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LS ŠIAULIŲ TARYBOS SAVAITRAŠTIS ф  1990 m. LAPKRIČIO 20 —  LAPKRIČ IO  27

LIETUVOS SĄJŪDŽIO 
SEIMO TARYBOJE
Lapk rič io  7 dieną įv yk o  Seim o Tarybos posėdis. Jo metu buvo 

svarstoma žemės savininkų sąjungos pareiškim as dėl agrarinės re
formos kaim e, aptarti M oters, va iko ir  šeimos kom isijos veik los 
klausimai, Kauno L S  Tarybos pareiškimas ir ekonominės reform os 
bei priva tizac ijos  problemos.

2emės savininkų sąjungos atstovas Kancleris supažindino ST su 
savo organ izacijos  ve ik la  ir  paprašė le isti juos la ikyti Sąjūdžio su
dėtine dalim i. Nepriklausom ybės ir nuosavybės atstatymas yra tie 
principin iai klausimai, kuriais v isiškai sutampa Sąjūdžio ir 2S S  
pozicijos, ir veik iant kartu būtų galim a daugiau pasiekti. Ta i svar
bu ir  Są jūdžiu i, nes 2 S S  sustiprintų Są jūdžio įtaką kaimui. Šiuo 
metu 2SS  svarsto agrarinės reform os problemas, yra apie 10 galim ų 
variantų. Svarbiausia 2 S S  program oje —  reform ą žemės ūkyje 
būtina pradėti nuo denacionalizacijos. Vyriausybė turi kitą pozic iją  
argumentuodama tuo, kad denacionalizavus kris žemės ūkio produk
tyvumas. Ruošiamasi ak tyv ia i agituoti už savo variantą respublik i
nėje spaudoje ir pam ėginti išs ikovoti teisę eksperimentuoti Š irv in tų  
rajone.

Moters, va iko ir  šeimos kom isija paprašė pagalbos ruošiantis 
tarptautinei kon ferencija i va ikų  teisėms g in ti, kuri įvyks  R ygo je . 
Paga lba  suteikta.

Svarstytas ir L S  Kauno Tarybos pareiškimas, L ie tu va i žengiant 
į N eprik lausom ybę, būtina išaiškinti potencialius politikus ir spe
cialistus, galinčius d irbti L ietuvos labui. Seim o Taryba pritarė šiam 
kreipimuisi. K v ieč iam e ir mes Šiaulių  gyven to jus, galinčius d irb ti 
ekspertais ekonomikos, socialiniuose, kultūros bei politikos klausi
mais, skambinti į  Š iau lių  Sąjūdžio būstinę telefonais 2-44-66 ir  
2-45-55.

Svarbiausias S T  posėdžio klausimas —  privatizacija . D iskusi
jose d a lyva vo  Raimundas Bartusevičius, Antanas Buračas, Vytautas 
Radžvilas, k iti Seim o Tarybos nariai. Vyriausybės siūloma p riva 
tizacijos program a yra  eklektiška, kupina vid in ių  prieštaravim ų, te i
siniu požiūriu nesubalansuota. Tarptautinė teisė nepripažįsta tokių 
nuosavybės form ų, kokios y ra  mūsų konstitucijoje. Todė l būtina 
p irm oje e ilė je  panaikinti straipsnį apie valstybinę, kooperatinę ir  
asmeninę nuosavybę, a tlik ti teisinę siūlomų p rivatizac ijos  įstatymų 
ekspertizę ir  tik  tada pradėti p rivatizac iją . S į darbą galim a užbaigti 
ik i Naujų jų  Metų. G i dabar siūlomas projektas y ra  pagerin to so
cia lizm o m odelis. Jo atsisakė visos Rytų  Europos šalys, todėl ne
verta Imtis dar v ieno eksperimento, būtina esminė ekonomikos re
forma. Šiuo klausimu paruoštas Seim o Tarybos pareiškimas ir  nu
matyta sk irti v ieną iš artim iausių , .A tg im im o bangų".

Algirdas U R B A N A V IČ IU S  
LS Seimo Tarybos narys

PRIVATIZACIJA 
IR LIETUVIŠKI 
UBAGAI
A R B A  MOŠŲ VA IKA I  

BE A IŠK IOS  

ATEIT IES

V is ga lvo ju , kur g i teisybė ir  
kur jos ieškoti. A r  sulauks žmo
nija  tokių laikų, kai teisybė, są
žiningumas taps būtinybe? K aip  
gyven ti žmogui, kai Jis nuo pat 
užgim im o buvo auklėjam as sąži
ningumo, doros, teisybės?

D irbau, dirbau, o likau su 
tuščiom kišenėm. Nepasiglem - 
žiau nė menkiausio trupinėlio. 
To  norėjau ir  iš kitų. Išeina, kad 
kol sąžin ingai dirbau, k iti tuo 
metu vilko, ką g a lė jo . Pas isav i
no m ilijon ines sumas, pasistatė 
prašmatniausius namus. Aš g i su 
savo sąžine likau ubage. K ok ia  
g i ateitis manęs laukia? N ep avy 
dėtinai

P riva t iza c ija  L ie tu vo je : kokią 
Ją numatoma daryti?  Sąžiningas 
žmogus paliks ubagu tikrą ja  to 
žodžio prasme.

A p ie  investicinius čekius iš
girdau pirmą kartą rugp jūčio 
3 Sąjūdžio būstinėje V iln iu je , 
kai buvo susitikimas su Ekono
m ikos instituto darbuotojais. Ta i 
jauni žmonės, užaugę V iln iaus 
m iegamuosiuose rajonuose. Žm o
nės, neturintys gyven im o patir
ties ir  nesuprantantys, ką ga li 
padaryti L ietu va i tie  investic i
nia i čekiai. Daug tada j ie  susi
laukė klausimų ir  priekaištų, į 
kuriuos nega lė jo  • tinkamai atsa
kyti.

(Nukelta ) 2 psl.)



PRIVATIZACIJA IR LIETUVIŠKI URAGAI
(Atkelta 1$ 1 psl.)

Kaip pavyzdi papasakosiu 
apie savo tėvuką. Dirbti pradė
jo. kai jam buvo devyneri me
tai. Tarnavo pas ūkininkus. Su
kūręs šeimą išvyko į Prancūziją. 
Ten tapo invalidu. Invalidai 
niekam nereikalingi (mama irgi 
buvo invalidė). Po trejų metų 
grižo j gimtinę. Lenkų okupuo
ta Vilnija buvo labai neturtinga. 
Atsivežė sutaupytus frankus. Nu
sipirko žemės, pasistatė namus, 
įsigijo karvę. Pradėjo savaran
kiškai ūkininkauti. Žemė —  ne
degantis turtas, tačiau kiti oku
pantai apiplėšė invalidus. Atėmė 
žemę, arkli, padargus. Invalidai 
liko be pragyvenimo šaltinio 
Pensijų niekada negavo. Mes, jų 
vaikai, gvvenimus kūrėmės savo 
Jėgomis. Vyresniai mano seseriai 
prisiėjo invalidus tėvus ir mane 
išlaikyti. Visi persikėlėme j V il
nių pas Ją. Viename kambaryje 
gyvenome 13 žmonių. Bet v i
siems užteko vietos. Tėvukui te
ko dirbti iki pat 68 metų am
žiaus. Per 60 darbo metų užsi
dirbo ubagišką pensiją. Dabar 
Jam 85-eri. Apie kokius investi 
elnius čekius ir dalyvavimą pri 
vatizacijos aukcionuose gali eiti 
kalba, kai senukas vos bepaei
na? Jeigu investiciniai čekiai 
bus terminuoti ir vardiniai, be 
teisės parduoti, tai jam laimės 
nesuteiks. Be to, kodėl jo inves
ticinis čekis turės būti vienodai 
įvertintas su to, kuris visą gy 
venimą nevargino save darbais 
ir Lietuvos ūkiui, sėdėdamas šil
toje kėdėje, nedavė jokios nau
dos? Štai čia prasilenkiama su 

logika.

Kad investicini čekį būtų ga
lima tinkamai panaudoti, jo ver
tė nepakankama. Būtina panau
doti santaupas. Santaupų nėra. 
Žemelę valdė kiti, naudą ji davė 
kitiems. Invalidui žemelė sude
gė, kaip sudegė ir jo  vaikams 
pragyvenimo šaltinis. Buvome 
išstumti iš gimtų namų. Aš gi, 
sukūrusi šeimą, turėjau pasto
gės ieškoti visoje Lietuvoje. Tu
riu pastogę, bet Ji ne mano, 
tarnybinis butas. Iki šiol netu
rėjau teisės net pasikeisti. Ga
vusi Investicini čekĮ, nenorėčiau 
JĮ panaudoti šio buto išpirkimui, 
kadangi nemanau, kad butas 
daugiabučiame name yra pakan
kamai gera gyvenama vieta, kai 
už kiekvienos sienos kaimynai 
traukia iki paryčių savo dainas. 
Be to, kamuoja nostalgija to 
krašto, kur gimiau ir užaugau.

Grįžti ūkininkauti nėra gali
mybės. Nėra nei gimtų namų, 
nes jos didenybė melioracija su
lygino viską su žeme. Nėra nė 
santaupų, nes teko tenkintis uba
giška tarnautojo alga. Prisimin
kime, tarnautojas neturėjo tei
sės net dirbti antraeilėse parei
gose. Be to, sveikata ne ta. 
Brandžiausi ir gražiausi metai 
jau praėjo. Tai ką, toliau uba
gauti? 25 metų darbo stažas, 
kai man 45 metai, leidžia tvir
tinti, kad aš turėčiau didesnę 
teisę į didesnę vertę turintį in
vesticinį čekį nei mano sūnus, 
kuris tik dabar pradėjo dirbti, 
arba kaimynė, kuri per 70 metų

išdirbo vos 20 metų. Todėl ma
nau, kad investicinius čekius bū
tina įvertinti atsižvelgiant ne j 
amžių, o į bendrą darbo stažą. 
Be to, būtina grąžinti turtą, ta
me tarpe ir žemę, nes ji  irgi 
buvo pirkta už sunkiai uždirbtus 
pinigus. Tai kodėl priklausiusi 
turtą vieni turi prarasti, o kiti 
j į  pasiimti?

Jeigu tėvukas negali žemės 
dirbti, o mes, vaikai, esame toli 
nuo gimtos žemelės ir grįžti nė
ra kur, tai kodėl neturime teisės 
tėvo žemės išnuomoti ar kaip 
kitaip ją panaudoti? Gal mūsų 
vaikai kada galės tą žemelę arti. 
Dabar g i ir mūsų vaikai be aiš
kios ateities. Daugelis iš mūsų, 
kurie neturime pakankamai lėšų, 
nors yra noras grįžti ūkininkau
ti, tó padaryti negalime. Ma
nau, valstybei reikėtų teikti pa
skolas tokiems, kad galėtų tin
kamai įsikurti. Tačiau matosi, 
kad dabartiniai ūkių vadovai to 
labai nenori, nes nusenusius ir 
mažaraščius kaimo žmones leng
viau prievartauti. Jaustis viršes
niam labai norisi, tai akivaiz
džiai parodė ūkių vadovų suva
žiavimas.

Keletas žodžiu apie gyvena 
muosius namus, kurie miestuose 
buvo prievarta atimti. Grąžinti 
jų nebeįmanoma, bet užmokėti 
už juos buvusiems savininkams 
būtina. Tai turi padaryti dabar 
ten gyvenantys. Yra žmonių, 
kurie, turėję savo namus, buvo 
iš jų išvaryti, išvežti. Gal kai 
kas iš jų neturi ir dabar tinka
mų gyvenimo sąlygų. Gave kom
pensacijas galėtų nusipirkti ar 
pasistatyti sau kitus. Juk gerai 
žinome, kad nusižiūrėję gražų 
namelį atėjūnai ar vietiniai iš
gamos be kaltės išgrūdo pas bal
tas meškas.

Tai štai, privatizacija turi bū
ti padaryta, bet ji  turi būti tei
singa. Kas ne tavo, turi būti 
grąžinta, o toliau jau mano rei
kalas, kaip su tuo turtu tvarky
tis.

Investiciniai čekiai turi būti 
neterminuoti, su teise parduoti, 
perleisti. Tai irgi mano turtas.
O į savo turtą aš šeimininkė. 
Investiciniai čekiai turi būti ne 
pagal amžių, o pagal darbo sta
žą. Kaip dirbai, tiek ir užsidir
bai. Aš įsivaizduoju investicinius 
čekius kaip atlyginimo skirtumo 
grąžinimą, kurio nemokėjo tary
bų valdžia ir jos komunistų par
tija.

O ką manote Jūs, Lietuvos 
žmonės? Netylėkite, nes rytoj 
bus vėlu, nes pseudopatriotai 
patvarkys tą reikalą taip, kad 
vėl liksime ubagais.

C. ZU K G LIE N Ė



suos g y v u  krau ju , n iekada  n e 
le is  užm iršti te ro ro ,  ku r į 
į v y k d ė  „hum an išk iau s ia "  pa 
sau ly je  san tvarka, su tverta  
paties  L en ino . B o lš e v ik ų  ( g r e 
ta h it le r in in k ų )  vardas  tapo 
ga lva žu d ž ių  s inon im u. Ištiesk, 
g e rb iam as  ska ity to jau , pr ieš  
save  raudonosios im p er i jo s  
ž em ė lap į ,  p a žve lk  į j į :  S S S R  
—  tai d id ž iu lis  tautų k a lė j i 
mas, iš ku r io  tautos š iand ien  
ve rž ias i  į la isvę .

(Nukelta į 4  psl.)
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M an o  bute ant sienos kabo 
S ib iro  trem tinės , ken tė jusios 
p r ie  L a p te v ų  jū ros , D a lios  
G r in kev ič iū tės  portre tas . V ė 
lin ių  d ieną  p r ie  š io  po rtre to  
aš v isad a  u ždegu  žvaku tę . Su 
sikaupiu. Sukalbu  m a lde lę .  
Manau, j o g  i r  dažnas kitas, 
melsdamasis už m irusius, v i 

sada p r is im en a  ir  tuos žm o
nes, kuriuos sov ie tų  va ld ž ia

n eka lta i nukankino  v ie n  už 
tai, kad j i e  m y lė jo  L ie tu vą ,  
buvo  darbštūs ir  la im in g i .

Sakom a, j o g  la ikas —  v isų  
ger iaus ias  g yd y to ja s .  G a l būt. 
Tač iau  y r a  ža izdų, ku r ios  i l 
g a i  n e g y ja .  Y r a  to k io  skaus
mo, kuris iš v ien os  kartos 
pers iduoda  kita i. T o d ė l  1941 
— 1953 m. la iko ta rp is  mūsų 
tautos is to r i jo je  v isada  pu l

ŠITAS SKAUSMAS NEUŽGESINAMAS
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ŠITAS SKAUSMAS NEUŽGESINAMAS
(Atkelta Iš 3 psl.)

Viena to kalėjimo kamerų 
buvo ir prie Laptevų jūros. 
K iek  teko sužinoti, į šią v ie 
tą net carai nedrįsdavo siųsti 
pasmerktųjų. O „tėve lis " Sta
linas siuntė, kad niekur iš 
čia nebesugrįžtų, kad kančio 
je žuvusiųjų nė pėdsako ne
beliktų.

Taip, daug ištremtųjų toje 
ledo šalyje žuvo. Tačiau jų 
atminimas amžiams liko g y 
vas. Pažymint trėmimo 50- 
metį, yra sudarytas specialus 
organizacinis komitetas, ku
ris numato surengti ištremtų
jų prie Laptevų jūros susiti 
kimą-konferenciją ir Meškui

čiuose esančiame Kryžių kal
ne pastatyti kryžių žuvusiųjų 
garbei.

Susitikimas - konferencija 
vyks Šiauliuose 1991 m. ge 
gužės 11—112 d. Gegužės
11 d., greta kitų, numatoma 
išklausyti tokius pranešimus: 
„Trėmimas iš Lietuvos 1941 
metais", „Grįž imo į Tėvynę 
keliai", „Visuomeninė-politinė 
buvusių tremtinių veik la at
kuriant valstybingumą". Va
karas skiriamas anų metų pri
siminimams, eilėraščiams, dai
noms. Sekmadienį (gegužės
12 d.) ryte — Sv mišios,
kryžiaus šventinimas ir jo  ne
šimas į Kryžių kalną.

Manytume, jo g  minėtame 
renginyje žmonės dalyvaus 
aktyviai drauge su vyresniai 
siais ir buvusių tremtinių šei
mos nariais. Kvieč iam i visi, 
kas supranta pergyventą L ie 
tuvos skausmą, prisidėti prie 
šio renginio. Jį galima (tai 
būtų labai gražu) paremti lė
šomis, kurios bus panaudotos * 
kryžiaus statymui. Pinigus 
dar šiemet reikia išsiųsti į 
Socialinio banko Kauno sky
rių (sąskaitos Nr. 170033), 
nurodant: „Laptevų  jūros
tremtinių rengimui".

Juozas SABALIAU SK AS

„SAVAITĖS KRIVŪLĖS" R E D A K T O R I U I

VIEŠAI SKELBIAMOS ŽINIOS TURI BŪTI TEISINGOS
Jūsų laikraštis šiais metais kelis 

kartus rašė ap ie  Staklių gamyklų, 
visokiom is nuodėmėmis kaltindamas 
administracijos ir kai kuriuos kitus 
darbuotojus. Kaltintojas buvo vie
nas ir tas pats asmuo —  buvęs ga 
myklos darbuotojas S. Buzas. Ke is
ta, kad redaktorius tiki bet kuo, 
kas parašyta, faktų netikrina. A rg i 
Sųjūdžio tokia nuostata?

tojams? Tie darbuotoiai šito norėjo. 
Argi neturėjo teisės?

„S. K . "  Nr. 5 buvom e kritikuoti 
už prirašinėjimus. Tačiau įvairūs tik
rintojai, tarp jų ir prokuratūra, ne
rado faktų, už kuriuos galėtume 
būti bausti. Praėjusiais metais ga 
mykla gam ybos plano neįvykdė, 
tai atsispindėjo ir ataskaitoje. Jeigu 
buvo kelerios staklės nesupakuotos 
ir užsakovams dėl rimtų priežasčių 
neišsiųstos, tai, tik paisant didelių 
formalumų, galima laikyti jas nepa
gamintomis. M e s  juk nepasinaudo
jome jokiomis privilegijomis, nieko 
gero  direktorius iš to nelaimėjo.

Tik kalbos, gandai yra tai, jog 
galima V  kategorijos valiutų išsi
keisti j I kategorijos. A r  redakcija 
žino, ar gali patarti kaip tai pada
ryti? Ar žinote, kokio prabangumo 
yra tie „W artburga i"? Jie g i nėra 
vertesni už naujuosius „M o skv ič iu s" 
ar kai kuriuos „Ž igu liu s". Ne  vis
kas auksas... kas iš užsienio...

Gam yklos kolektyvo taryba yra 
tokia, kokių kolektyvas išsirinko. 
Kaip galėjote pastebėti, niekas ki
tas, išskyrus S. Buzų, nei Jums, nei 
kitiems laikraščiams apie tarybos 
blogumų nerašo. A rg i galima rem
tis vieno žm ogaus nuomone?

„Blokados grim asos", kuriomis 
gųsdinote Nr. 14, nepasitvirtino. Jo
kio „pilietinio ka ro " gamykloje 
dėl „W artburgu " nebuvo. Aišku, 
visiems norintiems neužteko, O  ku
rioje gamykloje ko nors deficitinio 
visiems užtenka? Rašėte, kad sklan
do gandai apie trečiųjj etatų maži
nimų. A r  nemanote, kad, arba juos 
paneigti, arba patvirtinti, reikėjo, 
o ne toliau tik pačius gandus 
skleisti? Jūsų neatsakingas pareiški
mas tik kenkia gam ykla i ir nieko 
teigiamo neduoda. A rg i to siekė
te?

tas buvo panaikintas, bet ir jam 
buvo siūlyti kiti darbai. Kadangi 
jis tėra vidurinio išsilavinim o asmuo 
ir dar nepilno darbingumo, kokių 
nors aukščiau pareigų (anksčiau to
kias turėjo) pasiūlyti negalėjome. 
Kų siūlėme, atsisakė. Iš gam yklos 
išėjo savo noru, parašęs pareiški
mų, Tad ko dar norėti. Toks pa
stovus įniršis ant buvusios darbo
vietės gali pakenkti sveikatai. Kiek 
žinome, nei pensininkai, nei ne- 
pensininkai nesikreipė j S, Buzų, 
kad jiems atstovautų, juos apgintų. 
Na, o jeigu Jūs suteikiate galim y
bę šiam asmeniui peržengti pado
rumo ribas, kaltinti darbuotojus, 
esant saugum o komiteto agentais, 
apšaukti visus: administracijų, prof- 
sųjungų, kolektyvo tarybų ir net 
sųjūdžio grupę  —  blogais, žmonių 
neginančiais, tai už tai pagal Spau
dos įstatymų turite atsakyti. Jeigu 
redakcija nėra pasiryžusi pagal 
įstatymus atlyginti skriaudų, tiki
mės atšauksite faktus, kurių teisin
gumo negalite įrodyti.

V isi kalbame apie įmonių sava
rankiškumų, apie teisę būti šeimi
ninkais. Tai kodėl mes kaltinami, 
kad savo nupžiūra už savo gam yk

los lėšas pirkom e vokiškus auto

m obilius ir paskyrėme savo darbuo-

,,Savaitės K rivū lė s" Nr. 36 to pa
lies S. Buzo straipsnelyje „Ne pen
sininkai prašau už vartų" faktai ir
gi neatitinka tikrovės. Dėl etatų 
mažinimo atleistas tik 1 pensijinlo 
amžiaus darbuotojas. Ne pensinin
kams surastos kitos darbo vietos, 
tuo metu buvusios neužimtos. Ka ip 
gi atleisime žmones, jeigu gam yk

lai darbuotojų trūksta? S. Buzas, 

matyt, turi galvoje tik save. Jo eta-

M e s nesame viešum o ir dem o
kratijos priešai, kaip teigiate kartu 
su S. Buzų. Bet viešai skelbiamos 
žinios turi būti teisingos, kaltini
mai pagrjsfi.

Staklių gamyklos administracija 

Gamyklos profsųjungos komiteto 
atstovas 

Kolektyvo tarybos.

Sųjūdžio grupės atstovai

■ ■ ■

Spaudė

Šiauliai.

„T itnago" spaustuvė. 

Vasario  tė-osios 52.

Savaitraštis Adresas:
„ SA V A IT Ė S  235400 Šiauliai,
K R IV Ū L Ė "  A u šro s alėja 49,

fel. 2-45-55 Ofsetinė spauda. Tiražas 1000
SL Nr. 520 egz. Užsakym o Nr. 4338.

♦
Redaktorius Leidinyje spausdinamų auto-

J. SA B A L IA U SK A S  rių nuomonė nebūtinai turi su- 

G  tapti su redakcijos im ioh


