
KREIPIMASIS 
l LIETUVOS 
PARLAMENTĄ 
IR LIETUVOS 
KARINJ 
KOMISARĄ

Padėtis tarybinėje armijoje 
kelia visų mūsų susirūpinimą. 
Nestatutiniai santykiai ir atviro 
sadizmo faktai tampa mūsų vai
kų su'sošinimo ir net mirties 
priežastimi. Per laikotarpį kol

I karas Afganistane, daugiau 
os jaunuolių žuvo taikioje 
kariuomenėje nei kare.

įvertindami visą tai, kol Lie
tuva dar netapo Nepriklausoma, 
reikalaujame:

I. Formuoti Ginkluotąsias pa
jėgas taip. kad skirtingų religi
jų žmonės tarnautų skirtinguose 
d a l in iuose

II. Reikalaujame, kad iki 1991 
metų pavasarinio šaukimo būtų 
pasiekta, kad visi Lietuvos vaiki
nai tarnautų Lietuvoje.

III. Reikalaujame, kad batų 
išaiškinami ir nubaudžiami kaip 
kriminaliniai nusikaltėliai kari
ninkai ir kareiviai, atsakingi ui 
jaunuolių suluošinimą ir žfitl.

IV. Reikalaujame, kad nž žu
vusi * r  sužalotą jaunuoli asme
niškai atsakytų pakvietimą j ka
riuomenę tarnauti pasirašęs ka
rinis komisaras, Jo pavaduotojas 
ar kitas už šaukimo organizavi
mą atsakingas Gynybos ministe
rijos pavaldinys vietose.

V. Reikalaujame, kad Vyriau
sybė priimtų įstatymą, apdrau- 
džlantį iš Lietuvos šaukiamus 
jaunuolius ne mažesne kaip 10 
takšt, rublių suma ir išteškanti 
draudimo sumą iš kaitų asmenų 
arba Gynybcs ministerijos.

Pasirašo 32 susitikimo, įvyku
sio 1989. 10. 21 d., dalyviai.

A iva ilė/
Nr. 3

Kaina 15 kap.
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N E L A I M I N G O  
A T S I T I K I M O  

P R I E Ž A S T Y S  - 
T I R I A M O S

Netikėtas Šiaulių miesto radijo 
pranešimas apie karinio komisaro
I. Gliznucos bei grupės šaukiamųjų 
karinei tarnybai jaunuolių tėvų pa
sirašytą bendrą Kreipim ąsi j LTSR  
A T  ir Lietuvos karinį komisarą ta
po šios smalsios skrajūnės žūties 
priežastimi. Įspėjame vJsus Lietuvos 
Respublikos sparnuočius, kad 1989 
metų spalio 24 d. Šiaulių radijo 
in form acijoje apie miesto visuome
ninių judėjimų veik lą  buvo patelk
ta neeilinė dezinformacija. A tsipra
šome žuvusios artimuosius bei ki
tus suinteresuotus asmenis.

SSSR Gynybos ministerijos ad
ministratoriams regionuose dar la

bai toli iki konsolidacijos su v ie ti
niais gyventojais. Komisaras I. Gliz- 
nuca m inėtąjį Kreipimąsi susitikime 
veidmainiškai „pa la ikė" (c itata ) ir 
pasižadėjo pats jj persiųsti adresa
tams. Pažadas iš dalies —  įvykdy
tas.

Skraldykit ir nešiokit graudžią 
žinią, varnos. Lietuvos kariniam ko
misarui perduotas eilin is raportas 
apie padėtį Šiaulių mieste. Kas tai 
—  karinio komisaro ar komendanto 
inform acija? Ir kaip sutiks šią ž i
nią sparnuočiai?

„Savaitės krivūlės“ 
komentaras apmąstymams
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LPS Vilniaus miesto konferencijos 
R E Z O L I U C I J A

KAREI VI O  
M O T I N O S  
L A I Š K A S

Skaitydama gerb Kašausko, 
gerb. Kakaro, gerb. Žilinskaitės 
ir kai kurių kitų garbių žmonių 
kalbas, rodos, girdžiu užslo
pintų šauksmą —  neleisti vaikų 
t armiją, motiniška jėga priešin
tis neteisybei ir vergijai. Mes 
liekame vienos su savo meile, 
todėl savo kančią paverskime 
stipria siena ir užstokime savo 
sūnus, neišleiskime jų | pražūt). 
Tik būkime vieningos ir neišleis
kime nė vieno savo valko. Nė 
vieno kareivio iš Lietuvos. Tai 
ne mūsų tėvynė SSSR ir ne mū
sų reikalas, kas ją gins. Ką 
mums visoms padarys? Tegu ei
na tik savanoriai (jeigu tokių at
siras). Aš atsiklaupiau prieš sa
vo abejojant) sūnų ant kelių, ap
sikabinau kojas ir neleidau į ko
misiją. Kaip gi jis paspirs ir 
peržengs klūpančią ir raudančią 
mamą?!

Ir man ne gėda, kad sulaikiau. 
Ir kol gyva esu —  neišleisiu.

Dar kartą kviečiu —  būkime 
vieningos, klaupklmės ne prieš 
Maskvą, bet prieš savo vaikus, 
kol jie dar tebėra gyvi. Juk mes 
esame teisios ir Dievas mums 
padės. Ne vergaukime, bet savo 
vaikus, savo teises apginkime.

Zita P 0 2 E R IE N E

REDAKCIJOS P R IE R A Š A S :
Manome, kad šis kareivio mo

tinos laiškas sukels gana 
prieštaringas mintis. Vieni kal
tins. kiti smerks, treti pritars... 
Tačiau dėmesys į šią skaudžią 
problemą bus sukoncentruotas. 
Mūsų visų. Tuomet gal supra
sime, kokie svarbūs ir reikalin
gi mums kolektyviniai apmąsty
mai, nuoširdūs sprendimai. Nė 
vienam šio Kreipimosi teiginiui 
galima pritarti neabejojant, o 
kvietimui vienytis —  privalėtu, 
me atsiliepti visa Lietuva.

D E L  J A U N U O L IŲ  K A R IN E S  
T A R N Y B O S

L P S  S E IM U I 
L P S  A T  P R E Z ID IU M U I

1940 metais L ietuva buvo SSSR 
okupuota ir aneksuota. Tok ią  išvadą 
padarė LT S R  A T  komisija 1939 
metų Vok ietijos —  SSSR sutarties 
pasekmėms tirti. Šios išvados L ie 
tuvoje niekas ofic ia lia i nepaneigė. 
Ženevos konvenciją, kurią 1954 m. 
SSSR ratifikavo, 51 str. tvirtina, 
kad „okupuojanti valstybė negali 
versti asmenis tarnauti gikluotose 
arba pagalbinėse pajėgose."

Remdamiesi šiuo dokumentu ir 
vadovaudamiesi LTS R  Konstitucijos 
70 str., reikalaujame, kad LTS R  A T :

1. Sustabdytų SSSR Gynybos mi-

1989 m. spalio 18 d, „A tg im i
mo bangos" laidoje buvo paskelbti 
adresai, kuriais reikėtų rašyti laiš
kus tarnybos taryb inėje arm ijo je 
klausimais. Štai jie:-

I. 232000. Vilnius, Gedim ino pr. 
53. Respublikos jaunuolių karinės 
tarnybos reikalų komisija prie LTSR  
A T  Prezidium o. Gerb. Daliai Tara i
lienei.

II. 232000, Vilnius, Ijenino a. 2. 
Lietuvos TSR  Ministrų Taryba.

L P S  Š IA U L IŲ  M IE STO  
K O N FE R E N C IJO S  

R E Z O L I U C I J A  
LT S R  A T ,

Š IA U L IŲ  M IE STO  LD T  
D E L  V A IK Ų  M O K Y M O  P A G A L  

R E L IG IN IU S  T Ė V Ų  
ĮS IT IK IN IM U S

M okyklos pastatytos ir išlai
komos taip pat ir už tikinčiųjų 
uždirbtas lėšas, tačiau tikintys 
tėvai iki šiol neturi galim ybės 
leisti savo vaikus į mokyklas.

L P S  Š IA U L IŲ  T A R YB O S  
V A L D Y B A  INFO R M UO JA

Gerbiami LPS  grupių bei politi
nių grupuočių įgaliotiniai! Lapkri
čio 9 d. Jūs kviečiami ) neeilinę 
Tarybos sueigą, kurios metu baig
sime aptarti biurokratinės veiklos

nistro Įsakymą dėl jaunuolių šauki
mo į tarybinę arm iją.

2. Sustabdytų L T S R  Baudžiam ojo 
Kodekso 79 str. veikim ą, numatan
tį jaunuolių persekiojim ą už atsisa
kymą tarnauti taryb inėje arm ijoje.

3. Uždrausti m ilic ija i be proku
roro sankcijos imti jaunuolius ir 
juos perdavinėti kariškiams.

Kol šie klausimai bus sprendžia
mi, siūlome priim ti nutarimą, kad 
nuo karinės prievo lės būtų atleisti 
jaunuoliai, kurie pareikštų norą 
dirbti pagal sutartis L T S R  m ilic ijos 
padaliniuose, sanitarais ir va ly to ja is  
vaikų namuose, medicinos Įstaigose.

P riim ta  Vilniaus m iesto Sąjūdžio 
kon ferencijo je.

P ritarta  L P S  Seim o sesijo je, įvy - 
kurioje 1989. 10. 24  d.

Gerb. Vytautui Sakalauskui.
III. 232000, Vilnius, Totorių  25. 

L ietuvos T S R  kariniam  komisarui.

G erb iam eji, reikalaukite, kad Jū
sų sūnūs karinę tarnybą atliktų 
L ietuvoje . Ir tebūnie tai Neprik lau
somos Lietuvos kariuomenės atkūri
mo pradžia.

Žilvinas R A Z M IN A S
L P S  Šiaulių Tarybos karinių 

klausimų komisijos pirmininkas 
telef. 5-31-1?)

kuriose dėstoma tikyba. Tuo pa
žeidžiam i ne tik sąžinės laisvės 
principai, bet ir Paryžiaus Kon
vencija  dėl kovos su diskrim inar 
c ija  švietim o srityje, kurią pri
pažino ir  1962 m. liepos 2 d. 
ra tifikavo TSR S  Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidium as. Reikalau
jame dar šiais mokslo metais 
k iekvienoje m okykloje, a ts ižve l
giant i mokinių tėvų  page idav i
mus bei pačių vyresn ių jų  klasių 
m oksleivių norą, sudaryti sąly
gas tikėjim o pagrindų mokymui.

procedūras (apsvarslysime L P S  Ta
rybos, Valdybos reglamentus, sufor
muosime komisijas).

1989. 11. 23 dieną vyksianti ei
linė sueiga bus skirta miesto eko
logijos problemoms.

Smulkesnė Informacija teikiama 
telefonu 2-45-55.

Kareivių tėvų dėmesiui!

L
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K A I P  
S A K A N T  

V O T !

Lietuvos
Demokratų

partijos
pareiškimas

DEL LIETUVOS JAUNIM O  K A 
RINES T A R N YB O S  SOVIETŲ  
ARMIJOJE (ryšium su vykdoma 
karinių bilietų bei prirašymų 
liudijimų grųžinimo akcija)

Lietuvos Demokratų parUJa, 
remdamasi savo programinėmis 
nuostatomis:

SSSR okupacinė kariuomenė 
turi batl išvesta iŠ Lietuvos te
r itor i jos ;

Turi batl atkurta Lietuvos ka
riuomenė;

Turi batl vykdomas tarptauti
nės teisės primatas vidaus teisė
je.

PA R E IŠK IA :
1. Lietuvos Jaunuolių šauki

mas i sovietų armiją prieštarau
ta tarptautinės teisės normoms 
(1949 m. Ženevos konvencija. 
51 straipsnis. Konvenciją 1954 
metais ratifikavo SSSR).

2. Šiuo metu Lietuvoje vykdo
mas karintų bilietų ir prirašymo 
liudijimų grąžinimas kaip atsi
sakymas tarnauti okupacinėje ka
riuomenėje. tarptautinės teisės 
požiorlu. yra teisėtas.

3. SSSR Gynybos ministro 
(sakymas Nr. 341 Lietuvos SSR  
teritorijoje negalioja nes prieš
tarauja Lietuvos SSR Konstitu
cijai (70 straipsnis).

4. SSSR (statymai numato 
baudžiamąją atsakomybę asme
nims, atsisakiusiems tarnauti so
vietų armijoje. Atsisakymas tar
nauti sovietų armijoje yra kiek
vieno asmens apsisprendimo ir 
sąžinės reikalas.

LDP. (vertindama Lietuvos 
jaunimo, vykdančio šią akciją, 
drąsą ir ryžtą, reikalauja, kad 
Lietuvos SSR Aukščiausioji Ta
ryba, remdamasi Lietuvos SSR  
Konstitucijos 70 straipsniu, pri
imtų (statymą, pagal kur( jauni
mas, atsisakantis tarnauti okupa
cinėje kariuomenėje, galėtų ati
dirbti svarbiausiuose Lietuvos ci
viliniuose objektuose.

Taip pat botina įstatymiškai 
garantuoti, kad Lietuvos gyven
tojai prieš savo valią nebfitų iš
veliami už Respublikos ribų.

1989 m. rugsėjo 29 d. Lietu
vos SSR Aukščiausiosios Tarybos 
nutarimas „Dėl Lietuvos TSR  
piliečių karinės tarnybos“ šio 
klausimo iš ESM ES N E SPR E N 
DŽIA.

Jeigu prieš atsisakiusius tar
nauti okupacinėje sovietų armi
joje jaunuolius bus imtasi repre
sijų, LD P  teiks jiems visokerio
pą pagalbą.

A r  žinote, kad paskutinėje Šiau
lių miesto LD T  sesijoje buvo kalba
ma ir apie tarnybą TSRS Ginkluo
tose pajėgose? Turbūt ne. nes mies
to oficiozas nemanė, kad tai svar
bi problema ir nepranešė...

P R A D Ž IA : Šiaulių miesto LDT 
deputatui, kariniam komisarui pul
kininkui I. Gliznucai. Klausimas. 
Pagal Lietuvos TS R  Konstitucijos 
7 0-ą J i straipsnį TSRS (statymai ir 
žinybų normatyviniai aktai įsigalio
ja  Lietuvos TSR  teritorijo je tik po 
to, kai juos aprobuoja (ratifikuoja) 
LTSR  Aukščiausioji Taryba. LTSR 
A T  13-oji sesija nepatvirtino LTSR  
Konstitucijos 70-ojo straipsnio tai
kymą reglamentuojančio nutarimo 
ir nesuteikė niekam kitam teisės 
aprobuoti TSRS žinybų normatyvi
nius aktus. Pati Aukščiausioj į Ta
ryba TSR S  Gynybos ministro 1989 
metų rugsėjo 27 dienos (sakymo 
„D ė l (. . .) paleidimo ( atsargą ir 
dėl eilin io piliečių šaukimo ( tik
rąją terminuotą karinę tarnyt^ 
1989 .metų spalio —  gruodži,, 
mėn.“ neaprobavo ir nepatvirtino, 
todėl šis (sakymas Lietuvos TSR 
ter ito rijo j« negalioja. Jūsų 1989 
metų rugsėjo 27 dienos (sakymas 
Nr. 89 neatitinka Lietuvos TSR 
Konstitucijos 70-ojo straipsnio nuo
statos, yra neteisėtas, negalioja ir 
prašome J( atšaukti. L P S  Šiaulių 
miesto Tarybos valdyba. Jos vardu 
—  seniūnas V. Kačinskas.

K A R IN E  LO G IK A :  obsužde-
niju nepodležit..." (I. Gliznuca, 
Šiaulių karinis komisaras).

M OŠŲ PR O K U R O R U I: (tik  es
mė). A r  prokuroras ruošiasi užpro
testuoti karinio komisaro (sakymą 
ir ar teisingai pastarasis nubaudė 
po 10 rub. Jaunuolius, kurie grąži
no savo karinius prirašymo liu d iji
mus? (R . Urbaitis. Sąjūdžio miesto 
Tarybos teisinės komisijos pirmi
ninkas).

M OŠŲ PR O K U R O R AS :

„A š  pirmiausiai galbūt savo nuo
monę kaip piliečio, kaip prokuroro 
pareikši u. kad aš prieš tą kompa
niją. kuri pas mus mieste dėl kai 
kurių organizatorių vykdoma. K o
misaras nepaminėjo pagrindinio 
įstatymo, kuriuo reguliuoja, kad čia 
yra šventa pareiga atlikt savo, kaip

sakant vot. vyriška pareiga tai yra 
Konstitucijos. Visi kiti normatyvi
niai aktai išplaukia, kaip sakant 
vot, iš Konstitucijos straipsnio, kad 
karinė tarnyba, kaip sakant vot, 
neatleista pas mus. vot, o turi būti, 
kaip sakant vot, vykdoma. Be abe
jo, votį čia viskas sumaišyta pas 
mus į krūvą, vot, pirmiausia reika
laujam, kaip sakant vot. kad tar
nautų žmonės Pabaltiju j arba Eu
ropos dalyje, vot. Kažkur tai mūsų 
valdžia, vot, tą dalyką, kaip sakant, 
derinasi, kaip sakant, jau reagavo, 
kaip sakant, eina dabar kita, kaip 
sakant, pozicija, vot, jau pirmą pirš
tą. kaip sakant, užlenkėme. Lenkia
me, kaip sakant vot, antrą, netar- 
naut išvis, kaip sakant, vot, tary
binėje arm ijoje. Be abejo, vot, 
draugai, kol įstatymai egzistuoja, 
vot, tarnaus ir tadžikas, ir uzbekas, 
ir lietuvis. Klausimas stovi taip —  
kur jis tarnaus, vot, kokios jam są
lygos bus sudarytos ir panašiai, vot. 
Aš neieškosiu, vot, draugo Kačins
ko, vot, ir mano kolegos, kaip sa
kant, advokato kazusinių kažkokių 
užkampių įstatymuose, vot, pasaky
siu, vot, pasakysiu, kad įsakymų, 
vot, komisaro protestuoti nesiruo
šiu, vot, tai yra, kaip sakant, įsta
tymas, įsakymas, paremtas įstaty
mu ir j į  vykdyti yra privaloma. 
Šiuo laiku pasakysiu a,pie padėtį 
mieste. Prokuratūroje yra gauti še
ši, šešių atžvilgiu  pareiškimai dėl 
vengimo išeit, praeit komisiją, kol 
kas ir Išeit, kaip sakant vot, bet 
čia irg i, kaip sakant, įstatymo pa
žeidimas. Kas (domu, draugai, visi 
šeši jau antra savaitė ieškomi kaip 
nusikaltėliai, įsivaizduokit, kas čia 
yra? Ne politika? ieškom, kaip sa
kant vot, mes pagal šaukimus, m i
lic iją  padeda mums dabar, kaip sa
kant vot, ieško, nėr namuose tų 
žmonių, kaip sakant, to jaunimo. 
Aš nežinau, kaip sakant vot, ar čia 
kurstymas yra, ar Jų pačių sam
protavimai. Šiandieną dviejų  žmo
nos buvo atėjusios. Viena nėščia, 
verkia, kaip sakant vot, pasiėmė 
mašiną, kaip sakant, trankosi su 
anksčiau teistu, aš informaciją au
toinspekcijai daviau, jų  numerius 
mašinų, kaip sakant vot, ir pana
šiai, kaip sakant. Ik i gero tas da
lykas, kaip sakant vot, nedavęs.

(Nukelta į 4 psl.)
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K A I P
S A K A N T
V O T !

(Atkelta 13 3 psl.)
Tai toks mano botų atsakymas l 
pirmą klausimą. Mano tikslas kaip 
prokuroro. vot, pirmiausiai, kaip 
sakant, (spėti tuos žmones, pama
tyti. pamatyti, paaiškinti, paaiškin
ti. kad tokiu keliu pacifizmo, kaip 
sakant, mes nieko nepasiekslm, mes 
nieko nepasiekslm, apart asmeninės 
atsakomybės, kaip sakant, už pa
darytą veiklą, (statymas, kaip sa
kant vot. neatkeistas. 79 Baudžia
mojo kodekso straipsnis egzistuoja. 
Gavom nurodymus iš Lietuvos TSR 
Prokuratūros ir klek bebūtų bylų, 
tiek Jų kelt. traukt baudžlamon at
sakomybėn. Bus, draugas Gliznu- 
ca, dešimt, bus dvidešimt, vot tiek 
bus bylų Iškelta, kaip sakant vot, 
ir žmonės, kaip sakant vot, atsakys 
pagal veikiančius (statymus.

Vot, antru klausimu, kur tarnaus 
mūsų jaunimas, šiandieną aš. kaip 
sakant vot, nekompetentingas atsa
kyti. patys žinom, aš tiek pat žinau, 
kaip sakant, kaip ir jūs, vot. kad 
klausimas pačiuose aukščiausiuose 
ešelonuose sprendžiamas, vot. ir man 
atrodo, kaip sakant vot, kad jis be
veik Išspręstas, tas yra klausimas, 
vot, kas liečia Pabalttjos, Baltaru
sijos arba aplamai Europos, kaip 
sakant vot, dalyje tarnaus, kaip 
sakant vot, mūsų vyrai, vot. Ir  no

LPS Š IA U L IŲ  MIESTO  
KONFERENCIJOS  

R E Z O L I U C I J A  
Š IA U L IŲ  MIESTO LIAUD IES  

D E PU TA TŲ  T A R Y B A I  
D EL PA ST A T Ų  IR KITO  

TURTO G R ĄŽIN IM O  
TIKINČIŲJŲ  

BENDRUOM ENEM S

Nors Tarybų valdžia nuo pat 
Jos (vedim o L ietuvoje buvo ko
munistinės diktatūros įrankiu, 
tačiau j i  buvo ir  yra  atsakinga

Savaitraštis Adresas:

„Savaitės 235400 Šiauliai,
A ušros a lė ja  49, 

kRiV Q Le" tat. 2-45-55

riu, kaip sakant vot, neaštrint tos 
padėties, padėties ir kad padėtų 
mums, vot, ir  Sąjūdžio žmonės pa
dėtų atitraukti žmones, kaip sakant 
vot, nuo baudžiamosios atsakomy
bės, nes tokie, tokie dalykai, kurie, 
kaip sakant, darosi mieste, vot, ne
pritariu turbūt ne tik aš vienas, 
vot. tokiems dalykams, vot, netar
nauti, kaip sakant vot. Nu dėl bau
dų, dėl baudų. vot. kur komisaras 
uždėjo, vot, aš patikrinsiu tą klau
simą. Šiandieną aš neatsakysiu 
konkrečiai, nes nežinau, kaip sa
kant. pirmą kartą girdžiu. Pažiūrė
sim, Jeigu teisėtai, vot, paskirtos, 
paskirtos, pagal paragrafus, punk
tus, vot, paliksim, neteisėtai —  už- 
protestuosim. vot, arba pareikalau- 
sim atšaukt pačiam komisrui, kaip 
sakant vot, tuos savo įsakymus. 
T iek .“

(A . Mirnas, Šiaulių prokuroras)

1S SALE S : (tik  esmė). Reikia 
patraukti tokius kaip Z. Razminas, 
kurie agituoja netarnauti, baudžia
mojon atsakomybėn (R . Vaitekūnas, 
Šiaulių miesto LDT V K  VRS virši
ninkas).

B E Š A L IS  KŪ M AS: „ I r  aplamai, 
aš skaitau, pritariu viršininkui ir 
skaitau, kad toks kaip Razminas

už visus savo priimtus aktus, 
sprendimus, nutarimus bei jų 
(gyvendinim o pasekmes. Dabar, 
atkuriant teisinę valstybę, būti
na peržiūrėti anksčiau priimtus 
nutarimus, atstatyti teisingumą 
ir grąžinti neteisėtai atimtus iš 
tikinčiųjų bendruomenių pasta
tus bei kitą turtą. Manome, kad 
nedorovinga naudotis bažnyčių, 
klebonijų, vienuolynų pastatais 
ir turtu ne pagal jų pirminę pa
skirti, neatitinka moralės normų 
ir pareigūnų, nuo kurių sprendi
mų priklauso ši antihumaniška

negali būt pavyzdžiu mūsų miesto 
jaunimui. Niekur nedirbantis asmuo, 
vot, pats. kaip sakant vot, tos ko
šės, kaip sakant vot, neragavęs, ar
m ijoje netarnavęs, dvi mašinas nuo
savas turi, kaip sakant vot, jis  pa
prastas parazitinis, kaip sakant, e le
mentas mūsų miesto, kaip sakant 
vot.“

(A . Mirnas. Šiaulių prokuroras)

IS P A 2 IN T IS : (tik  esmė). Labai 
sunku gyventi, mums siunčia bjau
rius laiškus, kuriuos perskaitę mo
terys nugriūtų, medicininės komisi
jos patalpose jaunuoliai ant sienų 
rašo (vairius žodžius iš trijų, ketu
rių ir net penkių raidžių.

( I .  Gllznuca, Šiaulių karinis 
komisaras).

SESIJOJE V IS K A S , T A Č IA U  
L IK O  N E A IŠ K U :

1) ar Šiaulių miesto LD T  depu
tatams rūpi jaunuolių tarnybos 
TSR S  Ginkluotose pajėgose klausi
mai ir  je igu  taip, ar bus sudaryta 
ir kada prie LD T  ir V K  finansuo
jama komisija šiems klausimams 
spręsti. į kurią (eitų visų suintere
suotų organizacijų atstovai?

2) ar kareivių motinos ga li kreip
tis ( prokurorą A . Mlrną tarnybos 
Paba ltijy je  ar Baltarusijoje klausi
mais, nes jo  žiniomis „...'klausimas... 
pačiuose aukščiausiuose ešalonuo- 
se... bevelk išspręstas...“ ?

3 ) ar, norint apkaltinti žmogų 
„paprastu parazitiniu elementu“ 
(ačiū už „paprastą“ ), pakanka pro
kuroro nuomonės ar reik ia teismo 
sprendimo?

4) ar Šiaulių miesto LD T  V K  
V R S  suras ir visuomenei praneš, 
kas tyčiojosi iš vieno marksizmo- 
leninizmo teorijos autorių ir iš ka
rinio komisaro I. Gllznucos?

V. K A Č IN S K A S

padėtis, veikla, o teisingiau —  
sąmoningas neveiklumas.

Senaties terminas, taip pat 
ir. argumentas, jo g  nebėra tuo 
metu tvarkiusių š( religin ių  ben
druomenių turtą asmenų (t. y., 
jie  sunaikinti fiziškai arba 
iškeldinti), neturi būti taikomas. 
Reikalaujame atstatyti teisėtas 
relig in ių  bendruomenių teises ( 
visą joms priklausiusį turtą.
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