęsdam i 20-ties m e
tų L ietuvos N ep rik lausom ybės ju 
b ilie jų  nuoširdžia i ga lim e  džiaugtis  
padėję  mūsų tautinei d a ile i stiprų 
pagrindą.

L ietuvos D ailin inkų Sąjungai, 
kaipo šios parodos ren gė ja i, kaip 
tik  šiais ju b ilie jin ia is  m etais, pasi
sekė suburti visus L ietuvos da ilin in 
kus po savo  skraiste. Kas, reik ia  
manyti, labai te ig iam a i ats ilieps mū
sų tautin io m eno p lė tote i. Sąjunga 
yra labai d ėk in ga mūsų v y r ia u s y 
bei bei v isuom enei už m aterija lę  
ir m ora lę  paramą, kurios tik is i ir 
a te ity ." (K a lba1 netaisyta).

Parengė V. R IM K U S

Eduardo JU CH N E VIČ IA U S lino rai
žiniai „Lietuvos V yč ia i"

Eduardas JUCH NEVIČ IUS

P E R V A Ž A
Ei Jūs, bėgantys paskui Denikiną, 
dondžiai, išpurtę svetimom pavardėm, 
stokit pervažoj ties šlagbaumo

Juodmarge 
pasiklausyt budėtojo plepalų prieš

katastrofą!

Distrofikai, lendantys po Judo skvernu, 
stabdykit paskutinį vagoną ir lipkit 
iš savo aukštybių į dundančią būtį, 
pasipuošusią karpiniais karnavališkais.

Darbininkai, išniekinę žemės arėjus.
A rija i,

skelbiantys aušrą v ieto j gaidžių
naktyje,

slėpkitės pavartėse, nes laikas nuopolio 
nes M ONOPOLIS pagimdė piktą

kvailybęl

Ei Jūs, garbūs perversmų prievartautojai, 
išgėrę svetimas smegenis, čepsit sočiai 
į tarptautinį mikrofoną, migruodami vis 
pro parduotuvių viešnamius.

Pasistaipydami!

Koks tai raugas Jūsų makaulėse, dondžiai, 
visiems nurodę klaidas Jų ir vietą

kapuos...
Stojatės naujon rikiuotėn Judeničiaus. 
Juk tai baltasis. Baltas juodašimtininkas.

Šlagbaumo juodmargė niūkia veršį... 
Prieš pat elektrovežį pertempia kvaišą, 
nestovint} savomis kojom is ir dar baltą — 
pasipūtusį kitų nuopelnais Denikiną.

1987. X I I .  2 Šiauliai
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„ Ž E M Y N A “ :

PA S IR I N K I M O  NĖ RA!

T IK S L A S — 
O L I M P I A D O J E  

SU T R I S P A L V E
Praėjusieji metai — visos Lietu

vos pabudimas iš letargo miego — 
neaplenkė ir sportininkų. Kaip ir de
ra jiems — ryžtingai, greitai ir be 
dvejonių, 1988 m. gruodžio 11 dieną 
jie  atkūrė Lietuvos tautinį olim pi
nį komitetą. Tiesa, likus porai sa
vaičių iki suvažiavimo, kad nusira
mintų „besijaudinantys" centro iš
gąsdinti veikėjai, buvo skelbiama, 
kad Lietuvos sporto federacijų, o r
ganizacijų ir visuomenės atstovų su
važiavimas įkurs Lietuvos olimpinę 
lygą. Tačiau nuo pat pirmos suva
žiavimo minutės tapo aišku, kad jo 
kių kompromisų nebus — delegatai, 
išreiškė rinkėjų valią atkurti LTOK. 
Suvažiavimo darbe aktyviai dalyva
vo ir šiauliečiai. Penki iš jų — V. 
Beržanskis, B. Kirstukas, V. Leskaus- 
kas, R. Virbickas ir V. Volkovas — 
išrinkti į LTOK generalinę asamblė
ja

A r dabar jau dalyvausime 
olimpiadoje atskira komanda, tokį 
klausimą po suvažiavimo dažnai te
ko išgirsti.

LTOK atkūrimas — tik pirmasis 
žingsnis į Olimpiadą su trispalve. 
Kad jis nesuprantamas ir net bau
ginantis, parodė ir klausimas, pateik
tas suvažiavimo dieną įvykusioje 
spaudos konferencijoje: „Ką darysi
me, je i mūsų LTOK nepripažins Mas
kva?“ Lietuvos Persitvarkymo Są
jūdžio Seimo tarybos narys K. M o
tieka, dabar jau ir LTOK Vykdomo
jo  komiteto viceprezidentas, atsakė 
tiesiai ir nedviprasmiškai —  „Mums 
nėra ko kreiptis į Maskvą. Mes tu
rim siekti tarptautinio pripažinimo '.

Keista ir net šypseną kelianti 
TSRS sporto komiteto reakcija į Pa
baltijo respublikų olimpinį sąjūdį — 
nebuvo sąjunginėje spaudoje repor
tažų iš suvažiavimų, nedalyvavo juo

se ir kviesti svečiai iš Maskvos. 
Sako, strutis, norėdamas pasislėpti, 
kiša galvą į smėlį. A r nepanašus ir 
Maskvos atstovų „nepastebėjimas'. 
Kumščio politikos teks atsisakyti, 
nes Lietuvos tautinis Olimpinis ko
mitetas — ne tik sportininkų ir spor
to darbuotojų organizacija. Tai v i 
sos lietuvių tautos lūkesčiai, svajo
nė auginti dvasiškai ir fiziškai har
moningą asmenybę. Tai tvirtas „ne!" 
pergalėms, pasiektoms žmonių svei
katos kaina, nešvariems keliams į 
rinktines. Gal medalių skaičiumi ir 
nepranoksime kitų, tačiau kiekvie
nas medalis mums bus be galo bran
gus. Todėl, kad Respublikos rinkti
nės kelio į olimpiadą neatsiejame 
nuo masinio olimpinio judėjimo.

A r garbingai jame dalyvausime 
mes, šiauliečiai? [ šį klausimą dar ne
atsakyta, nors pirmieji bandymai iš
judinti ramius miesto sporto „van
denis" jau prasidėjo. Tiesa, 25-erių 
žmonių darbo grupė miesto olimpi
nio judėjimo programai parengti bu
vo  sudaryta senais metodais — kaž
kas pasvarstė ir įrašė. Pirmasis susi
rinkimas parodė, kad pusė iš „užra
šytųjų" nežada rūpintis olimpiniu 
judėjimu. O darbo čia į valias. Kelia 
susirūpinimą viena problema — ar 
įveiksime provincialų norą pasigir
ti, kad turime kažko daug. Mieste net 
keturios komandos, dalyvaujančios 
šalies pirmenybėse. A r ne per sunku 
mūsų miestui jas išlaikyti? A r dėl 
to nenukenčia kitų sporto šakų atsto
vai? Esame visiems apsiskelbę, kad 
Šiauliai —  dviratininkų miestas. Idė
ja puiki. T  ačiau, norėdami pateisinti 
šį vardą, nepasitenkinkime tik šū
kiais ir plakatais. Populiariausios 
respublikoje sporto šakos krepšinis 
ir futbolas mūsų mieste merdi. V i
siškai nėra sąlygų treniruotis jau 
gražias tradicijas turėjusiems plau
kikams. Iki šiol neturime įsirengę nė 
vienos sveikatingumo trasos. Prastai 
prižiūrimos ir remonto nesulaukia 
sporto bazės. Žodžiu, problemų išties 
daug. Jos susikaupė ne per vienerius 
metus, tačiau išspręsti jas reikia kuo 
greičiau. Tada drąsiai galėsime teig
ti, kad kūno kultūra ne taškai ir me
daliai, o rūpinimasis žmogumi.

N ijo lė  VERŠI N SK IE N E

1988 m. rugpjūčio mėnesį 
ekologin io klubo „Žemyna" d v i
ratininkai pasiekė Šiaulius ir ap
žiūrėjo „E lnio" teritoriją. Jie 
klampojo per ąžuolo ekstrakto ir 
kitų chemikalų balas. Šie chemi
kalai, aišku, patenka ir į Tal- 
šos ežerą, jį labai užteršia. Tal- 
ša sujungta su Ginkūnų eže
ru. Taigi teršiamas ir Ginkū
nų ežeras. O Ginkūnų ežeras yra 
unikalus paukščių draustinis. A r  
ilgai jame bus paukščių?

Kai „Žemynos" klubo dvira
tininkai apžiūrėjo „E lnio" terito
riją, atėjo ir šios gamyklos di
rektorius. Štai kaip jis atrėmė 
jaunimo priekaištus (kalba ne
taisyta):

—  Taip buvo prie caro, taip 
yra dabar, taip bus ir ateityje. 
Nėra sandėlių, chemikalus lai
kome po atviru dangumi. Lietus 
juos ištirpina ir paskleidžia po 
teritoriją. Atvažiuokite po poros 
metų į naujai statomą Odų ga
myklą, kuri bus kelis kartus d i
desnė už dabartinį „Elnią". Ten 
pamatysite dar didesnę taršą. 
Naujoji gamykla galutinai už
terš Ginkūnų ežerą. Kulpės van
duo bus dar labiau užterštas. 
Naujosios gamyklos valymo 
įrengimai numatyti labai menki, 
be biologinio valym o. Jie bus 
penkis kartus pigesni už „E l
nio" valym o įrengimus.

Be to, naujoji gamykla su
naudos daug vandens. Taigi 
Šiaulių miesto geriamas vanduo 
dar pablogės. O ir dabar Šiaulių 
geriamasis vanduo yra kenks-

I mingas sveikatai, nes jame pagal 
„Žemynos" davinius įvairių  me

talų yra dešimtis kartų daugiau, 
nei leistina. Vandens drumstu
mas ir kietumas taip pat daug 
kartų viršija leistinas normas.

Gamybos reikalams bus pir
miausia naudojamas Bubių 
tvenkinio vanduo. Tvenkinio 
vandens horizontas svyruos ke
letą metų. Tvenkinys uždumblės. 
Poilsiavimui jis nebebus tinka
mas. O ir vandens iš jo  ne
bus galima imti sausrų metu. 
Todėl vandens išteklių valdyba 
tvirtina,kad reikės statyti užt
vanką ant Dubysos, ten, kur įte
ka Kražantė, ir iš šio tvenkinio 
pumpuoti vandenį Odų gamyk
lai, kitoms Šiaulių įmonėms.

Naujieji tvenkiniai apsemtų 
Kurtuvėnų draustinio dalį ir 
Kražantės draustinį. Teks iškirs
ti daug miškų ir užlieti dirba
mas žemes. Neteksime nuosta
bios Dubysos ir Kražantės slė
nių gamtos. Šiame tvenkinyje 
keletą metrų svyruos vandens 
horizontas. Tvenkinys taps 
dumblo liūnu.

Vandens išteklių valdybos, 
Vandentiekio-kanalizacijos va l
dybos ir „Pramprojekto" v irši
ninkai sako, kad užtvanka ant 
Dubysos būtina, ja i alternatyvos 
nėra. Man atrodo, kad biurokra
tizmui ir stalinizmui alternaty
va yra.

Nauja Odų gamykla dar la
biau užterš Šiaulių orą. O juk ir 
taip pagal vėžinių susirgimų 
skaičių Šiauliai užima antrąją 
vietą Lietuvoje.

1988 m. gruodžio 30 d. „Šiau
lių naujienose" skelbiama, kad 
„Stumbro" odų gamyklai reikia

įvairių specialybių darbininkų. 
Gamykla aprūpina perėjūnus 
butais per 2-3 metus, o šeimyni
niais bendrabučiais aprūpina iš 
karto. A r  ne teisingiau būtų 
šiuos butus perduoti aptarnavi
mo sferos darbuotojams, kurie 
yra ilgiau išdirbę Šiauliuose?

Kodėl ši gamykla statoma 
Šiauliuose, kodėl propaguoja
mas „Nuklono" gamyklos išplė
timas? Man atrodo, taip yra to
dėl, kad nėra rašytojų, kovojan
čių už Šiaulius. Šiauliai neteršia 
Nemuno ir Kuršių marių. Net 
teigiama, kad Šiauliai vienas iš 
mažiau užterštų miestų. Tai ne
tiesa. Šiauliai labiausiai užteršti 
metalais. Galvanizacijos cechai 
nerenka sunkiųjų metalų. Todėl 
Šiauliuose daug sergančių vėžiu 
ir kraujagyslių ligomis.

A r  galima toliau tęsti „Stum
bro" statybą? Pastatų griauti ne
reikia. Juose būtų galima la iky
ti chemikalus, kurie dabar „El
nyje" laikomi po atviru dangu
mi.

O ką daryti su čekoslovakų 
gamybos mašinomis, kurios jau 
keli metai stovi lauke? Jas reikia 
išvežti į metalo laužą. 80 % 
metalo laužo Tarybų Sąjungoje 
sudaro naujos staklės. Juk ma
šinos pramonėje pasensta per 
5-7 metus, vėliau jas reikia pa
keisti naujomis.

Šiaulių „V a iro" dviračių ga
mykloje taip pat vyksta rekonst
rukcija. Ją atlieka užsieniečiai, 
kurie pažadėjo, kad ekologinė 
būklė po rekonstrukcijos nepa
blogės.

„Stumbro" rekonstrukcija tu
rėtų garantuoti, kad gam ykla^ 
gamintų produkciją, galinči.|^ 
konkuruoti pasaulio rinkoje, o *  
vandens j i  suvartotų ne dau
giau, negu senoji. Svarbiausia, 
kad gamykla neterštų oro ir van
dens, kad nereikėtų darbo jė 
gos ieškoti Rusijoje.

Povilas G R IG ALIŪ N A S

V A S A R IO  2 3 -O J I  — j 
TARYBINĖS ARMIJOS D IEN A  |

Filosofiniu požiūriu gimimas ir mirtis yra natūralūs, neišven- J 
giamai ir dėsningai vienas po kito einantys b iologiniai reiški- B 
niai. Žmogaus gimimas atneša džiaugsmą (deja, ne visiems), g  
šviesias svajones, mintis apie ateitį. M irtis asocijuojasi su nebū- ■ 
tim, praradimu ir liūdesiu (deja, taip pat ne visiems). ■

Kai mirtis paliečia artimuosius, nublanksta bet kokia filoso- ■  
fija, nes artimojo mirtis visada be galo skaudi, ji visada ateina ne- 
laiku ir niekad nebūna natūrali. Kai jos šalta ranka paliečia ne- 
pažįstamąjį, apie mirtį mąstome abstrakčiai, kiekvieną kartą g  
veikiami skirtingų emocijų. Vienaip žiūrime į žilagalvio  sene- g  
lio ar ligų iškankinto žmogaus mirtį, kitaip —  į pragėrusio sa- ■ 
vo sveikatą, dar kitaip — į jaunuolio ar kūdikio mirtį. Nors ■ 
mirusieji kažkam yra be galo artimi ir brangūs, mes dažniausiai ■ 
juos greitai pamirštame. ■

Neseniai šiauliečiai palaidojo AR TŪ R Ą  ir R IM Ą . Tragedija J 
giliai ir skaudžiai įsirėžė ne tik į jų motinų, bet ir į daugelio šiau- J 
liečiu širdis, nes kiekviena tokia tragedija šaukte šaukia: „Taip _  
neturi būti! Tai neturi kartotis!"

Jie išvyko iš Šiaulių, kad su ginklu rankose saugotų mūsų ■  
gyvybes, o grįžo beprasmiškai praradę savąsias. Dokumentai ■ 
tvirtina, kad jie  patys nutraukė savo gyvybės siūlą. Dvi aukos ■ 
Šiauliuose per pusantro mėnesio!

Žmogaus gyvenime visko pasitaiko. Rodos, nieko netrūksta, J  
o žiūrėk, iš nevilties atsisveikina su gyvenimu, nors čia pat ir _  
namai, ir artimieji. Kitas atvejis, kai jaunuolis varu išvaromas g  
iš savo gim tojo krašto už tūkstančių kilometrų, kur svetim i žino- g  
nės, kur jo  gyvenimą reglamentuoja ne statutiniai santykiai, o ■ 
nežabota seržantų, viršilų ar net karininkų savivalė. Čia nuasme- ■  
ninamas žmogus, čia nepasiguosi, nesulauksi patarimo. Ne vienas ■ 
lietuvis, grįžęs iš armijos, labiausiai džiaugėsi tuo, kad jo  pada- *  
linyje buvo daugiau lietuvių ir tik todėl išvengęs daugybės *  
negandų. O jeigu vienas? Sakoma, armija —  vyriškumo mokykla. 5 
Su tuo butų galima visiškai sutikti, je i tas vyriškumas būtų tikras, g  
žmogiškas. A rm ijo je draudžiama skųsti vadą, bet ką daryti, jei g  
griežtumas rodomas ne ten, kur jo  tikrai reikia, je i peržengiamos g  
leistinos ribos, je i „griežtumas" virsta patyčiomis? Juk tik tas ■ 
pats vadas gali nuspręsti, ar galima jį  skųsti. ■

Jei Artūras Sakalauskas ir abu šiauliečiai būtų tarnavę lie- ■  
tuviškajame junginyje, savame krašte, je i sunkią nevilties ir B 
vienišumo valandą būtų galėję prisišaukti artimuosius, šiandien J  
nereikėtų su širdgėla kalbėti apie jų tragediją. Tuo šventai {siti- g  
kinusios karių motinos, tuo šventai įsitikinęs ir aš.

Šiandien ne be pagrindo labai susirūpinę savo sūnų likimu g   ̂
visi tėvai, kurių vaikai tarnauja arm ijoje arba jau ruošiasi į ją. ■  
Kodėl karys turi būti atskirtas nuo savo tėvynės, nuo savos aplin- ■ 
kos? Negi svetimame krašte jis bus geresnis karys ir geriau gins ■ 
savo tėvynę? Tikrai ne. Ir  žemaičiai, ir aukštaičiai savame ■ 
krašte šimtmečius kovo ję  su kryžiuočiais, ir Lietuvos savano- ■ 
riai kovose dėl Nepriklausomybės ne kartą įrodė, kad prireikus g  
moka garbingai atiduoti savo gyvybes už Tėvynę. O kam reika- g  
lingos taikos meto aukos ir kada jos baigsis? s

Albertas G R IG A N A V IC IU S  ■A . V ile ik io  nuotraukos.
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ii  „ E T H A “ 
K V IEČ IA  
PAKILTI

Vargu ar kas nors imtųsi 
visiškai tiksliai apibrėžti 
„Ethą" net ir dabar, po v iešo 

^  jos forumo, įvykusio 1989 
m. sausio 23 d. Šiaulių peda
goginiame institute. Kaip ją 
bevadintume — draugija, 
sekcija, komisija —  aišku —  
„Etha'' dirba mūsų sudvasi
nimo labui. Kai už stalo susė
do jaunimo, dvasininkijos ir 
pedagogų atstovai, o institute 
neatsirado salės, kuri galėtų 
sutalpinti visus norinčiuosius 
dalyvauti, neliko abejonių, 
kad parsinešime iš to vakaro 
naujų minčių, naują nerimą 
ir  naują viltį. Pirmasis klau
simas: „Ką davė ir ga lė jo  
duoti moralės prasme kom
jaunimas mūsų visuome
nei?" buvo retorinis. Į j į  se
niai atsakė kiekvieno iš mū- 

 ̂ sų pokarinė biografija . O
LLKJS Šiaulių miesto kom i
teto sekretorius tik reziuma- 

y  ivo : ką ga lė jo  duoti jaunimo 
dvasiai bedvasė organizaci
ja...

Jaunatviškai skeptiškas, 
bet, matyt, teisus buvo 
Bacys, m oksleivijos atstovas, 
kuris pareiškė, jo g  jaunimo 
likimas, vaikų ir jaunimo or
ganizacijos Šiauliuose p ri
klausys nuo suaugusiųjų va
lios ir nūdienos supratimo.Ta 
čiau tik tokia organizacija, 
kurios pagrindas yra tautiš- 

. kūmas, gali ugdyti vaikų ir
jaunimo dvasingumą. Nes 
juk atgimti galima tik savy
je, ir tik šis kelias gali iš
vesti iš moralinės ak lavie
tės. Vis dėlto, absoliučiai bū
tina sąlyga, kad tarp moky- 

( (-v tojų ir  mokinių atsirastų abi- 
*  pusė pagarba, kad suaugusie

ji suvoktų, jo g  vaikas —  tai 
žmogus, kurį yra už ką gerb
ti, neprimesti savo idėjų „iš 
viršaus". I r  nevaržyti jauno 
žmogaus, nes juk visais la i

kais kultūros ir šviesos žmo
gaus sielon nešėja buvo baž
nyčia.

Lietuvos TSR nusipelnęs 
mokytojas Jonas Krivickas 
priminė skaudžius ir teisin
gus mūsų kartai K. Sajos žo
džius, jo g  mes savo širdy
je  ne Katedrą, o degtinės bu
telį pasistatėme. Jam ir m el
džiamės. Tačiau kiekvienam 
žmogui reikalingas Dievas. 
Todėl nesvarbu, kaip vadin
sis ateities jaunimo organ i
zacijos, kokios bus jų darbo 
formos, svarbu, kad k iek
vieno va iko ir jaunuolio šir
dy je būtų Katedra.

Tris valandas tęsėsi „Et- 
hos" forumas. Daug ir konst
ruktyviai kalbėjo visi, kas 
norėjo ir turėjo ką pasakyti. 
Dar daug kartų apie tai kalbė
sime ir rašysime. Daug kartų 
mąstysime, kas ir kodėl su
žlugdė mumyse žmogiškumą, 
kuo mūsų sielose tapo prie
varta. Daug kartų įsiklausy
sime į kunigo žodžius...

Tegul visa tai naikina 
mumyse cinizmą, tegul tos 
mintys išmoko pažinti ir iš
kentėti savas klaidas, tegul 
padeda nusiprausti ir  atrasti 
save.

Birutė 2Y M A N T IE N E

Susimąsčiau. Kaip pradėti? O 
rašyti turiu apie neeilinį įvyk į 
— pirmąją po karo Šiauliuose 
vykstančią kelių „frakcijų" dis
kusiją. Šiaulių pedagoginio ins
tituto PS diskusijų klubas į v ie 
ną auditoriją pakvietė Helsin
kio grupės, Laisvės lygos, Są
jūdžio, Vienybės atstovus. Deja, 
paskutiniojo sparno atstovai sa
lėje nepasirodė. įtariu, neatsitik
tinai. Pastaruoju metu liūdnai 
pagarsėję Vienybės veikėja i 
vengia atvirų diskusijų su kitaip 
manančiaisiais. Matyt, jiems pa
togiau smogti smūgius į nugarą, 
o jeigu vartotume futbolo ter
minus —  smūgius į tuščius va r
tus.

Taigi pirmadienis. Sausio 30 
diena. Salė sausakimša. Vakaro 
vedantysis istorikas A. Gumu- 
liauskas baigia „paruošiamuo
sius darbus". Neramu. Staliniz
mo ir stagnacijos gniaužtai mus 
atpratino diskutuoti. Atvira i, 
aštriai, profesionaliai. Ne pa
slaptis, dažnesnė būdavo tokia 
situacija: diskusija prasideda
ramiai, o vėliau argumentų pri
spaustas prie sienos vienas opo
nentas bėga skųstis. Kur? Čia jau 
svarbu „nusižengimo" rangas — 
kartais užtenka viršininkėlio ka
bineto, kartais nuskriaustasis 
pabėgėja tolėliau —  į Valsty
bės saugumo komitetą.

Salė nekantrauja. Visiems 
įdomu sužinoti ir išgirsti:

1. Kas ta Helsinkio grupė?
2. Kas ta Lietuvos laisvės 

lyga?
3. A r  tikrai tas A. Terlec

kas toks niekadėjas, nusipelnęs 
tiek šiukšlių ant savo žilstelėju
sios galvos?

4. A r vertėjo  kažkam auko
tis ir badauti, kad būtų paleistas 
iš kalėjim o V. Petkus?

Tiesa, 1988 metai buvo jau 
šiek tiek pakoregavę disidento 
sampratą. Atsidusome, kai suži
nojome, kad disidentas —  ne tik 
asmuo (baubas, nusikaltėlis), 
nepripažįstantis viešpataujan
čios ideologijos, bet ir papras
tas lietuvis (mirtingasis), kuris 
mąsto ne visai taip, kaip centri
niai laikraščiai.

Helsinkio grupės vizitinė 
kortelė (pasakoja V. Petkus):

— Mūsų grupė įsikūrė 1976 
m. Tai pati pirmoji iš oficialiai 
veikusių grupių Lietuvoje. Šian
dien ją sudaro 16 žmonių, ke
turi iš jų (pvz., T. Venclova) — 
Vakaruose. Grupė remiasi 4 do
kumentais, kurie ratifikuoti 
M askvoje ir įteisinti Aukščiau

sioje Taryboje. Pirmasis — tai 
Helsinkio Baigiamojo akto susi
tarimas, praktiškai, trečioji jo 
dalis, iš pirmosios dalies akcen
tuojame tik tą vietą, kur rašoma, 
kad kiekviena tauta turi teisę į 
savo apsisprendimą ir kad Eu
ropos valstybių sienos gali būti 
keičiamos taikiu keliu. Antrasis

WHO ISWH0?
A R B A  P IRM OJI 

Š I A U L I U O S E  
„ F R A K C I J Ų “  

D I S K U S IJ A  PO .. .  
50METŲ

dokumentas — Visuotinė žmo
gaus teisių deklaracija. Trečia
sis — Politinių ir pilietinių tei
sių paktas. Ketvirtasis —  Socia
linių, ekonominių ir kultūrinių 
teisių paktas.

Helsinkio grupės tikslas —  
iškelti trūkumus, blogybes, pa
rodyti, kur silpnosios vietos, kur 
sąmoningai nesilaikoma doku
mentų.

Tribūnoje Lietuvos laisvės 
lygos atstovas A . Terleckas:

— Ačiū, kad pakvietėte. Kau
niečiai pakvietė (radijo gamyk
la), bet kalbėti neleido... Daug 
blogo apie mus prisiskaitėte (...). 
Mes esam Lietuvos nepriklauso
mybės idėjos šalininkai ir jos 
skleidėjai. Manau, beveik visi 
čia irgi už tai, kad Lietuva būtų 
laisva ir nepriklausoma (ilg i 
plojimai). Daug kas prikiša 
mums realybės jausmo stoką. 
Girdi, kaip galima išsivaduoti iš 
tokio galingo Rusijos imperijos 
glėbio. Tai nėra nerealu (...). Tai 
priklauso nuo mūsų pačių drą
sos. Jeigu mūsų milijonas iš
eis į Vilniaus gatves, o 10000 
paskelbsime bado streiką, Krem
lius bus priverstas skaitytis su 
mumis (...). Šioje auditorijoje 
mokomės drąsos: drąsiai kalbė
ti, žiūrėti istorijos faktams į akis. 
Tai nereiškia, kad mes nieko 
nebijome, nes kalėjimo labiau
siai bijo tie, kurie ten pabuvojo. 
Tačiau mums pavyksta pakilti 
aukščiau savo baimės. Žmogaus 
gyvenimas labai trumpas — bi
jo ti nėra ko. Džiaugsimės prieš

mirtį. Tie, kurie drąsūs, drą
siai sutiks ir mirtį.

Plojimais salė sutiko LPS 
Tarybos narį A . Kaušpėdą. Įdo
mu buvo išgirsti diskusijos kon
tekste Sąjūdžio atstovo balsą:

— Mes, jauni žmonės, radi
kalesnis sparnas, gimę jau rado
me šią santvarką su jos baime, 
nerimu ir nežinojimu. Sunku 
rasti Lietuvos jaunimui savo ke
lią, šviesą, nes daug kas pra
rado tikėjimą, kiti nuėjo prag
matizmo, tarptautinio kosmopo
litizmo keliu, neieškodami v i l
ties nei tautoje, nei istorijoje. 
Mes esame šiek tiek skirtingų 
politinių įsitikinimų atstovai, 
skirtingos politinės patirties 
žmonės; galime diskutuoti, koks 
yra santykis tarp Sąjūdžio ir 
Laisvės lygos, kitų grupių.

Tai, kas buvo priimta Sąjū
džio suvažiavime, yra didelis 
įvykis, prikėlęs ne pavienius 
žmones, bet daugumą Lietuvos. 
Sąjūdis nėra partija, o masiškas 
judėjimas, iš kurio turi gimti jo 
partijos, atskiri politiniai jungi
niai, kurie spręs Lietuvos lik i
mą. Mes deklaruojame ir remia
me bet kokią parlamentinę ko
vą.

Linkiu Šiaulių visuomenei, 
aktyvistams konsoliduoti visas 
pozityviąsias jėgas, kad eitume 
vieningi, nepaskęstume smulk
menose, personaliniuose bar
niuose.

A. Kaušpėdas, atsakęs į kele
tą įdomių klausimų, išskubėjo į 
autorinį vakarą mieste, o dis
kusiją tęsė Laisvės lygos atsto
vai iš Kauno A . Taujanskas, J. 
Mockapetris, šiaulietis E. Gru
madas, Sąjūdžio atstovas K. A l
minas. Pabaigoje svečiai ir vaka
ro vedantysis A . Gumuliauskas 
atsakė į klausimus.

♦
Pokalbis įvyko. Kas atsiti

ko? Nieko. Suvokėme, kad toks 
dialogas ne tik įmanomas, bet ir 
būtinas. Jsitikinome, kad pliura
lizmas — šventas dalykas. Ne
klijuokime lengva ranka etike
čių. (siklausykime. Juk 70 metų 
gėrėme, paleistuvavome, deval
vavome tėvynės, tautos, kalbos, 
patriotizmo sąvokas. Klausėmės 
tik vieno kurio nors balso: iš 
pradžių „žmogaus sielų inžinie
riaus J. Stalino, vėliau gergž
džiančią monoariją atliekančio 
Kremliaus aparato su savo ma
žesniais ar didesniais vadukais. 
Turim ginčytis. Rasti tiesą sau 
ir padėti ją rasti kitiems.

A. STASIŪN AS

PAGALIAU 
IŠDRĮSOME

Norime pranešti, kad 
Šiaulių rajono Pakapės 
gyvenvietėje yra susi
kūrusi LPS rėmimo gru
pė, kuri tik šiandien iš
drįso pasiskelbti. Taip 
elgėmės todėl, kad po 
steigiamojo susirinki
mo (1988.10.18) buvo 
surengta organizatorių 
„Raganų medžioklė".

Mus, mane ir S. Ži
linską, dėl susirinkimo, 
o ypač dėl tautinės sim
bolikos naudojimo, mo
kyklos direktorė gąsdi
no Partijos komitetu, 
švietimo skyriumi, net 
prokuratūra. Šios „me
džioklės” iniciatorius 
buvo „Energijos" kolū
kio pirmininkas A. Na- 
vakauskas. Jis aplakstė 
partijos rajono komite
tą, rajono bei apylinkės 
vykdomuosius komite
tus. Beje, prieš susirin
kimą jis buvo atvykęs 
pas mus, žadėjo savo 
paramą, pritarė mums, 
paspaudė rankas ir... nu
bėgo skųsti.

Pirmajame susirin
kime dalyvavo 23 Paka
pės gyventojai, bet da
bar rėmėjų skaičius ge
rokai išaugo, nors mes 
narių neregistruojame, 
nes bijome naujų „rep
resijų".

LPS Pakapės 
r ė m i m o  g r u p ė s  

vardu —  
Kęstutis Ž ILINSK AS  
Pakapės devynmetės 
mokyklos direktoriaus 

pavaduotojas

LIET UV OS  PINIGAI
l ‘l22 metais, (vedus lietuviškų valiui«), viena* JAV  d o 
leris atitiko 10 litą. o lito gyvavim o  pabaigų)? u* š| 
do ler) pakako sumokėti apie b litu*. M atai puM ulyie  
buvo  valstybių, turinčių tokių tvirtų valiutų

1*122 1*138 melais Lietuvos Bankas išleido 26 bank • 
notos (I tų skaičių neįeina kai kurių banknotų varian 
tai) Dauguma |ų turi valstybes herbų Vyt).

1022 rugse|o K) d. pasirodė pirm ieji Lietuvos Ban
ko laikinieji banknotai. išbuvę a p y v a r t o j  lik trejetų 
mėnesių (1. 5. 20 ir 50 centų ir I bei 5 litai).

1022 m lapkričio |h d. išleisti pagal dailininko A  
Varno eskizus pagaminti pinigai. Jų nominalai I. 
2. 5. 10. 20 ir .50centų bei 1.2, 5. 10. 50 ir 100 litų. šių  p i
nigų pietiniuose sc|e|as. verpėja, selimnkas. Gedim i- 
nas ir Vytautas. 50 litų banknote Kauno. Vilniaus u 
Klaipėdos miestų herbai. Vilniaus katedra su (icdim i- 
no kalno pilimi.

1024 m gruodtio  11 d. pasirodė dar du Lietuvos 
Banko banknotai. Tai dailininko A. Jomanto ap ip a 
vidalinta* 500 litų banknotas su Kaunu. V ilniaus ir 
Klaipėdos herbais Ju vandens lenk ia* (anlinunai- 
člų stulpai Antrų)) 1000 litų banknotų pam ote A. 
Galdikas. Vicno|c pusei e buvo  Vytis, kitoje m erg i
na ir jaunuolis lirtov iikais  tautiniais rūbais

1027 m. lapkričio 24 d. 10 litų banknotas buvo pa
keistas na<i|u. kulio vieno|e puseje Vytis, kitoje sė 
jė jai I u-l u v likos sodybos tone Tai dailininko A. 
Žmuidzinavičiaus darbas Visus vėliau liletslus bank 
notus ap ipavidalino dailininkas A (R id ikas |«»2H. 
03.21 pasirodė 50 lilų  banknotas su Jono Basanavi- 
f lauš portretu bei V ilniaus Katedros ir (iedim ino kalno  

su p ilies  vaizdu. Jo vandens lenk ias (iedim ino port- 
tetas Tuo metu išleistas u lūO litų banknotas, kurio  
vienoje pusei? moteris lietuvi- su nuometu, o anlio|e  

Lietuvos banko rūmai. Vandens lenkias M indau 
go  portretas

Vytauto D id lio jo  |iibihejaus metais 11410-|*I30| 
išleisti du nau|i banknotai 5 ir 20 lilų  vertes, kurtuose 
Vytauto Dtdlio|o portretas bei jo asmens lenkias. 5 l i 
tų banknotų dar puošia J. Stykos paveikslo Vytauto  
priesaika' rrprodukci|a. o 20 litų banknote dar matyli 
Vytauto balnyčia Kaune. Laisves statula bei K laipėdos  
uosto panorama

Paskutini 10 litų banknotų išleido 103« metais. J| 
laip pal apipavidalino dailininkas A . (a ld ik a *  Bank
notas skirtas Neprik lausom os Lietuvos valstybes 20- 
lui paminėti Čia atsispindi Nepriklausom ybes sk lo  
nutarimo tekstas bei p irm ojo  u ketv irto jo  Lietuvos 
Respublikos prezidento A. Smetonos portretas.

P. ZAGRAKALYS

m f s m .

BANKNO

? * v  * ;  s  *  r ?
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Numeris — 20 cenft

Šiaulių N aujieno
Šiaulių m iesto ir  apylinkės savaitraėtis

* :'į\B Penktadienis, 1924 m. V asario  22 d.

Šiauliai. no būvy .prūdai” — tvankiniai: lama 
karpių 33)i o n a I a 11' ų ai. — v*, dinamaa naloll jo stovintis dvarą 
kurta yra naioli Biiorta ai ir na»» 
alovl 28| Kiaulaiaria. >t|D»-

Dauinnu IM <ull larp mllka labai gralio» yįaioaa. BandrS 
įmani. Kunuvinų apynnUa labai gra
lio« PoUrflna v »varna nrtUkjart»- 
ryî  Ckakurallų̂ na n k ^KarūvĮHK 
Mum, tikrai Ir garai paimli vavųg

Pypkius nusvilo.
ilu U Klslpadoa | kaulius. loMao

gyvemolas pradėto rtikyll, T v. 
dėlal paprašiau mlMlųll A. V 
nenikylų Sis na Ilk oapaklaua
K'  Sandorų. kai padaryių n

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS A TG A V IM O  10-TIES 
METŲ SUKAKTUVĖMS RUOŠTI, SKELBIAM A 16 D IE N A I 

v a s a r i o  Š i a u l i u o s e  i š k i l m i ų  t v a r k a :

I. 10 val. visų tikybų bažnyčiose ir maldų namuose —  iškilmingos pamal
dos.

II. U  val. 30 mln. renkasi iškilmingiems posėdžiams:
a) lietuvių  pradžios m okyk lų  ir amatų m okyk lų  m okiniai — Liaudies N a 

muose,
b) g im nazijų  ir sem inarijų  m oksleivia i —  savo m okyklų salėse.
c ) žydų pradžios m okyk lų  m okiniai —  kino teatre „R ekord ",
d ) organizacijos —  savo salėse.
Išk ilm ingi posėdžiai (vyksta  program a nustatyta Vyriausio kom iteto le i

d in y je  Nr. 2 §4.
Šiaulių Komiteto lškllming. posėdis (vyks kino teatre „Splendld —  Pala- 

ce", | kurį kviečiama kuo gausiausiai dalyvauti Šiaulių miesto Ir apylinkės 
visuomenę, o ypač visi kovotojai už Lietuvos Laisvę Ir Nepriklausomybę. 
Iškilmingi posėdžiai baigiami 1 val.

III. 1 va i .Liaudies N im uose" lietuvių  pradžios m okyklų mokiniams 
„šauliai-artistai-mėgėjai vaidins „Aušros sūnūs".

4 val. tas pats vaidinama kariuomenei.
IV . Kino teatruose nemokami kino seansai:
1 val. „R eko rd e ' žydų  p"adžios m okyklų mokiniams,
4 val. ten pat antras k in o  seansas m iesto biednuomenei.
Nuo 1 val. 30 min. ik i 4 val. p. p. ir nuo 4 val. ..Splendid-Palace' du kino 

seansai m iesto biednuomenei.
Nem okam i b ilieta i j k ino seansus gaunami Apskrities v irš in inko įs ta igoje  

pas p. Černiauskų.
V. Vasario 16 d. iškabinamos tautiškos vė liavos  ir siūloma papuošti na

mų fasadus, balkonus, tvoras ir stulpus žalumynais, o  languose išstatyti V y 
ties ženklus, Valstybės Prezidento, Dr. Basanavičiaus ir kitų nepriklausom y
bės žadin tojų  paveikslus. Sutemus ilium inoti langus, namų fasadus ir net ša li
gatvius.

Smulkesnių nurodymų papuošim o reikalus teikia m iesto inž. Reisonas, 
M iesto  V a ldyboj.

iškilmių Komitetas

„99 Šiaulių naujienos"
1928 vasario 16 d.

iuo APSIAVĘ EIDAVOME | TEATRĄ ?
Sunkūs, vargingi buvo 1942— 1943-ieji metai — vokiečių fašistų 

okupacijos metai. Tačiau Šiaulių teatras dirbo, o bilietai j spektaklius 
buvo akimirksniu išparduodami prieš dvi savaites. ( spektaklius ve r
žėmės ir mes, pirmųjų klasių gimnazistai. Pirkdavome pačius pigiau
sius bilietus į „galiorką". Aš su pusbroliu Liolių (Leopoldu Budriku, 
dabar — Gruzdžių veterinarijos technikumo dėstytoju) nuomavo
me kampą, gyvenome skurdokai, miegojome vienoje lovoje. Aš bu
vau 12 metų, jis —  13, buvome menkai apsirengę, o su apavu tai ir 
visai riesta buvo. Tada išpopuliarėjo medpadžiai, išmokome net pa
tys juos pasidaryti. Prisikaldavome prie „pado" odos ar gumos juos
teles. Taip ir j teatrą eidavome. Vieną kartą praplyšo kojinės, aišku, 
ties pirštais ir kulnimis. O  tos basutės be užkulnių, skystomis juoste
lėmis. Kaip eiti į teatrą, ką daryti? Ir nebežinau kam — man ar jam — 
šovė galvon mintis: nudažyti baltuojančius kulnus ir pirštus rašalu 
ar akvarele. Puiku! Toks „maskavimosi" būdas išgelbėjo ne kartą, 
patyrimą perėmė bendraklasiai. Taip net garsiąsias Šiaulių ope
retes „Belvilio mergelė", „Gri Gri" pamatėme. Iš tų dienų dar prisi
menu baltom garbanom pasipuošusią teatro direktoriaus Fausto Kir- 
šos figūrą, beveik visada prieš spektaklius buvusią vestibiulyje, fo 
jė

Po tiek metų dažnai, vaikštinėdamas pertraukų metu Šiaulių teat
ro koridoriais (tais pačiais ir lyg ne tais pačiais), prisimenu anuos 
laikus, tą mūsų paauglių kaukšėjimą medpadžiais. Ir nejučia kyla įta
rimas, ar dabar ne per daug dėmesio skiriame rūbams, batams, ba
teliams. Lyg jie  lemia, būti ar nebūti žiūrovui teatre, apskritai, ar 
būti teatrui...

Vytenis RIMKUS

KAIP VADINTI 
PAMINKLĄ
Praėjusių metų spalio mėne

sį, minėdami 1863 m. sukilimo 
125-ąsias metines, susirinkome 
Į Sukilėlių kalnelį paminėti šios 
datos prie pirmykštį vaizdą at- 
gavusio paminklo. Dauguma 
šiauliečių šį paminklą vadina 
Paminklu sukilėliams. Deja, ma
no manymu, tas pavadinimas ne 
toks. Akte, kurį mūsų paminklo 
restauratoriai rado kapsulėje, 
rašoma: „...paminklas žuvusiems 
už Lietuvos nepriklausomybę 
pastatytas 1931 m. Šiauliuose ant 
Sukilėlių kalnelio." Todėl nede
rėtų jo  kitaip ir vadinti. Ir  visas 
tautines šventes ateityje matyt, 
mes pradėsime švęsti Sukilėlių 
kalnelyje prie Nepriklausomy
bės paminklo.

A . ŽAKAS

Nuotraukoje: Aktas, kuris 
buvo paminkle įmūrytoje kap
sulėje.

O lk ia s

1935m. gegužės rnėn. 30d . , dalyvaujantdic- 
iuuos kariuomenės vadovybei, valdžiai ir  savivaldybių, 
atstovams, kariuomenei, šauliams, mokykloms, organi
zacijoms ir  visuomenei, iškilm ingai pašventintas pa
minklas žuvusiems už dieluvos nepriklausomybe,pa 
statytas 193Jm. Jiauliuose ant sukilėliu, kalnelio.

Saminklas pastatytas Jiaulią  visuomenės ir  
mieste savivaldybės Lėšomis pagal inžin ieriaus Ji. 
Jteisoneprojektą,.

Šventinant paminklą, jo  papėdėj palaidoti 
suprideramomis bažnytinėmis apeigomis ir  kariš
ka pagarba palaikai trijų, /865-/864m. sukilėliu,, 
rasti tvarkant kalnelį, ant kurio j ie  rusą buvo nu 
žudyti ir  k u r dabar pastatytas paminklas.

Jiems paminkle pašventinimo ir  /863~ 
I86km . suk ilė liu  palaiką palaidojime iškilmėms 
pažym ėti ir  surašytas sis aktas.
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II.3 . „Ž ibu rė lio " vlsuot. 
dr-jos narių susirinkimas, pa 
tv irtino  V-bos apyskaitą (19 
šelp. mokin., 14929 lt. iš le is
ta).

11.21. Šiauliuose gastro lia
vo  d ideliu pasisekimu Vals- 
tyb. dramos trupė.

11.24 ir 111.12 įv y k o  Ū ki
ninkų Sąjungos Šiaulių apy
gardos skyrių atstovų ir  drau
giškų vekselių  davėjų  suva
žiavimas, konstatavęs tos S- 
gos Šiaulių apygardos padary
tus didelius nuostolius sau bei 
savo nariams, draugiškų v e k 
selių davėjam s ir nusistatęs 
tuojau eiti p rie  Šiaulių A p yg . 
Dkin. S-gos likv idavim o, dėtis 
prie Ukin. „V ien yb ės " ir kt.

11.25. 2emės Ū k io Rūmai 
paskyrė Šiaulių apskričiai 
2,5 m il. lt. pašalpos nukentė
jusiems dėl nederliaus.

11.25 j v y k o  nukentėjusios 
dėl nederliaus srities p irk lių  
ir pramonininkų su važiav i
mas svarstyti susidariusią 
ekonom. padėtį, m okesnio 
m okėjim o ir  k. klausimus; iš
aiškinta, kad nederlius neduo
dąs ūkininkams galim um o at
s ilyg in ti prekybin inkam s bei 
pramoninkams apie 4 m il. litų 
skolos.

11.26 Šiaulių m oterų Šiau
lių skyriaus atidaryti Šiau
liuose p irm osios pagalbos 
kursai šauliams ir  p rijaučian
tiems šaulių organizacija i 
(80 k lausytojų ).

„Šiaulių m etraštis"

A V A L I N Ė S
pagamintos fabrike Akc. Bendrovės

»BATAS“
Šiauliuose. Telefonas 301.

b  a m a m s
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