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^ LIETUVOJE ESANČIŲ  
JUNGINIO PAVALD UM O  l 
ĮMONIŲ KOLEKTYVUS  

DEL ĮMONIŲ  
SAVARANKIŠKUM O

Lietuva, siekdama atstatyti 
savo valstybingumą, turi atgauti 
ir savo ūki. Lietuvos turtiniai 
santykiai su Sąjungos centru ir 
respublikomis dabar supainioti 
ir siekiant, kad tai, kas yra L ie
tuvoje, kas teisėtai turi priklau
syti jai, pereitų į Respublikos 
valstybinio reguliavimo sistemą, 
reikia sukurti atitinkamą teisinį 
pagrindą. Vyksta Respublikos 
vyriausybės ir centrinių Mask
vos organų dialogas dėl sąjungi
nio pavaldumo įmonių perdavi
mo Lietuvai. Tebesvarstomas 
TSRS Įstatymo „D ėl Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos ekonominio 
savarankiškumo“ projektas. La
bai svarbi ir pačių Įmonių, jų 
kolektyvų. Jų Tarybų pozicija. 
Tik laisvas apsisprendimas išei
ti iš sąjunginių žinybų pavaldu
mo ir nepriklausomos Įmonės 
statuso Įgijimas suteiks Įmonėms 
galimybę lanksčiau formuoti sa
vo ūkinę politiką. Todėl kreipia
mės Į visų Lietuvoje esančių są
junginio pavaldumo Įmonių ko
lektyvus ir Jų Tarybas, kviesda
mi visapusiškai apsvarstyti įmo- 5 
nių išėjimo iš bet kokių žinybų į 
pavaldumo galimybes ir paskelb
ti savo įmonių savarankiškumą.

Konferencijos pirmininkai:
A. URBANAVIČIUS, 

V. VESTERTAS

Šiaudas 4 *"■  

skęstan- 
čiajam...

LPS Seimo 
Taryboje

Spalio 17 dieną Vilniuje Įvyko Sei
mo Tarybos posėdis. Jame kalbėjęs 
Seimo Tarybos Pirmininkas Vytautas 
Landsbergis pasakė, kad pagaliau pa
siekta vieninga Tarybos narių nuomo
nė apie paruoštąjį ir praėjusios LTSR 
AT XI-ojo šaukimo 13-ojoje sesijoje 
atmestą Pilietybės Įstatymo projektą. 
Esminių ginčų centru buvo Lietuvos 
pilietybės priklausomybė kurios nors 
kitos valstybės pilietybės atžvilgiu. 
Lyg ir dviprasmiškai skambėjo, kas 
ta kita valstybė Ir ar TSRS būtent ki
ta. O gal ta pati? Paskutinysis, pato
bulintas Lietuvos Pilietybės įstatymo 
variantas byloja, kad Lietuvos TSR 
pilietis neįpareigotas jokios kitos vals
tybės pilietybės atžvilgiu. O „ko l*L ie 

tuva yra TSRS sudėtyje, Lietuvos pi
liečiams leidžiama naudotis TSRS pa
sais". Vienas iš aktyvių minimojo 
įstatymo kūrėjų — Vytautas Radžvilas 
supažindino, kaip skambės 36 P ilie
tybės įstatymo straipsnis: (pateikiamas 
vienas iš tobulesnių variantų) „Įstaty
mas įsigalioja jo  priėmimo dieną, o 
jo visiškam įgyvendinimui nustatomas 
2 metų terminas". Diskusijoje šiuo 
klausimu dalyvavo R. Ozolas, K. Mo
tieka, K. Antanavičius. Pastarasis, po
sėdžio dalyviams pasiūlius artėjančios 
A T  sesijos metu priimti Pilietybės 
įstatymą bei keisti kai kuriuos, jam 
prieštaraujančius LTSR straipsnius, 
pareiškė: „G erai, kad žinom, ką po 
to reikės daryti, bet būtų geriau, jei 
kiti nežinotų, ką mes darysim".

Siame posėdyje buvo pateikta in
formacija iš Baltijos Tarybos posėdžio, 
aptartos artėjančių rinkimų Į LTSR 
AT  problemos.

L  VASINAUSKAITE

K AS
ATSITIKO?
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SUBURKIME JĖGAS
K R E I P I M A S I S  

Į LIETUVOS ATSARGOS 
(DIMISIJOS) KARININKUS

Lietuvos Resp ub liko je  vyksta p ertvar
kė, tautinis atgim imas. Siame procese 
da lyvau ja ne tik  lie tu v ia i, bet ir kitos 
tautinės bendrijos. A k tyv ia i v e ik ia  Ir 
Lietuvos atsargos karin inka i. Tačiau 
mūsų jėgos išskaidytos, nėra v ien ingos 
darbo kryp ties, tarpusavio  kontaktų. 
Todėl L ietuvos atsargos karin inkų in i
c iatyv inė grupė, remiama karin inkijos, 
imasi savanoriškais pagrindais įkurti v i
suomeninę visų kartų L ietuvos atsar
gos karin inkų sąjungų (LA K S ), p ris ila i
kančią L ietuvos TSR Konstitucijos, da
lyvau jančią  L ietuvos Persitvarkym o Są
jūd y je , rem iančia Respublikos vy riau 
sybės ir LPS pertvarkos siekius.

LA K S  sieks ginti soc ia lines ir kitas 
atsargos karin inkų te ises, padės jiem s 
užimti deramą v ietą v isuom enėje , p a
gelbės ne la im ėje , ypatingą dėmesį 
skirdam a soc. aprūp inim ui, s ieks atsta
tyti istorinę tiesą ap ie  L ie tuvos ka
riuom enę, 29 teritorin į šaulių korpusą, 
16 lie tuviškąją šaulių d iv iz iją , įžym ius 
karin inkus - tautiečius, fašizm o ir sta
linizm o nusikaltim us L ie tuvos kariuo
m enei; suaktyvinti L ietuvos jaunim o 
auklėjim ą tautine , patrio tine dvasia , 
ruošti tarnybai kariuom enėje, kartu su 
kitomis v isuom eninėm is o rgan izac ijo 
mis spręsti iškylančias Respub likos jau
nuoliams, tarnaujantiem s G ink luotosio-

DISKUSIJŲ KLUBE

se pa jėgose, problem as; kartu su L ie 
tuvos kultūros fondo bendrija  „K arių  
kap a i"  rūpintis karių kapų tvarkym u, 
pažym ėti įžym ias istorines ir karines 
datas.

LA K S  nariu ga li būti v isų  kartų at
sargos (d im isijos) karin inkai bei am
žiaus, fautybės, partiškumo, nea ts ižve l
g iant ar buvo represuoti, pripažįstą 
LA K S  įstatus ir Program ą, aktyviai da
lyvaujantys Respublikos vyriausybės ir 
LPS nubrėžto je pertvarkos ve ik lo je , 
davę G arb ing ą pasižadėjim ą.

1989 metų lapkričio  18 d ieną numa
toma kviesti LA KS steig iam ąją konfe
renciją . Kv ieč iam e visus karin inkus, ku
riem s brangi L ietuva, kas nori aktyvia i 
da lyvauti pertvarko je , tautiniame atg i
mime, atsiliep ti parašant in ic iatyv inės 
grupės p irm in inkui adresu; 232050, 
V iln iu s , Dzūkų 43, V iln iau s R esp ub lik i
nė m okykla-internatas, d irektoriu i A. 
K a iriu i.

Iniciatyvinės grupės nariai: 
dim. pulk. lt. A. Malijonis, ats. pulk. 
A. Kairys, ats. papulkininkiai A. Keb- 
likas, J. Pauialls, J. Suslavičius, i .  No
reika, dim. papulk. E. Bilevičlus, dim. 
aviacijos maj. B. Brazys, ats. majorai 
Z. Motiejūnas, K. Jonikas, dim. kapito
nai A. Verksnys, A. Martinionis, ats. 
kap. K. Skrinska, med. f. kap. P. 
Pilipavičius, ats. vyr. lt. N. Savyrovas, 
dim. lt. A. Kostkus, dim. lt. J. Kra- 
kauskas, ats. papulk. V. Orentas Ir K. 
Norkus.

POKALBIS SU
MIESTO
SĄJŪDŽIO
TARYBA IR
LKP ŠIAULIŲ MK 
PIRMUOJU
SEKRETORIUMI

Negausus SPI 225 auditorijos 
lankytojų būrelis laukė atvykstant 
i susitikimą tituluotos moters — 
Auksės Aukštikalnienės. Nepriklau
somų žurnalistų sąjungos, Moterų 
sąjungos narė, Žmogaus teisių gy
nimo komiteto pirmininkė, „Erdvių“ 
žurnalo redaktorė... Ir šiaip įdomi, 
iškalbinga moteris. Tačiau į susiti
kimą, dėl techninių kliūčių (pavė

lavo į autobusą), neatvyko.
Vis dėlto renginys įvyko. Su au

ditorija bendravo, apie LPS Šiau
lių miesto išrinktos naujos Tarybos 
planus pasakojo, informavo apie 
pasibaigusios miesto LDT sesijos 
rezultatus Tarybos seniūnas V. Ka
činskas, jo pavaduotojas A. Urba
navičius, sąžinės laisvės ir etikos 
komisijos pirmininkas K. Alminas.

Diskusijos suaktyvėjo, auditorijo
je pasirodžius LKP miesto komite
to pirmajam sekretoriui M . Stakvi
levičiui. Jis pasidalijo praėjusio 
LK P  CK plenumo, išvykos į VDR 
įspūdžiais, kaip jau įprasta, atsakė 
į keletą aštresnių klausimų. Rengi
nyje buvo draugiška ir darbinga 
nuotaika. į susitikimus su aktyviau
siais Šiaulių miesto žmonėmis ke
tina atvykti Latvijos Liaudies Fron
to Dūmos atstovai, Seimo narys 
Vytautas Radžvilas ir kiti.

Apie tai papildomai informuosi
me. Tad, Gerbiamieji, skaitykite 
„Savaitės Krivulę“ — patį opera
tyviausią Sąjūdžio leidinį. 2inoma, 
po „Respublikos“.

Irena VASINAUSKAITĖ 
LPS Šiaulių Tarybos 
atsakingoji sekretorė

LPS Š IAU LIŲ  MIESTO 
KONFERENCIJOS 

P A K E I S K I  M A S  

DEL TSK P CK PLENUMO 
NAC IO NALIN IA IS  

KLAU SIM AIS

TSK P CK plenumas naciona
liniais klausimais giliai apvylė 
daugelį šiauliečių.

LPS  Šiaulių konferencijos da
lyvių nuomone, kardinaliai ir 
pažangiai spręsti nacionalinius 
klausimus plenumui sukliudė 
perdėta ir įsisenėjusi šių prob
lemų ideologizacija, dešimtme
čiais kultivuotas dogmatizmas 
bei stereotipai.

Kalbant apie Sąjungos atnau
jinimą, vis dažniau Sąjungos ter
minas keičiamas socialistinės fe
deracijos terminu. Toks mąsty
mas nacionalinių santykių poli
tiką gražina į 1936 metų Stali
no Konstitucijos bazę.

Nesutinkame su M. Gorbačio
vo pareikšta mintimi, kad Lietu
va, Latvija ir Estija į TSRS 
įstojo laisva savo tautų valia. 
Visiškai ignoruojamos TSRS par
lamentinės komisijos išvados dėl 
1939 m. Molotovo - Ribentropo 
pakto. Tai rodo. kad sąžiningai 
atkurti istorinę tiesą TSKP va
dovybė dar nepasiruošusi.

Nesutinkame su priešingu 
TSRS tautų savimonės augimui 
plenumo nutarimu dėl rusų kal
bos valstybinio statuso visoje Ta
rybų Sąjungoje. Dvikalbystės 
įgyvendinimas nepadės normali
zuoti tautų santykių, tokia ple
numo nuostata gali pasitarnauti 
tik didžiarusiškam šovinizmui 
tiek Rusijoje, tiek kitose Sąjun
gos respublikose.

Plenumas tik kosmetiškai kei
čia sąjunginių kompartijų teises 
bei statusą. Pasisakydamas už 
centralizmą partijoje, CK tuo 
pačiu pasisako ir už unitarinę 
valstybę.

Plenume Išplėtotą tautų apsi
sprendimo teisės Interpretaciją 
laikomę tendencinga, palankia 
„stipriam centrui", bet ne TSRS 
tautoms.

Reikalaujame, kad šiems TSKP 
CK  plenumo nutarimams nebūtų 
bandoma suteikti įstatymo ga
lią artėjančiame TSRS liaudies 
deputatų suvažiavime. Jeigu ple
numo nutarimai taps TSRS Są
jungos įstatymais, jie  nepadės 
Sąjungos atnaujinimui, dar la
biau komplikuos santykius tarp 
tautų, stiprins centralizmą, su
varžys tautų teises pačioms 
spręsti savo likimą.
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GALVOJU...
Šiandieną su nuostaba žvelgiamo 

į save ir klausiame: kaipgi mes iki 
šiol gyvenome? Nematydavome vi
so to, kas pražūtinga. Tačiau reikia 
pasakyti, kad visai akli ir netekę 
atminties nebuvome. Kartais apsi
dairydavome ir mažame draugų ra
te sakydavome, kad gyvename ne 
taip, kaip turėtume...

Bėgant laikui mes pradedame su
prasti, kad mūsų gyvenimas buvo 
apverstas aukštyn kojomis. Mūsų 
gimtoji kalba pamažu buvo stumia
ma iš mūsų gyvenimo. Dažnai savi 
veikėjai, gardžiai užkandžiaudami 
prie deficitais apkrauto stalo, už
gerdami užsieniniais gėrimais, po
rindavo, kad reikia gaminti dau
giau mėsos, pieno ir bus tvarka!

O „tvarka" žengė vis sparčiau. 
Miestai tapo „internacionaliniai".

su gigantiška žalinga pramone, vis 
labiau teršiančia gamtą.

Dažnai save guosdavome, kad 
dar vaikštome savo žeme, nesame 
taip nusigyvenę, kaip kiti mūsų 
broliai, dar žaliuoja miškai ir dar 
turime ką valgyti. Mūsų, ačiū Die
vui, dar 80 procentų, ne taip, kaip 
latvių ir estų. Tiktai laikykimės 
tvirtų kėdžių, griebkime kuo dau
giau visokių gėrybių ir gyvėnkime 
užsimerkę...

Į nepriklausomą — suverenią 
Lietuvą kelias nelengvas ir, saky
čiau, ilgas. Tuo keliu turime eiti 
tyliai, be asmeninių ambicijų, jaus
dami vieni kitiems pagarbą. Mūsų 
likimas priklausys nuo demokrati
zacijos vyksmo visoje Tarybų Są
jungoje, nuo mūsų sugebėjimo pa
sirinkti teisingą kelią ir juo tvir
tai eiti. Aš manau, kad mūsų tau
ta šių dalykų išmoko per savo au
kas ir kraują.

V. JAR AM IN AS

R E Z O L I U C I J A  
Š IAU LIŲ  MIESTO LDT 

DEL K A P IN IŲ  SU TVAR K YM O  
Š IAU LIŲ  MIESTE

Lietuvių tauta nuo seno turė
jo gerus papročius gerbti miru
sius žmones ir jų laidojimo v ie
tas, nepriklausomai nuo tų žmo
nių tautybės, religijos, sociali
nės padėties, santykių su lietu
viais. Kelyje i Lietuvos valsty
bės atgimimą būtina atkurti šia 
tradiciją ir kuo skubiau supro
jektuoti ir sutvarkyti Šiaulių 
mieste:

— liuteronų kapines;
— belaisvių kapines (tiek vo

kiečių, tiek tarybinių karių);
—  pokario aukų laidojimo 

\ tetas
Reikalinga rasti tarpusavio 

susitarimą su žydų bendruome
ne dėl jų senųjų kapinių panai
kinimo pasekmių ir naujųjų prie 
žiūros

LPS  Š IAU LIŲ  MIESTO 
KONFERENCIJOS 

K R E I P I M A S I S  
Š IA U L IŲ  MIESTO LIAU D IES 

D EPUTATŲ  T A R Y B A I 
DEL P A T A L P Ų  ŽYDŲ 

BENDRUOMENEI

Teisinę ir vykdomąją valdžią 
Šiaulių mieste turi tik Jūsų Ta
ryba. Tik nuo jūsų sprendimų 
užtikrinto ir neuždelsto įgyven
dinimo priklauso Tarybų valdžios 
autoritetas mOsų mieste. P. V i
šinskio gatvės namas, pažymėtas 
24 numeriu, turi ne tik meninę 
ir istorinę vertę, bet taip pat ir 
politinę reikšmę. LPS  Šiaulių 
miesto Konferencija mano, kad 
būtina kuo skubiau perduoti Šį 
namą Šiaulių m. žydų bendruo- 
menel

Konferencijos pirmininkai:

A . U RBANAVIČ IUS, 
V. VESTERTAS

LPS  Š IA U LIŲ  MIESTO 
KONFERENCIJOS 

P A R E I Š K I M A S  
DEL BLA IVYBE S LIETUVOJE

Tik blaivus žmogus gali butl 
laisvas. Remiame ir skatiname 
darbui Vyskupo Motiejaus Va
lančiaus Blalvystės Sąjūdi Lietu
voje. Kviečiame kiekvienos įmo
nės ar įstaigos, organizacijos ar 
kooperatyvo dirbančiuosius įkur
ti Blalvystės Sąjūdžio grupės, o 
Liaudies Deputatų Tarybą padėti 
Įgyvendinti Blaivystės Sąjūdžio 
suvažiavimo priimtas rezoliucl-

Konferencijos pirmininkai:

A. URBANAVIČ IUS, 
V. VESTERTAS

Stebėdamas tremtinių palaikų 
grąžinimo į gim tąjį kraštą ceremo
nijas, vis prisimenu vaikystėje g ir
dėtą pasaką apie juodvarniais laks
čiusius brolius. Taip viskas padašu: 
ir raganos pakerėti Lietuvos arto
jėliai, įvardinti juodais buožių, 
kontrų, fašistų vardais, o paskui 
išlakintų tolimon šalelėn. Ir dabar:

seselių, dukrelių, anūkų namo par
skraidinami. Kokius kančių kelius 
turi nueiti tie, kurie ryžtasi žygiui 
ieškoti svetimoj šalelėj prapuolusių.

Grįžta broleliai ir seselės namo. 
Grįžta skausmas ir viltis, ir širdin 
ramuma.

A. K U LIK AU SK A S
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KAS  

ATSI

TIKO?
Pagaliau baigėsi tiek daug gin

čų ir svarstymų sukėlusi LTSR 
Aukščiausiosios Tarybos vienuolik
to šaukimo tryliktoji sesija. Turė
jusi Jvykti rugsėjo 5 d., po Mask
vos trinktelėjimo kumščiu nukelta 
t spalio mėnesį, visuomenei spau
džiant grąžinta į rugsėjį, bet ir 
vėl dėl Maskvos „kaltės“ stumtelė
ta porai dienų vėliau, 13-oji se
sija prasidėjo vėlgi pagal „mas- 
kvietiškos demokratijos“ pamokas. 
Pirmiausia buvo „nubausta" televi
zija, nes esą Lietuva turinti dirbti,
0 ne spoksoti į savo mylimų (?) 
deputatų veidus. Tačiau, kaip vė
liau pareiškė viena deputatė — bū
tent patys deputatai vakare norėjo 
pasigrožėti savimi. Juk ką gali ži
noti — gal tai paskutinis kartas 
save pamatyti toje vis dar egzotiš
koje pas mus dėžutėje.

Po to — pusantros valandos be- 
reikalingų ginčų procedūriniais 
klausimais ir... pradedama aštrinti,
1 y. atsiprašau — nagrinėti — po
litinė padėtis Respublikoje. Nors 
padėtis — vidaus reikalas, tačiau 
toną sesijos solistams ir chorui da
vė vis tik Užsienio reikalų minis
terija, kurios primui atatarė 
kiti ne mažesnio aukštumo balsai 
— nuo boso iki falceto, kuriuo į 
susirinkusius kreipėsi buvęs gerbia
mas dešimtkart deputatas, negavęs 
nusipirkti laikrodžio, rodančio nau
ją laiką. Atrodė, kad nuo balsų 
aukštumo ir audringų aplodismentų 
sudrebės net ir šio choro dirigento 
ne tik batuta, bet ir kėdė, tačiau 
antrasis sesijos veiksmas jau buvo 
gana ramus ir dalykiškas.

Gi kitą dieną politinė padėtis 
Respublikoje jau buvo lyg ir pa
miršta, nes nuo pat ryto užvirė ko
va pačioje Aukščiausioje Taryboje, 
Iš pradžių Dauguma atrėmė kon
servatyviosios mažumos ataką prieš 
radikalią J. Požėlos komisiją, o po 
to ir svieto juodintojų puolimą su 
Pilietybės Įstatymu rankose. Nuta
rę dar kartą pasimokyti parlamen
tinio darbo paslapčių iš tų .pačių 
Maskvos mokytojų, mūsų „moki

nta!“ padarė nedidelę pertraukėlę 
ir vėl susirinko, nors ir vėl ne v i
si...

Pamokos, o gal ir konsultacijos 
centre nepraėjo veltui. Kai kurie 
uoliausi mokiniai net pasijuto pa
tys galį tapti pedagogais ir net 
pradėjo mokyti TSRS Liaudies de
putatus kaip reikia ginti Lietuvos 
reikalus Maskvoje ar ir dar kur 
nors, kad tik toliau nuo tos jau
kios ir buvusios tokia ramia salės 
su miegamaisiais foteliais. Ko jie 
nori. tie TSRS deputatai, ko jie 
visur lenda, viską mato, apie vis
ką išmano, kalba net dažniau nei 
„vietiniai“ , tik nervuoja visus ir iš 
viso —' kas jiems leido kištis į 
Lietuvos reikalus?.. Sugalvojo mat
— duok jiems pilietybę, duok re
ferendumą, pakeisk konstituciją ir 
vis taip, kaip jie nori... Ne, ko 
Jau nebus, tai nebus... Kai išva
žiuos spalio mėnesį į savo Maskvą, 
tada be jų viską priimsim ir taip, 
kaip mes norim, o dabar viską ati- 
dėt, atidėt, atidėt...

Nors, reikia pasakyti, atidedant 
įstatymo priėmimą, taip pat galima 
žengti radikalų žingsnį. Pavyzdžiui
—  atidėk įstatymą dėl 70-to Kon
stitucijos straipsnio taikymo, ir 
Lietuvoje kol kas negalioja TSRS 
Gynybos ministro įsakymas. Lietu
vos jaunuoliai, net jei ir labai no
rėtų tarnauti Tarybinėje armijoje, 
net teisės neturi ateiti į šaukimo 
komisiją — jų tas įsakymas nelie
čia.

Nustebino ir Aukščiausiosios Ta
rybos deputatų įžvalgumas spren
džiant tokią delikačią problemą, 
kaip kareivių balsavimo teisė. Rin
kimai į naują LTSR Aukščiausiąją 
Tarybą numatyti Vasario 24-tą — 
iškart po Tarybinės Armijos die
nos. O ką —  kareivėliai bus pagi
ringi ir ne balsavimas jiems tą die
ną rūpės. Kitaip sakant — ir Mask
va patenkinta, ir problemos nėr. 
Viską sutvarkys Prekybos ministe
rija...

Rimantas L A Z D Y N A S

Šiaudas 
skęstančiajam...

arba  
stagnacinis atodūsis

LIETUVOS RESPUBLIKINIO  
KOOPERATINIO-VALSTYBINIO  

STATYBOS SUSIVIENIJIMO 
TARYBOS

N U T A R I M A S
1989 m. rugsėjo 26 d., Vilnius

Nr. 106-07

Dėl neeilinio Respublikinio statybos 
susivienijimo organizacijų 
suvažiavimo

Susiv ien ijim o  Ta ryba pažym i, kad pa
staruoju metu kaim o statybose susidarė 
ypač sunki padėtis atiduodant objektus 
naudojim ui, daug nesklandum ų yra  ap rū
pinant statybas m ateria lin ia is—techn in ia is 
resursais, yra o rgan izac in ių  trūkumų mo
b ilizuo jan t darbo ko lektyvus užduočių 
vykdym ui. Naujų ekonominių - organiza
cinių priemonių taikymas, kaip buvo t i
kėtasi, neduoda laukiamų rezultatų, nes 
ekonominiai dėsniai dar neveikia. Dėl ne
formalių visuomeninių judėjimų bei atski
rų neatsakingų asmenų organizuojamų 
darbo laiku jvairių pasitarimų ir diskusijų 
klausimais, nesusijusiais su statybos darbų 
organizavimu bei objektų atidavimu nau
dojimui, organizacijų ir įmonių vad o va i 
.’('įtraukiami nuo pagrindinių i uždavinių 

sprendimo, dezorganizuojama gamyba, 
krenta darbo našumas ir kokybė.

Priim tina dom ėn LK P  C entro  Kom iteto 
nurodym as, šio  Kom iteto sekreto riaus S. 
G ie d ra ič io  pasisakym as dė l n ee ilin io  res
p u b lik in io  statybos su siv ien ijim o  o rgan iza
cijų  suvažiav im o sušaukim o netikslingum o 
ir dė l jva ir ių  sem inarų, pasitarim ų darbo 
metu, nesusijusių su ob jektų  atidavim u 
naudojim ui neo rg an izav im o , kas atitinka 
žem dirb ių  ir statyb in inkų lūkesčius. Ta
ryba, esant tok ia i sudėtingai p o litin e i ir 
ekonom inei situac ija i re sp u b liko je  N U TA
R IA :

1. N ee ilin į re sp ub lik in į rajonų statybos 
o rgan izacijų  suvažiavim ų 1989 metais ne
šaukti.

2. Priim ti dom ėn LK P  C K  sekreto riaus 
S. G ie d ra ič io , rajonų statybos o rg an iza
c ijų  atstovų pasiū lym us dė l reng in ių , se
minarų, kitų p riem onių , nesusijusių  su sta
tybos planų vykdym u, kurie o rgan izuo ja
mi darbo metu, uždraud im o. V isas ko lek
tyvų pastangas nukreipti statybos o b jek 
tų atidavim o naudojim ui ir gam ybin ių  už
duočių vykd ym ui, stiprinti darbo drausm ę.
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Tarybos pirmininkas
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