
/ « V  A l t é / XZ7 U l
Nr. 22 (33)
Kaina 15 kap.

LS Š ia u lių  ta ry b o s  s a v a it r a s t is  +  i990 m. b irž e lio  12 — b irž e lio  19

BIRŽELIO 14-OJI — GEDULO

IR VILTIES DIENA

DIEVAS
AA I I C* I Iįv \  įjf 'Jį o

M i F M i 
KIC A P f  PI i  iüntPA B Ik &
Staigiuose istorijos vingiuose 

L ietuvai teko Išgyventi ne vieną 
skaudų la iko tarp i, g ilia i įsirėžu
si tautos a tm in ty je , Rusimoms 
kartom s palikusį neišdildom ą 
randą. K arai, su iru tės, sukilim ai, 
perversm ai nepraėjo  be pėdsa
kų. Viską reikėjo  išken tėti, pa
kelti nuožm ius k irčius, per 
skausm ą žiūrėti j a te iti, ja  tikė
ti. Tačiau tokių  kančių, ku rias 
lietuviam s, o ta ip  pat ir kitom s 
B altijos p ak ran tė je  g y v en an 
čioms valstybėm s buvo skyręs li
kim as 1 9 4 0 — 1953-aisia is m e
tais, d a r nebuvom e paty rę  per 
visą savo žilą ir g a rb ingą  isto
riją . Š iandien , a tsig ręžus a tgal, 
karta is  sunku patikėti, kad mes 
dar likome gyvi, kad m ūsų. g a 
lu tinai nesu tra iškė  gen ialaus tau 
tų  naik in to jo  Josifo S talino  su
k u rta  raudonojo  im perializm o 
m ašina, negailestingai riedėjusi 
lietuviškais kaim ais ir  m iestais.

(Nukelta \ 2 psl.)

Prie naujai gimstančio kūrinio „P ia
ta" (kalinėtas varis) skulptoriai Birutė 
ir Kazys Kasperavičiai.

Aido SABALIAUSKO nuotr.

PRIEŠ 50 METŲ, 1940-ųjų BIRŽELIO 15-ąją, SOVIETŲ 
ARMIJA LIETUVAI ATNEŠĖ KREMLIAUS VERGOVĘ



DIEVAS MŪSŲ NIEKADA NEAPLEIS
(Atkelta 1$ 1 psl.)

Pasirašius Molotovo ir R iben
tropo paktą ir jo  slaptuosius do
kumentus, mums buvo nukaltos 
vergo grandinės. Jas mums teko 
vilkti Sibiro ledynuose ir rūdy
nuose, šiomis grandinėm is su ra 
kintas lietuvių žem dirbys buvo 
išvarytas j kolūkius. G randinių 
džeržgesy silpo mūsų gim toji 
kalba, nyko tradicijos, papročiai, 
buvo kasamas gilus kapas mūsų 
krikščioniškajai dorovei. Stalinas 
siekė sunaikinti mūsų tikėjim ą, 
sugriauti visuotinę Bažnyčią.

P rieš keturiasdešim t aštuone
rius metus mūsų g im tųjų  namų 
slenksčius ėmė žargsty ti nepra
šytų vidurnakčio svečių kojos. 
Berijos enkavedistai plėšė iš 
miego niekuo neprasikaltusius 
žmones ir paskubom is gabeno į 
geležinkelio stotis, kur nelaim in
gų jų  Jau laukė paruošti vagonai 
t katorgą.

Karštos tik inčių jų  maldos pa
siekė Dangaus V isagali, kuris iš
tiesė savo delną, kad sulaikytų 
i klaikią p ra ra ją  pastūm ėtą Lie
tuvą. Viešpats neapleido žemės, 
kurio je  gim ėme ir kuri mums

priklauso kaip  amžino poilsio 
vieta.

Pažadinta Lietuvos Sąjūdžio, 
mūsų Tėvynė Lietuva šiandien 
išėjo i Laisvės kelią, apie tai 
visam pasauliui paskelbusi 1990- 
ų jų  m etų kovo 11-osios dienos 
Aktu. Tačiau Maskvos Kremlius 
n iekaip  negali susitaikyti su 
mintimi Jog tautos, ta rp  jų  ir 
lietuvių, tu r i teisę būti laisvos. 
Negalėdam as mus palaužti dva
siškai, Kremlius griebėsi kitokio 
metodo — mus ėmė sm augti 
ekonominiu blokados žiedu. Tai 
labai panašu { enkavedlstiškus 
metodus — kuo „išradingiau" 
kankinti auką, kol ji prisipažins 
savo nebūtas nuodėmes.

Visas pasaulis mato mūsų ne
palaužiamą norą siekti savo už
sibrėžto tikslo — visiškos nepri
klausomybės nuo sovietų impe
rijos. Ir tą savo ilgus dešimtme
čius puoselėtą v iltį įgyvendinsi
me galutinai. Nepalūžome prie 
Laptevų jūros, juo labiau nepa- 
lūšime savo tėvų žemėje, vardan 
kurios visais amžiais grūmėmės 
su priešais iš vakarų ir ry tų  ir 
visada laimėdavome.

Zuozas SABALIAUSKAS

Gorkis yra pasakęs 
apie bolševikus:

„AKLI FANATIKAI IR 
BEGĖDŽIAI AVANTIŪRISTAI. 
DARBININKŲ KLASĖS 
LAUKIA ILGALAIKĖ 
KRUVINA IR TAMSI 
REAKCIJA"

Negalima 
neprisiminti 

ir Bismarko žodžių:
„JEIGU NORITE SUKURTI 
SOCIALIZMĄ, TAI 
1SSIRINKITE SALĮ,
KURIOS NEGAILA".
LENINUI TA ŠALIMI BUVO 
BUŠUOS IMPERIJA IR VISOS 
JOS KOLONIJOS.

KAIP ANAIS BREŽNEVINIAIS LAIKAIS...

Krem lius an t mūsų Lietuvos 
uždėjo savo bolševikinę leteną. 
Ekonominė blokada riboja gy
ventojams m aisto produktus, dau
gumą pram oninių prekių. Bet tai 
tik  blokados alsavim as, nes pa
kol kas pakankam ai turim e duo
nos, pieno, pastovėję eilėse nusi- 
perkame mėsos. Dar pavalgome 
ir tikimės, kad lietuviui nereikės 
badauti.

Kas kita su kuru, energ ija , 
statybinėmis medžiagomis, meta
lu. A ntiblokadinė kom isija kas
dien posėdžiauja ir suka galvas, 
iš kur imti metalo, elektros ener
gijos, kuro, statybinių  medžia
gų ir  kt. Iškilo griežtas taupym o 
reikalas.

Nenuostabu tad, kad Šiauliuo
se jau  tre ji m etai niekaip neuž
baigiama rem ontuoti miesto cent
re 111 (buvusi vaikiškos avaly
nės) parduotuvė. Jau ketv irti me
tai kapitalin is rem ontas vyksta 
101 parduotuvėje. Dar nebaigtas 
remontas 92-oje. Ir vis dėl tos 
pačios priežasties — lėšų ir  sta
tybinių m edžiagų stokos.

Bet esant tokioms sunkioms 
ekonominėms sąlygoms, musų 
mieste vyksta sveiku protu ne
paaiškinam i reiškiniai: dalis
„Ievos" parduotuvės, gražusis 
kailių  salonas draskom as ir a r
domas. 1985 m., tvarkan t šią 
parduotuvę, valstybei remontas 
kainavo apie 95 tūkstančius rb., 
tame skaičiuje kailių  salono re
montui Išleista apie 50  tūkstan
čių rublių. Ir ne be reikalo. 
Nors salonas užėmė tik  trečdalį 
parduotuvės ploto, vidutiniškai

KIENO RANKA 
ŠVAISTOMOS 

TAIP BRANGIOS 
LĖŠOS?

duodavo 5 0 — 60  procentų par
duotuvės apyvartos.

Čia nuolat buvo prekiaujam a 
avikailio, triušio vyriškomis ke
purėm is, vaikiškom is avikailio 
apykaklėm is bei kepurėmis, me
džiotojų striukėm is, pirštinėmis, 
karakulio  plokštėmis, kailiniais 
kilim ėliais, kailiniais mašinų sė
dynių apvalkalais. Sezono metu 
prekiaujam a dirbtinio kailio kai
liniais. Vidutinė to salono m ėne
sinė apyvarta  — 100— 150 tūk
stančių  rublių. A sortimento visa
da yra, nes Lietuva tu ri du kai
lių  fabrikus, ir avikailio gam i
nių netrūksim e ateity.

Be to, čia parduodam os na
m udininkų siūtos kepurės, pus
palčiai iš audinių bei šiaurės la- 
pių.

Tai štai — vienų parduotuvių 
neatrem onįavus dėl statybinių 
medžiagų, lėšų trūkumo, imta 
plėšti, ardyti puikų saloną, nes 
prireikė parduotuvės, p rekiaujan
čios "komercinėmis kainomis. To
kiai parduotuvei įrengti re ika
linga ir saugykla brangioms pre

kėms, ir a tsk iras kabinetas ve
dėjai. atsiprašau , bet vedėjai 
but reikalingas ir tualetas... — 
ufttm ota įreng ti visiškai naują 
parduotuvę.

Š iai rekonstrukcijai prireiks 
virš tonos metalo. Reikės m ūry
ti naujas sienas, plėšti grindis, 
kloti m etalinį tinklą. Ant langų 
ir durų  reikės dėti m etalines 
grotas, įstaty ti naujas duris.

Jei Š iaulių  prekybininkai tu
rėtų  sąžiningus viršininkus, tie 
suvoktų, kad visai netoli „Ievos", 
toje pačioje Vilniaus gatvėje, 
77 juvelyrin ių  p rek ių  parduotu
vėje, y ra  puik iai įruošta specia
li aukso saugykla su grotomis, 
su puse m etro storio sienomis. 
Saugykla pajėg tų  išsaugoti p a r
duotuvėje būsimas brangias p re
kes. O kuo prekiauja  šiandien 
buvusi juvelyrinė? Ką saugykla 
saugo dabar? Juk aukso skyrius 
net panaikintas. Ir kaip nema
lonu, net nejauku puikiose v itr i
nose stebėti m enkaverčius p last
masinius nam udininkų pagam in
tus niekelius. Tomis pačiomis 
prekėmis užversta ir  dovanų p a r
duotuvė. Gi L ieporių prekybos 
centre buvusi audinių  parduotu
vė irg i tuščia — ten parduoda
mas prekes už talonus ta ip  pat 
pakeis prekės, parduodam os ko
mercinėmis kainomis.

N ejaugi šiais, L ietuvai taip  
sunkiais laikais, esame tokie tu r
tingi, kad galim e nesusim ąstę 
švaistyti lėšas? Ir kieno ranka 
nepaiso ūkiškumo?

Laukiame, kad į šį signalą 
kuo greičiau atsaky tų  miesto 
kompetentingi asmenys.

Kazys ŠEDUIKIS
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Savaitraštis
„Savaitės

♦
Redaktorius 

JL JARALIAUSKAS 
♦

Leidinyje spausdinamų 
rH( nuomonė nebūtinai turi i 
tapti su reda keltos nuomone.

Kol gyvas, 
tol skauda...
KELETAS MINČIŲ IS LS 
ŠIAULIŲ MIESTO 
KONFERENCIJOS

Lietuvos Sąjūdžio  Š iau lių  
m iesto konferencijos organ izato
ria i ir vedėjai tyliai ginčijosi: 
būti a r  nebūti konferencijai, je i
gu karta is nesusirinktų  kvoru 
mas. Teisininkai (v isais laikais 
konservatoriai) jrodinėjo . jog ji 
tuom et bus neteisėta. K itokių 
profesijų  sąjūdin inkus teisinės 
dogm os mažai glum ino. Ir, ma
nau, teisingai. Juk  Sąjūdis — 
savaim inis procesas. Savotiškai 
m iela buvo m atyti. Jog jis nesi
duoda „tvarkom as", reg u liu o ja 
mas, o yra toks, koks yra, iškė
lęs an t savo pečių valdžios p ro 
tus, išlaikęs savo ištikim us ne
šėjus. aprim ęs, pasikeitęs, bet 
šviesia aura  apgaub ian tis  k iek 
vieną į jj  atėjusj...

K onferencija įvyko. Buvo itin 
Įdomu Išgirsti m ūsų šaunių p a r
lam entarų  A lgim anto Sėjuno ir 
V irg ilijaus Kačinsko apm ąstym us 
iš parlam ento užkulisių  ir iš jų  
savos sielos nerimo. P re legen tų  
buvo nedaug. kalbėjo neilgai, 
bet konstruktyviai ir sklandžiai. 
Apie nuovargi ir  ap a tiją , apie 
senosios sistem os tv irtum ą, apie 
nau ją  vyriausybę senu pap ra ti
mu dalijančią  gėrybes, — vieni 
ap ie  ateities S ą jūd i — kultūros 
Sąjūd į, apie rim tą ją  perspekty
v ią ją  politiką (o ne revanšą), 
ap ie  dem okratijos teo riją  ir 
p rak tiką , apie L K P  m oralin i be
teisiškum ą ir  L ietuvą, kuri bū
tina i išlips iš didžiosios duobės 
— kiti.

K onferencija Įvyko. D elegata i 
pyko ir džiaugėsi, veidai raudo, 
k rau jo  spaudim as šokinėjo. Gy
vas Sąjūd is Šiauliuose, aktyvus 
ir  geras! D irbsime. Tam ir val
džią konferencijo je išsirinkom e:

seniūnas — A lg irdas U rbana
vičius, pavaduotojas — Juozas 
Rim kus, atsakingoji sekretorė  — 
Irena  V asinauskaitė.

Išrinkom e ir L ietuvos Sąjūdžio 
Seim o narius iš Š iau lių  miesto: 
K azį A lm iną, A lfredą Bumblaus- 
ką. A lbertą  G riganavičių . A n ta
ną K liunką, G ytį Padegim ą, Ju o 
zą Rimkų. Vidą Stasiūnaitę.

Birutė ŽYMANTIENĖ
Romualdo STRUOGOS nuo

traukose: akimirkos Iš Lietuvos 
Sąjūdžio Šiaulių miesto konfe
rencijos.



PIRMIEJI TREMTINIAI 
IŠ ŠIAULIŲ

MOKYTOJAI
A lbinas ir O na G eležiūnai 
Edm undas G aržauskas 
V ik to rija  Svam barienė

KARIAI
A ntanas G arkauskas 
Jonas S vam barys 
V ladas S n iras

TEISININKAI
K ostas B artkus 
K rusauckas

GYDYTOJAI
B ronius Janušauskas

INŽINIERIAI
P ran as  Rudys

STUDENTAI
A lgis M asclulis

VAISTININKĖS
S ofija  V alančienė

Sąrašas perspausdintas 
Iš 1941 m. Išleistos kny
gelės ,,Ištremtieji".

SVEIKINAME TAVE, MdSŲ AMŽININKE

Būk laimingas, turėdamas 
tokf globėją

STEBUKLAI DŽIUGINA, 
PAVYZDŽIAI STATO.

SV. BERNARDAS

Š ven tie ji negim ė šventais, bet 
jų  pačių  darbo  vais ia i tokiais 
juos padarė  Švento jo  Antano 
gyvenim o dokum entuose, rašy 
tuose tuoj po jo  m irties, išvar
d in ta  12 stebuk lingų  darbų , k u 
riem s jis ruošėsi v isą savo jau 
nystę, v ienuolyno ligoninėje 
slaugydam as ligonius, d irbdam as 
sunkiausius ir juodžiausius d a r
bus. m okydam asis, m elsdam asis 
ir  gyvendam as kalnų  urve. Nė 
k iek  jam  nerūpėjo , kad žmonės 
nei jo  aukšto m okslo, nei do ry 
bių nepastebi, žm onių  nelaimės, 
paklydim ai ir  nuodėm ės šaukė 
šv en tą jj A ntaną dalin tis  savo 
m eile, žiniom is, nepaisan t per
sekio jim ų ir išniekinim ų.

Š iand ien  stebuk la is netikim e 
ir  nelaukiam e jų . Nemanome 
esan t stebuklu duonos užaugim ą 
iš m ažo grūdelio , nei m ūsų pa-.

č ių  užgim im ą iš nieko, nei gy 
venim ą mūsų tokiose nuodėm ė
se, kad žemė tu rė tų  va ito ti po 
kojom is...

O gal išdrįsk im e p ap rašy ti 
stebuklo , m eilės Dievui ir  žmo
gui, kuri p rip ildy tų  mūsų šird is. 
Juk „m eilė y ra  d idelė  gėrybė. J i 
v iena daro  sunkius dalykus len g 
vais ir laisvai pakelia gyvenim o 
sunkybes, ne ji neša savo naštą  
nejausdam a ir padaro  saldžiais 
ir m aloniais karčius daik tus" 
(„A pie  K ristaus Sekim ą, III, V, 
3 “). Šventojo  A ntano pavyzdys, 
jo darbai ir  dorybės tep a rag in a  
mus priešin tis visokiam  blogiui.

Sveikinam e T ave. m ūsų am ži
ninke, tau tie ti, m ūsų broli A n ta 
nai, kad tu r i tok i g lobėja  d an 
guje*  kad tu ri toki pavyzdi, ku
ris Tau padeda s ta ty ti Tavo g y 
venim ą darbu  ir  meile, v iltim i ir  
pasiaukojim u. Būk sveikas šven
tėse ir kasd ienybėje , būk g e ra s  
sūnus M otinai L ietuvai.

„S . K .“ REDAKCIJA
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«.................... ŠIAULIŲ TRANSPORTO
PROKURORUI ARMANAVIČIUI, ........:.

R yšium  su vidaus reikalų  organų 
nurodym u L ietuvos transporto  d a r
buotojam s nevykdyti TSR S konsti
tuc ijo s  nurodym ų, LTSR konstituci
jos nurodym u, T SR S prezidento 
įsako, TSRS įstatym ų, siū lau  įsaky
ti  geležinkelio  stočių v iršininkam s 
nele isti L ietuvos v idaus re ikalų  d a r
buotojam s tik rin ti tran spo rto , ne
reaguo ti i Jų paklausim us, re ikala
vim us, nesiųsti jiem s Jokių duom enų 
ap ie  padary tus nusikaltim us ir pan. 
T aip  p a t nereaguoti I L ietuvos ra 
jonų  p ro k u ra tū rų  paklausim us.

Visus klausim us sp ręsti tu ri tran 
spo rto  p rokurorai, kuriem s visus 
duom enis siųsti nurodytu  adresu .

V iršin inką P lk u tl įspėju , kad by
las už R espublikos ribų  siųsti tik  
su transporto  p rokuro ro  san k c ija , 
k ita ip  nurodym ai nebus vykdom i.

BYCKOV." i

P A D Ė K A  V. C IA P IE N E I

Lietuvos Sąjūdžio  Š iau lių  T a
rybos a tsak ingo ji sek re to rė  Irena 
V asinauskaltė  nuoširdžiai dėko ja  
V. C iaplenet, prieš penketą  m e
tų  panaik inusiai Jos e ta tą  V al
gyk lų . res to ranų  ir  k av in ių  tre s 
te. bet šių m etų gegužės 2 9  d ie 
ną pasveik inusia i su tuok tuv ių  
proga.

G E R B I A M I E J I !

Respublikos darbo  ve te rana i, ku riem s la isva L ietuva visada buvo 
ir y ra  v ien in telė  šventovė, buriasi į R espublikos darbo  vete ranų  są 
jungą. Šios sąjungos įsteigim o in ic ia tyv inė  g rupė  d irba  v isuom eni
niais pag rinda is V iln iu je , K. Požėlos 60 , V aukštas, 518  kabinetas, 
te l. 61-52-41.

Š iau lių  m iesto d arbo  v e te rana i tu r i galim ybę susipažin ti su šios 
sąjungos įs ta ta is  nllesto Sąjūdžio  būstinėje  (A ušros a lė ja , 49) ir 
{steigti m ieste darbo  veteranų  ben d riją  L ietuvos N epriklausom ybės 
apgynim o, išsaugojim o ir  įtv irtin im o  vardan .

Lietuvos Sąjūdžio Šiaulių miesto seniūnija
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