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PAMASTYMUI

AR REMSIME LIETUVOS SKURDINTOJUS?
Rugsėjo 27 d. L ie tu vo je  ve ik ian 

čių politin ių  partijų  Šiaulių skyrių 
in iciatyva P. Višinskio v iešo jo je  
b ib liotekoje įvyk o  susitikimas su 
Lietuvos Respublikos viceprem jeru  
A . Brazausku. Tarp daugelio v ice
prem jerui pasiųstų klausimų, pate
ko ir  rajon in io laikraščio iškarpėlė, 
ku rio je rašoma, jo g  Kuršėnų tary
binis ūkis už respublikos ribų iš
vežė 1400 tonų grūdų. Šakynos ir 
2arėnų La tve lių  ūkiai —  po 400 
tonų, kai tuo tarpu Žarėnų La tve
lių  ūkis va lstybei pristatė tik  12 
tonų grūdų.

Čia pat salėje sėdėjęs savaran
kiškos L K P  rajono organizacijos 
sekretorius V. Skripkauskas akty
v ia i ėmė g in ti minėtų ūkių vado
vus. Esą tų ūkių vadovai jau nu
bausti įspėjimu, o grūdai valstybei

būsią grąžinti. Tačiau taip ir liko 
neaišku, iš kokių aruodų visa  tai 
bus pasemta.

O štai rugsėjo 29 d. rajono 
la ikraščio num eryje rašoma, jo g  
dėl grūdinių pašarų stokos M icai- 
čių kolūkis kiaušinių gam ybą ga li 
sumažinti nuo 25 mln. vienetų iki 
10 mln. vienetų per metus. K y la  
klausimas: ar išvežamais už res
publikos ribų kai kurių ūkių grū 
dais nebūtų galim a nors dalinai 
kompensuoti pašarų stygiaus tuose 
ūkiuose, kuriuose savų grūdinių 
pašarų nepakanka?

Štai tame pačiame laikraščio nu
m eryje  L K P  rajono kom iteto sek
retoriato konsultantas rašo: ..Iš
daugelio šiandien galim a išgirsti: 
„A š  nebūsiu partijos nariu, bet ak

tyv ia i ją  remsiu". Tuo tikslu ra jo 
nuose, miestuose atidarytos L K P  
rėm imo sąskaitos, per kurias finan
sinę paramą ga li te ik ti įmonės, or
ganizacijos, ūkiai, pavieniai asme
nys".

G erb iam ieji, ar galim a rem ti 
partiją, kurios nariai ir vadovybė, 
užuot a tga ilavę už nuniokotą L ietu 
vos ūkį, užuot aktyviu  darbu p ri
sidėję prie jo  atstatymo, užsiima jo  
dezorganizavim u, asmeninio pradi
nio kapitalo kaupimu (per koope
ratyvus prie įmonių ir neteisėtą 
prekybą) būsimai reprivatizac ija i, 
kur pagal komunistų siūlomą re- 
p rivatizacijos projektą d idesnioji 
turto dalis būtų išperkama už jau 
sukauptus pinigus.

Petras K U D R IC K IS

Redakcija pakeitė 
sprendinį!)

Praeitam e „S ava itės  K rivū lės" 
num eryje žadėjom e savo skaity 
tojams plačiau papasakoti apie 
pirmosios Šiauliuose bado akci
jos da lyvės S, Stankaitienės g y 
venim o problemas. Bet pakeitė
me sprendimą. Ir štai kodėl.

Gerbiam i žmonės, socialin io 
gyven im o ir skurdo peripetijos 
tokios panašios, kad kiekvienas 
iš mūsų —  „socia lis tin io  la ge 
r io " gyven to jų  —  pergyvenom e 
tą patį. T ik  badauti ryžomės ne 
kiekvienas, nes stengėmės patys 
bent šiek tiek sutvarkyti savo 
varganą gyven im ėlį. Na, o s ilp 
nesnieji palūžo, paniro į alkoho
lizm o liūną, s lyste lė jo  į v iena
d ienio liksmo gyven im o kelelį.

N eneigiu , kad sistema nė kiek 
nesužlugdė žmogaus, nenuskurdi
no jo  dvasiškai ir  fiz iškai. T a 
čiau niekada nesutiksiu, kad be 
asmeninių pastangų už k iekv ie 
ną gyven im o pak lydė lį p riva lo  
dirbti k iti...

S. Stankaitieriė ir  jos šeima

turėjo darbą bei stogą Aukštrl- 
kės internate. Turėjo, bet nesu
geb ė jo  įs itv irtin ti. Dar kartą ja, 
jos skundu bei bado akcija  pa
tik ė jo  Saviva ldybės Tarybos de
putatas Petras Vaitkus.

Tikėkim ės, kad šį kartą Stan- 
kaitiėnė nebeišduos nei savęs, 
nei ja i padėjusio žmogaus.

K elia s i Lietuva, bendra žmo
gaus siela, su D ievo pagalba 
kelkim ės darbui ir šviesesniam 
gyvenim ui.

I. K O N C IU V IE N É  
Sąjūdžio Šiaulių Tarybos 

socialinių klausimų 
komisijos narė 

Aido S A B A L IA U S K O  nuotr.
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ŽVILGSNIU
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Vaikai — mūsų ateitis, mūsų 
džiaugsmas, mūsų laimė. Teisin
gi tai žodžiai. Jų teisingumą su 
pranti tada, kai išėjęs rytais j 
miesto gatves matai, kaip tūks
tančiai šiauliečių, priglaudę prie 
krūtinės ar paėmę už rankutės. 
Įsodinę Į vežimėlį ar užsikėlę 
ant pečių, veža, neša Į darže
lius. Į tas dienines va*kų sau- 
gyklas. savo brangiausią turtą, 
kad vakare vėl tais pačiais ke
liais ir takeliais parsigabentų 
mažylius Į namus.

Kartą vienas filosofas, pa
klaustas, kas yra laimė, nedve
jodamas atsakė: laimė yra turė
ti motiną. Tad ar tie vaikų na 
mų auklėtiniai gali būti laimin
gi, nepažinę vaikystėje savo lai
mės? Gal savo vaizduotėje jie  ir 
mato ją, tą savąją laimę. Mato 
jos dideles tamsias akis, pablyš
kusi veidą, girdi jos balsą, nori 
prisiglausti prie jos, nors pirštų 
galiukais paliesti ją. Gal ji jiems 
atrodo kaip fėja su ilga balta 
suknia, kuri pridengia grakštų 
jos liemenį ir net kojas, o gal 
ji — kaip pasakų karalaitė su 
žėrinčia karūna ant galvos. 
Jiems viena tik aišku: ji  turi 
būti gražiausia iš visų.

Kartais pasirodo ir tos taip 
vadinamos naktinės gegutės. Jų 
rankos apkaustytos brangiais 
žiedais, ant ilgų šniūrų i ausis 
Įverti auskarai, nudribę beveik 
iki pečių. Mėlyni* paakiai, pa
purtę veidai. Moteriškumo — 
jokio. Aplankę savo atžalas, į 
juos kartais nė nepažvelgia, tik 
reiškia pretenzijas arba žvilgte
ri Į juos tik iš tolo. O jie  — 
tokie pat valkai, kaip ir visi: 
norėtų prisiglausti, paglostyti 
Jos plaukus, paž.velgti Į akis. 
Paprasti jos drabužiai ir med- 
\ ilninė skarutė jiems butų gra

žesnė už fėjos rūbą ar prince
sės karūną. Taip ir auga tie 
vaikai be laimės, be meilės. Tik 
pyktis ir kerštas nuo mažens ke
roja Jų širdyse: jie gerai mato 
ir supranta, kad jie — kitokie 
negu kiti. Pasiteirauk vaikų na
muose. kiek iš jų auklėtinių ra
si mokslininkų, daktarų, inžinie
rių? Vargiai atrasi ir gerą dar
bininką. Jie visi — bolševizmo 
aukos.

Daug kalbam, kodėl jaunimas 
nenori dirbti. Iš kur jis turės 
potraukį darbui, jei dirbti jo 
niekas nemokė. Ikimokyklinėse 
įstaigose jie  tik miega, valgo ir 
žaidžia. Gal pedagogini suprati
mą jie  ir gauna, bei darbo igū-

AR JAU LIPAME

tižių jokių, iš kur jiems mo-• 
kėli apsitvarkyti save, jeigu 
paskui juos sekioja priskirta 
tarnaitė ir rankioja, ką jie  pri
šiukšlina. Jie visa tai mato ir 
supranta: už jų darbus atsako 
ne jie . o kiti. Jie aptarnaujami 
kaip ponaičiai.

Dažnai pamatysi, kaip vedė
jos, auklėtojos ar kitos darbuo
tojos atsineša iš savo sodo vai
sių ir daržovių. Giriasi, kokie 
gražūs užaugo obuoliai, dideli ir 
skanūs pomidorai, agurkai. Tuo f  
tarpu darželio pakraštyje esanti 
mokomoji viena kita lysvelė ap
žėlusi. apaugusi dilgelėmis, us
nimis. A r  matėt kur nors vaikų 
namuose žydintį sodą? Ką neiš
laužo savi! vakare nusiaubia
svetimi. Darželio teritorija val
diška, niekieno.

Ar gali užaugti doras ir darbš
tus žmogus šiose saugyklose?
Gamtoje yra toks dėsnis: rūsyje 
supiltos daržovės pūna, didelėje 
bandoje karvės dažniau apsikre- 
čia leukoze. Vaikai saugyklose į»>
taip pat genda, nes mes — gam
tos vaikai. Šitas dėsnis tinka ir 
mums.

Daug kalbame ir apie jauni
mą: jis šioks, jis toks. Šnekame 
ir apie merginų nuopolį. Kas g i 
atsitiko, kad Lietuva, prieš ka
rą buvusi dorovės etalonas visai 
Europai, šiandieną nusirito į 
paskutinę vietą? Už visa tai 
reikia padėkoti bolševikinei san
tvarkai, komjaunimui. Visos mo
tinos norėjo ir dabar nori, kad 
jų dukterys užaugtų doros. Iš 
pat mažens vesdavosi į bažny
čią ir, suklaupusios prieš altorių, $  
melsdavosi, kad Dievas palai
mintų laukus ir padėtų išlaikyti



IŠ BOLŠEVIKINIO LIŪNO?
nekaltybės dorą. U ž tai jos  bu
vo svarstomos susirinkimuose, 
apšauktos tam sybininkėmis, iš
juoktos, raginam os būti p rin c i
pingom is, —  neklausyti net. ir 
savo motinos. Jeigu mirus tavo 
brangiausiam  žm ogui —  m oti
nai —  tu su didžiausiu skaus
mu ir ašarom is akyse ėja i pas
kui jos karstą ir su visais kartu 
užsukai j bažnyčią, persižegno
ja i, kaip ji tave buvo išmokiusi, 
ir v isą k e lią  sekei paskui ją  iki 
duobės, o pirma ė jo kryžius, tai 
jau padarei baisų nusikaltimą. 
Kom jaunim as m erginas ištraukė 
iš ten, kur buvo diegiam as g ė 
ris ir grožis , ir nusivedė į tar
puvartę. Tenai j i  sutiko jaunuo
lį, tokiu pat būdu atvestą į tar 
puvarte. Jis turėjo butelį ,.raša
lo " , o kas atsitiko toliau —  v i
siems aišku. Ta ip  su kom jauni
mo pagalba pas mus atsirado 
prostitucija  ir narkom anija.

Gėrėm  ir vogėm . V isa, ką pa- 
vogdavom , tuoj pragerdavom  
Gėrė vy ra i ir m oterys. Jie g ir 
dė ir savo vaikus. G ėrė rytais, 
per pietus, vakare. G ėrė namuo
se, įsta igose, gam yklose, m okyk
lose, va ikų  darželiuose, tarpu
vartėse. susėdę ant šiukšlių dė
žės. G ėrė d irektoria i, buhalte
riai, in ž in ieria i, m okytoja i, auk
lėtojos ir , žinoma, mes, paprasti 
žm ogelia i. Naikinom  viską, kas 
pakliuvo po ranka, pagal išga
les —  konjaką, degtinę, „va is iu 
ką", namine ir visus kitus nuo
dus. O k iek buvo geriam a per 
vadinamas vyrų  ir moterų d ie
nas! Susirinkdavo m oterys at
švęsti savo šventės ir žiūrėda
vo, kad išeitų ,,po butelį ant 
ga lvos". Tok ią  dieną po tokio 
gėrim o iše idavo ropomis. Žm o
gus buvo vertinam as išgertų  bu
telių  skaičium i. Jeigu girtuoklis 
neateidavo į darbą, jam  a tle is

davo jis  tą dieną gėrė. A t ly 
g in im ą jam  m okėjo. M okėjo 
prem ijas. Žmogus gerdavo , kol 
pasikardavo ar k itok į ga lą  gau
davo. O mes tokius la ikydavom e 
labai ku ltūringais ir dorais žm o
nėmis. P er šventes dar ir dabar 
daug kur geriam a. Bolševik ines 
trad icijas nelengva sunaikinti.

P irtys , p irtelės!.. Suomiškos, 
rusiškos, švediškos... D idelės ir 
mažos, pastatytos m ieste, p r ie 
m iestyje, draustinyje. K iek  jos 
slepia paslapčių, k iek čia degre- 
davo žmonių! Važiuodavom  at
švęsti ir gerai nugerti per ves
tuves, krikštynas, g im im o ir 
vardo, moters, vyrų  dienas. 
Daug surasdavomc progų K a ip

išdidžiai jausdavaisi. kada, sa\u 
gim im o dieną surinkusi d id e lį 
būrį g im inaičių , draugų, bend
radarbių, nusiveži juos į p irtį ir 
g irda i porą trejetą  dienų. Tu 
sėdi pačioj garb ingiau sio j v ie 
toj. Ap linku i gėlės. A teina nau
ji sveč ia i, ir vis neša dovanas 
ir k lo ja  šalia tavęs, o tu jau tie
si kaip princesė. Bet štai tą ta
vo džiaugsm o valandą tau pa
kužda į ausį ir tu, išėjusi pasi
va ikščioti, atrandi savo vyrą  gu
lin tį su kita. T avo  laim ė už
gesta. U žgesta gal visam  g y v e 
nimui. N ieko nuostabaus —  to
kia tik ro ji tų pirčių paskirtis.

Pasisakykim  atv ira i: kas g i
iš mūsų šventas? Gėrėm  ir  v o 
gėm daugelis, bet ar v is i išdrį- 
sim prisipažin ti savo kaltes? Ne 
taip sunku buvo iškelti tautinę 
vė liavą , bet pris ipažin ti, kad 
klydau —  nelengva. A r  ir  to
liau žiūrėsim e į gyven im ą išal
kusiu bolševikin iu  žvilgsn iu? A r  
pajėgsim e sutraukyti tas gran 
dines, kurias užsidėjom e patys?

Dabar mes matom, kad mūsų 
padėtis yra  daug baisesnė negu 
manėm. Daug, labai daug reikės 
d irbti, kad atkurtume žm oguje 
žmogiškumą. Tą darbą pradėk i
me nuo savęs. į  atg im im ą a te i
kime švarūs, be nuodėmės, pa
darę a tga ilą  ir  pasiryžę daugiau 
nebenusidėti. O Tėvynė, kaip ir 
motina, atleis mums mūsų kal
tes.

A . D A U N Y S



Žodį
visų pirma 
pasverkime

Mūsų dienų klausimas rūpi 
kiekviepam gyventojui. To ne
paneigsi. Gero, žinoma, nedaug, 
o blogio vis nemažėja. Kuo tv ir
tesniu žingsniu einame į visišką 
nepriklausomybę, tuo daugiau 
atsiranda ,,šnekorių“ , kurie pila 
žibalą į ugnj, patys to gal būt 
nesuprasdami, kad tokiu savo 
elgesiu ir kalbomis, kurios ne
turi nė gramo tiesos, skleidžia 
netikrumą rytdiena. Aš tokius 
pavadinčiau kvailiais, kurie ne
nori gero nei sau, nei kitiems.

Prisiminkime kad ir musų 
gerbiamos ministrės Kazimieros 
Prunskienės jau praeityje liku
sią kelionę į Kanadą bei kitas 
šalis. Kas tai? Smagūs pasivaži
nėjimai? Jeigu kas taip galvoja 
— labai klysta. Tai buvo ryšių 
bei kontaktų užmezgimas su tų 
šalių vadovais, kad būtų galima 
kuo labiau pagelbėti Lietuvai 
jos sunkiame kelyje į tikrąją 
laisvę. Prieš paleisdami žodį, 
turime gerai pagalvoti, ką nori
me pasakyti.

Simas JO N IKAS

T A I VERTA Ž IN O TI

Seniausioji 
Lietuvos 
karo mokykla

Apie 1767 metus Nesvyžiuje 
kunigaikštis Karolis Radvila 
įsteigė inžinerijos' ir artilerijos 
mokyklą, kurioje buvo. mokomi 
berniukai jau buvę bendrose 
mokyklose. Mokyklai vadovavo 
saksų karininkas Froelichas. V ė
liau, kai Nesvyžių užėmė rusai, 
mokyklos direktorių kitas didi
kas —  Antanas Tyzenhauzas 
pakvietė į Gardiną vadovauti 
kadetų korpui, kur mokytojavo 
baigę Nesvyžiaus mokyklą kari
ninkai. 1789 m. korpás buvo 
perkeltas į Vilnių ir pavadintas 
Jo Mylistos Karaliaus Vilniaus 
kadetų korpu. Jis gyvavo iki 
krašto prijungimo prie Rusijos.

(„Sava itė" Nr. 13, 1942. IX . 12)
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Jeigu Jus domina 
Lietuvos Respublikos gyvenimas, 

jeigu norite gauti 
operatyvią informaciją iš pirmų lūpų, 
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VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS

Tradicijų tęstinumą, objektyvumą, 
nuomonių įvairovę, 

naujausius įstatymus ir nutarimus - 
visa tai rasite mūsų laikraštyje. 

Prenumeratos kaina : 
metams - 24 rb, pusmečiui - 12 rb.
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S K A IT Y K IT E !
Savaitraštis A dresas: 
K R IV Ū LĖ "  235400 Šiauliai,
„Savaitės A ušros alėja 49,

tel. 2-45-55
SL Nr. 520

Spaudė „Titnago" spaustuvė.

Šiauliai. V asario  16-osios 52.

O fsetinė spauda. Tiražas 2500 
egz. Užsakym o Nr. 3813.

♦
Redaktorius Leidinyje spausdinamų auto-

i. SABALIAUSKAS rių nuomonė nebūtinai turi su- 
O tapti su redakcijos nuomone.


