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Kaip linia, 19*0 m. vasario 14 4. 
{vyks rinkimai J LTSR Aukščiausiąją Ta
ryba. los sudėtis ateityje gati turėti itin 
svarbią reikimą Lietuvai, todėl visi pri
valome sutelk« savo jėgas ir liaudies 
deputato mandatus patikėti tik to ver
tiems įmonėms. Tačiau nerimą kelia 
sovietą armijos karią, atitekančių būti
nąją katiną tarnybą Lietuvoje, dalyva
vimas Šiuose rinkimuose. Svetimos ar
mijos kariai neturi it negali dalyvauti 
rinkimuose j  LTSR AT. Todėl Lietuvos 
Demokratą partija kviečia visus geros 
valios įmones ratkaleuti LTSR AT pa- 
skaibM raterendumą, kuriuo nusprąsl- 
me — dalyvaus ar ne SSSR armijos ka
riai rinkimuos» t LTSR Aukščiausiąją 
Tarybą. Tam, kad M tų  paskaito s re
ferendumas, reikia surink« 30« 000 bal
savimo taisą turinčių Lietuvos plttečlų 
plTBitt. ;■ f " ; ’ ■' .. ■. Š&iSč •

karelą rinkimo biuleteniai išduodami 
LPS būstinėje (Aušros alėja 19|.

A N O N S A S  m

R E V I Z I J A ŠIAULIŲ m. 
VYKDOMAJAME 

KOMITETE
Jau antra savaitė Šiaulių miesto 

LDT V K  vyksta LPS Šiaulių Tarybos 
socialinių klausimų komisijos bei Dar
bininkų Sąjungos atliekama s tarybų 
valdžios sąžiningumo patikrinimas.

Apie neįtikėtinus radinius išsamų 
aprašymą kviečiame skaityti aštuntaja
me ,.Savaitės Krivūlės“ numeryje.

,,S. K.*1 informacija

SUSITIKIMAI
Šiaulių Sąjūdžio politinė komisija pra

dėjo rengti politinio Ir ekonominio švie
timo dienas. Pirmasis renginys jvyko lap
kričio 10 dieną Televizorių gamykloje. 
„Varpste" fabriko Ir SPI 12J auditorijoje. 
Su šiauliečiais susitiko Lietuvos Socialde
mokratą partijos XIV suvažiavimo organi
zacinio komitete nariai Algirdas Abromai
tis ir šonas Kazimieras Budnrlis bei Lietu
vos Derbininką Sąjungos atsakingasis sek - 
rotorius Algimantas Amastauskas. Diskus l-

įb it  buvo išsiaiškinti įvairią partiją peli
tinių ir ekonominių programą skirtumai, 
konkretūs socialdemokratą siekiai, ją po
žiūris j Lietuvos problemas ir akonominto, 
socialinio bei politinio pertvarkymo per
spektyvas.

Panašūs ranginiai vyks 1— 2 kartus per 
mAnesĮ. Tad laukiama miesto įmonių it 
organizaciją darbuotoją pasiūlymą, su ko
kią politinių ir visuomenintą organizaciją 
atstovais kokiomis temomomis norėtųsi pa
diskutuoti. su kokiais įmonėmis susitikti.

R. LAZDYNAS

Diskusija su LPS Seimo tarybos nariu filosofu V. Radivilu jvyko SPI 225 au
ditorijoje. Interviu su juo bus išspausdintas „KRIVŪLĖJE".

V. SRUOGOS nuotraukoje: diskusijos akimirka.
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LIETUVOS DEM OKRATŲ PAK TU O S Š IA U L IŲ  SK YR IAUS  
P A R E 1 S K 1 M A S

spalio 28 dieną ,,Šiaulių naujienose" buvo paskelbtas LK P  Šiaulių 
miesto komiteto X  plenumo ,,Kreipimasis į Šiaulių Saukiamojo amžiaus

»unuollua ir l Jų tėvus“. Jame LLL  Ir LDP atstovai kaltinami antl- 
tatymlne Ir amoralia veikla. Ryšium su tuo LD P  Šiaulių skyrius pa
reiškia: ginti savo Tėvynę Lietuvą yra garbinga kiekvieno lietuvio pa
reiga. Kadangi Lietuvos jaunuoliai yra verčiami tarnauti okupacinėje 

kariuomenėje Ir duoti priesaiką Jų Tėvynę okupavusiai ir aneksavusiai 
valstybei, dalis šaukiamojo amžiaus jaunuolių, jausdami pareigą ginti 
tik aavo Tėvynę, pasisako prleS tok) tarnavimą.

LDP pritaria ir pritars tokiems veiksmams, nes nieko nebotų amo
raliau, kaip tautos laisvės siekimo galimas užgniaužimas su okupacinės 
armijos, kurioje verčiami tarnauti tos tautos sflnOs, pagalba. Dabarti
nėje situacijoje, kai Nepriklausomybės link žengiami pirmieji žingsniai, 
tarnavimas SSSR armijoje negarantuoja Lietuvos sūnų saugumo ir ie. 
mina Jų orumą, nes jie ten laikomi „nepatikimos“ ir „nepaklusnios“ 
tautos atstovais. Lietuvos K P  ir LTSR parlamento „ryžtingi žingsniai“ 
dėl lietuvių tarnybos kol kas tėra pažadai ir daugiau nieko. Todėl, 
kaitindami LD P  narius, kad jie „neturi galimybių apginti jaunuolių, 
atsisakiusių tarnauti Raudonojoje armijoje*; komunistų atstovai parodo 
savo pačių bejėgiškumą prieš okupacinio režimo Įstatymus. LD P  Šiau
lių skyrius yra tos nuomonės, kad jaunuolių atsisakymas tarnauti oku
pacinėje kariuomenėje yra vienintelis (nors ir kraštutinis) realus žings- 

:::k& ̂ dabartinėje sltuacljųjfeįjS LD P  S IA U L IU  SKYRIUS

2lungant komandiniais ir administra
ciniais metodais tebevaldomai mūsų 
ekonomikai, daugelis žmonėms reika
lingų dalykų tampa deficitu ir yra 
skirstomi. LPS Šiaulių Tarybos socia
linių klausimų komisija šiomis dieno
mis tikrina, ar miesto LDT Vykdoma
jame komitete teisingai skirstomi ko
munaliniai butai, lengvieji automobi
liai, sklypai individualių namų staty
bai. Tai — didelis, reikalaujantis tam 
tikros kvalifikacijos, darbas, kurio mes 
vieni nepajėgiame atlikti. Todėl krei
piamės ( visus miesto gyventojus, ypač 
į pensininkus, prašydami padėti mums 
savo kpnkrečiu darbu ir žiniomis. Taip 
pat prašome atsiliepti visus geros va. 
Įlos žmones, kurie pastebėjo kaimynys
tėje esančius tuščius butus arba žino, 
kurie gauti neteisėtai. Atsiliepkite ir 
tie, kurie asmeniškai esate susidūrę su 
savivale minėtoje srityje.

Prašome skambinti tel.: 2-45-55,
2-44-66 arba atvykti į Sąjūdžio būs
tinę (Aušros alėja 49).

Tik bendromis pastangomis mes ga
lime (veikti piktnaudžiavimą valdžia 
ir korupciją.

LPS Šiaulių Tarybos socialinių 
klausimų komisija

TRISPALVĖS 
PAGERBIMAS

RAŠYKITE, REIKALAUKITE, 

PAREM K ITE SAVO  DEPUTATUS!

A D R E S A I :
103073 Maskva, Kremlius, TSRS 

liaudies deputatui nuo Lietuvos...
103073 Maskva, viešbutis „Mask

va“. TSRS liaudies deputatui nuo Lie
tuvos...

121069 Maskva, Plsemskio g-vė 
Nr. 10, Lietuvos atstovybei.

SEN IŪN IJA

Lapkričio 7 dieną vaikščiojant miesto 
gatvėmis, akys pačios krypo j Trispalvę. 
Ar šitaip turėtų atrodyti pats brangiausias 
mūsų simbolis, daugelio širdyje nešiotas 
spalvų derinys? Vėliavų kotai raudoni, vie
toje Gedim ino stulpų —  kūjai su pjautu
vais. Gali būti, kad ne visus tai jaudina. 
Kai kam tai smulkmena. Mes kreipiamės j 
visus neabejingus žmones, j visas LPS
Šiaulių miesto grupes, jmonių vadovus,
namų savininkus —  gerbkime Lietuvos
valstybės, kurią taip norime atkurti, sim
bolius. Mes stebimės, nematydami Mask
voje mūsų vėliavų, o savo namuose ne
tvarkos nematome. Artėja reikšmingos mū
sų tautai šventės. Norėtume matyti iškeltas 
tikras Lietuvos vėliavas.

A. LABRIN CAS
LPS Šiaulių hidrogeologinės 

ekspedicijos grupės vardu

SUGRĄŽINKIME 
ISTORIJĄ

Respublikos tautinio atgimimo procesas 
verčia atsigręžti j mūsų krašto praeitį, at
gaivinti tautos istorinę atmintį, pagyvinti 
kultūrinio, dvasinio, istorinio palikimo pa
žinimą bei prikėlimą.

Daugelis miesto jmonių savo ekonomi
nio. politinio švietimo mokyklų (ratelių) 
mokymo programose jau numatė studijuoti 
Lietuvos istoriją. Jeigu Jūsų vadovaujamoje 
įmonėje to dar nenumatyta, siūlome j 
1990 metų politinio mokymo programą 
įtraukti (o vėliau ir išklausyti) paskaitas 
apie Lietuvos valstybės bei kultūros isto
riją. Jmonių inteligentų bei politinių in
formatorių žinias galėtų papildyti iš Pe
dagoginio instituto ar „Aušros" muzie
jaus pakviesti lektoriai.

Taip Jūs prisidėtumėte prie įmonės dar
buotojų tautinės savimonės ugdymo.

A. ŠPOKAS

KRYŽIAUS 
KELIAI 

KLAIPĖDOJE
šių  metų rugpjūčio 23 ir rugsėjo 

28 dieną Klaipėdos miesto centre 
buvo pastatyti kryžiai —  medinis
—  Dangės gatvės skvere (šalia Le
nino aikštės) ir akmeninis —  Bokš
tų gatvės skvere (buvusioje Ferdi
nando aikštėje). Abu kryžiai simbo
lizuoja 50 metų tautos kančią ir 
laisvės viltį. Juos, pašventintus gar
bingo kunigo, iki šloi plauna tikin
čiųjų ašaros, šildo malda. Tačiau 
Klaipėdos komunistai nori nugriauti 
šiuos kryžius. Vykdomojo komiteto

Sirmlninkas A. Žalys ir sekretorė 
. Ramanovaltė priėmė sprendimą 

nugriauti kryžius iki gruodžio 1 die
nos (sprendimo Nr. 317, buvo pa
skelbtas „Tarybinėje Klaipėdoje“ 
š. m. lapkričio 11 dieną).

Jiems pritarė, griausmingai įsliie- 
dama | bendrą chorą, „raudonųjų 
sunkioji artilerija“: Klaipėdos V i
daus reikalų skyriaus viršininkas P. 
Narmontas. Klaipėdos KGB virši
ninkas V. Stropus, Klaipėdos pro
kuroras I. Laucius, Klaipėdos teis
mo pirmininkas J. Surblys. („Tary
binė Klaipėda“, 1989. U .  15).

Lapkričio 16 dieną Klaipėdos 
Vykdomajame komitete „prie ap
skrito stalo“ (vyko radikaliųjų or
ganizacijų —  LLL, LTJS, „JL“, 
LKDS, LDP, Žaliųjų klubo „Zun
da“ bei tikinčiųjų atstovų susitiki
mas su VK  pirmininku A. žaliu ir 
jo pavaduotoju P. Vasiliausku. A. 
Žalys pareiškė, kad tie, kas stato 
kryžius, nenori laisvos Lietuvos. 
Atkakliai kartojo, kad Klaipėdoje 
yra tikra valdžia, kad čia — ne 
Palanga. Be to. pridūrė, kad Klai
pėda — tai ne Vilnius ir ne Kau
nas. Baigdamas kaip kompromisą 
visuomenės atstovams pasakė, kad 
kryžius perkels ( šalia aikštės esan
čio kiemo kampą prie sandėliuko!!!

Visų susitikime dalyvavusių or
ganizacijų atstovai pareiškė griežtą 
protestą prieš šį, neturintį preceden. 
to, vandalizmo atvejį.

Reikalaujame neliesti pašventintų 
Laisvės ir Vilties kryžių, nes tai 
prieštarauja šimtametėms Lietuvos 
ir viso pasaulio krikščionių tradici
joms.

Lietuvos Laisvės Lyga, Klaipėdos 
sk. —  A  TR U K A N A S ,

Lietuvos tautinio jaunimo sąjun
ga „Jaunoji Lietuva“ —  M. PET
KUS,

Lietuvos krikščionių - demokratų 
sąjunga —  J. BUROKAS,

Lietuvos partizanų Klaipėdos sk.
— V. VASK YS,

Klaipėdos 2aliųjų klubas „Zun
da“ —  Z. D AU K IN TYTE ,

Lietuvos Demokratų partijos Klai
pėdos sk. — A. Žemaitienė,

Klaipėdos tikintieji —  J_ B A 
RAUSK IENE .
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AR TURĖSIME 
LIETUVOS KARIUOMENĘ?

Sovietų armijos ir karinio Jūrų la i
vyno Šventė —  vasario 23 diena —  
mums nepriimtina ir svetima. Mums, 
tikriems lietuviams, brangi ir įsiminti
na lapkričio 23-oji (deja, lig i šiol ma
rionetinės L K P  valdžios oficialiai ne
įteisinta) —  Lietuvos kariuomenės d ie
na.

Jau po 1917 metų Vasario revoliu 
cijos lietuvių karininkams ir karei
viams kilo mintis steigti Lietuvos ka
rines dalis. Tuo reikalu ypač rūpinosi 
Petrograde veikusi Lietuvių Karininkų 
Sąjunga. 1918 metų spalio 8 dieną 
Lietuvos Valstybės Taryboje buvo su
daryta Krašto Apsaugos Komisija, va
dovaujama S. Š ilingo. Apsaugos K o 
misija iš pradžių planavo steigti L ie 
tuvos teritorinius karinius vienetus, bet 
to daryti neleido vokiečių karinė oku
pacinė valdžia. A r  ne panašiai dabar 
elgiasi ir Maskva?!

1918 metų lapkričio 11 dieną Kraš
to Apsaugos ministru tapo A. Volde
maras. Būtent jis kartu su štabo v irš i
ninku pulkininku Jurgiu Kubiliumi 
1918 metų lapkričio 23 dieną Viln iu je 
pasirašė pirm ąjį įsakymą dėl Lietuvos 
kariuomenės sukūrimo.

Reguliarioji Lietuvos kariuomenė, 
sudaryta iš savanorių ir buvusių caro 
armijos karių, stojo į mūšį 1919 metų 
vasario pradžioje, turėdama du nepil
nus pėstininkų pulkus ir du batalionus. 
Lietuvos kariuomenė atkakliai ir nar
siai kovojo ir apgynė laisvę nuo bol
ševikų, vokiečių, lenkų bei bermonti

ninkų. Pasižym ėjo 2-as pėstininkų 
D. L. K. A lg irdo, 5-as pėstininkų 
D. L. K. Kęstučio pulkai.

Ir dabar dar seni šiauliečiai atmena, 
kad J. Basanavičiaus gatvėje, dabarti
nio karinio miestelio vietoje, stovėjo 
nepriklausomos Lietuvos Kauno 8-asis 
kunigaikščio Vaidoto pulkas. Jis buvo 
suformuotas iš atskiro Ukmergės pės
tininkų bataliono, suburto 1919 metų 
gegužės 12 dieną. 1920 metų vasario 
16 dieną už nuopelnus mūšiuose šiam 
pulkui buvo suteiktas Vaidoto vardas. 
Nuo 1923 metų balandžio 29 dienos 
8-ojo pulko štabas persikėlė į Šiau
lius. Čia 1925 metais buvo įrengtos 
pirmosios kareivinės.

Su nostalgija skaitau anksčiau ėjusį 
Kaune Lietuvos kariuomenės savaitraš
tį „K a rys “ , kuriame buvo rašoma apie 
tvarkingą, drausmingą ir normalią ap
linką Respublikos kareivinėse. To nėra 
ir negali būti išsigimusioje sovietų 
Raudonojoje arm ijoje, permirkusioje 
krauju! L yg  juodas kryžius krenta ant 
SSSR armijos ir 1940-ųjų Lietuvos 
okupacija, ir 1956-ųjų Vengrijos suki
limo numalšinimas, ir 1968-ųjų Čeko
slovakijos okupacija, ir 1979— 1989 
metų intervencija į Afganistaną...

Ateikim e į senąsias Šiaulių miesto 
kapines ir nulenkime galvas prie 
60-ties cementinių kryželių, po kuriais 
ilsisi Lietuvos savanoriai.

Artūras B A R A N A U S K A S  
L L L  Šiaulių skyriaus narys

Susitikimas Jelgavoje
Nepriklausomos Latvijos Respublikos pa

skelbimo 71 metinių proga Latvijos Liau
dies fronto (LLFJ ir Jelgavos lietuvių drau
gijos kvietimu j i| miestų buvo nuvykusi 
grupė Šiaulių Persitvarkymo Sąjūdžio na
rių. Mitingas įvyko prie Kultūros rūmų, 
kur buvo pakelta Latvijos tautinė vėliava. 
Greta plazdėjo visų trijų Pabaltijo respub- 
lifcų vėliavos kaip bendro likimo ir bendros 
kovos simbolis.

Latvių tautų nuoširdžiai pasveikino gru
pė Gruzijos aktorių, kurie tuo metu gast
roliavo Jelgavoje. Visos iškilmės truko tik 
truputį ilgiau negu pusvalandį, kadangi 
visi skubėjo j Rygų. Buvo tikimasi, kad j 
ruošiamų manifestacijų susirinks apie 
500 000 latvių ir bus priimta deklaracija

tautos vardu dėl Nepriklausomos Latvijos 
atkūrimo.

Nepaisant skubėjimo, po mitingo malo
niai buvo priimta šiauliečių delegacija. 
Pokalbio metu abi pusės pasikeitė infor
macija apie politinę padėtį abiejose res
publikose, užsimezgė glaudesni ryšiai su 
Jelgavos lietuviais, kurių čia yra apie 
1000. Dalis lietuvių remia LLF, t&iau dau
guma dar laikosi pasyviai, o vienas įsi
traukė J latvių tautos priešo — Interfron- 
to — gretas.

Būtina ir toliau draugauti su mūsų ar
timiausiais kaimynais, paremti vienas kitų 
sunkioje ir, tikriausiai, ilgoje kovoje už 
Nepriklausomybę.

Juozas RIMKUS 
LPS Šiaulių Tarybos istorijos 

klausimų komisijos narys

Jubiliejus — kūdikiškas, darbai — brandūs
Lapkričio 11 dienų Kauno „Koordina

tės“ staklių gamyklos (buv. F. Dzeržinskio) 
klube įvyko pirmųjų KDS įkūrimo metinių 
Minėjimas. Aptarta nors dar neilga, bet 
vaisinga Kauno darbininkų judėjimo veik
la prieš partinę ir administracinę mafijų, 
bes veiklos būdai ir metodai, nutarta to
lia« siekti ne tik atskirų „veikėjų" nuver
timo, bet aktyviau kovoti už visos si
stemos pertvarkymų, aksentuoti darbininkų

teisių gynimų. KDS laišku pasveikino Lie
tuvos Darbininkų Sąjungos pirmininkas Ka
zimieras Uoka, šiuo metu dalyvaujantis 
JAV profsąjungų susivienijimo suvažiavi
me. Šiaulių Darbininkų Sąjungos vardu 
kauniečius sveikino R. Lazdynas. Jis pažy
mėjo, kad Kauno darbininkų prieš metus 
pradėtas žygis jau apėmė 42 Lietuvos 
miestus ir rajonus.

„S. K ."  inf.

Atkurti Rusijos 
nepriklau

somybę
Reportažas iš P. Višinskio biblio

tekos, kur lapkričio 17 dieną vie
šėjo Česlovas JURŠĖNAS.

Tą dieną Iš ryto dalyvavęs TSK P  
LKP organizacijos CK biuro narių, 
viešėjusių Maskvoje, susitikime su 
kitais Respublikos Pirmaisiais, po 
pietų dalinęsis mintimis su Kuršėnų 
gyventojais, vakare (tik Jam žino
mais keliais — greitkeliais) atvyko 
į Šiaulius. Tik įžengęs į salę, sve
čias Išdėstė savo supratimą apie 
tarptautinę politinę padėlį. Svar
biausiomis mintimis laikyčiau šias: 
Lietuvai niekas niekuo nepadės, bū
tina pakeisti Rusiją (jos blogu gy
venimu neišgąsdinsi), o tik po to,. 
„Jeigu šiauliečiai Iškeltų mane kar 
dldatu — balotiruočlausl. “ Reiki 
pasakyti, kad pavasario nesėkmę 
šis žmogus Išgyvena dldžlavyrlškai 
— kokius penkis kartus per visą 
vakarą prisiminė. Rūpi. Atsakyda
mas l klausimus, prelegentas kaip 
visada buvo šmaikštus, nors, many
čiau, kad dviejų trečiųjų to, ką ži
no —  nesako, o netoli sėdėjusio? 
moteriškės žodžiai „gražiai kalba 
tik patvirtino gerbiamo svečio ora- 
toriškąsias savybes. Apie Respub
likos „viršūnių“ susitikimą su Są
jungos „viršūnėmis“ daug žln:>rr 
(tiek, kiek mums galima žinoti), to
dėl plačiau nekomentuosiu. Pokal
byje užsiminta ir apie deputato Z .  
Vaišvilos pareikštą nepasitikėjimą 
kai kurių rajonų Vykdomaisiais („o  
Jo būta teisaus“ — replika iš salės). 
Cla C. Juršėnas kiek abejodamas 
kalbėjo apie LTSR Ministrų Tary
bos galimybes įvesti tvarką šiose 
struktūrose, žinoma, pradedant nuo 
Šiaulių... Oratorius, girdamas Lie
tuvos Demokratų partijos idėją su
šaukti referendumą (pačiam referen
dumui jis nepritaria), turbūt ir pats 
nepastebėjo (nors sunku tuo pati
kėti), kad Jo Idėja apie Ministrų 
Tarybos veiklą Šiaulių LDT VK  
yra šauni ir sveikintina. I tai at
kreipė dėmesį vienas iš susitikimo 
dalyvių, berods, sąjūdininkas, pa
klaustas svečio, ar C. Juršėnas „pa
gerėjo“ nuo praėjusio pavasario.

O dėl rinkimų, tai Šį garbų vy
rą šiauliečiai įjalėtų iškelti kandi
datu l deputatus, juolab, kad po 
rinkimų į LTSR AT, ko gero, bus 
nemažai laisvų vietų l Sąjungos par
lamentą. ir kur, Jeigu ne ten kovo
ti už Rusijos nepriklausomybę!

Paskutinė mintis susitikime ne
buvo išsakyta, kaip nebuvo kalbė
ta ir apie blaivybę. O gaila.

K. V ISAD AJO SU
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& RINKIME 
KALĖDŲ MISTERĮ!

„Savaitės Krivūlė" skelbia Šiaulių Kalėdinio misterio rinkimus. Ra. 
šyklte mums adresu —  Aušros alėja 49, „Savaitės Krivūlės“ redakcijai. 
Skambinkite —  2-44-66, 2-45-55.

Manome, kad Kalėdų misterio vardą pelnęs žmogus galėtų realiai 
pretenduoti t miesto mero kėdę.

Tad skubėkime Išsakyti savo nuomonę!
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X I šaukimo 13-ojoje LTSR  A T  se
sijo je jvyko tokia diskusija:

J. GURECKAS:
—  Tai teisėti buvo 1940 metų rin

kimai ar ne?
J. P 0 2 E L A :
—  Rinkimai —  teisėti, Seimo Dek

laracija dėl Lietuvos Įstojimo l SSSR 
—  neteisėta.

Liudytojai mena »

K A IP  MES RINKOM LIAUDIES  
SEIM Ą, 

arba

B A LS A V A U  PR EZER VATYVAIS

„1940 metais gyvenau Pakruojo 
valsčiuje. Lygumų apylinkėje, Beino- 
raičių kaime. Tvirtinu, kad rinkimai 
buvo neteisėti, nes buvome verčiami 
balsuoti prievarta, dar užmetė 1 spran
dą." (Kazys Šimkus).

„ Į  urną buvo metami Įvairūs popie
riai. Pats mažiau. kaip i urną buvo 
{grūsti prezervatyvai." (Bronius Kie-
la).

„A p ie  balsavimus mums paaiškino, 
kad labai svarbu: dėjo raudonus štam
pus. Su tais štampais buvo galima nu
sipirkti trąšų, žibalo, kitų deficitinių

prekių, o svarbiausia, visus reikalavo 
paso ir žiūrėjo, ar yra balsavimo štam
pas. Jei nebalsavęs, tai negausi nieko, 
o su štampu, jau ne liaudies priešas." 
(Benas Liumas).

Stanislava eidama balsuoti ant po
pieriaus lapelio užrašė: „Stalinas nešė 
maišą, Molotovas atrišo, pilną Lietuvė
lę ubagų prikišo." Jos draugės, o Jų 
buvo trys, nupiešė ant lapelių Staliną, 
sėdinti ant kiaulės ir visus tuos lape
lius sumetė į dėžę. Nieko neišbraukė 
nė viena (Stanislava Ragaišienė). 
(Prisim inimų kalba netaisyta).

K O M E N T A R A I N E R E IK A L IN G I,
BET...

,,(. . .) Seimo rinkimai nebuvo laisvi 
ir demokratiški. Formaliai pakorega
vus autorini 1936 metų Seimo rinkinių 
{statymą, buvo pritaikyta rinkimų si. 
stemos be alternatyvių kandidatų prak
tika. Žymesni galimos opozicijos veikė
ja i buvo suimti, balsuojant griebtasi 
[vairių spaudimo priemonių ir klastoji
mo." (Iš  Lietuvos SSR A T  Komisijos 
1939 metų Vokietijos —  SSSR sutar
tims ir jų pasekmėms tirti Išvadų).

LPS Šiaulių Tarybos istorinės 
atminties komisija

P R O C E S A S , 
V E R T A S  100 rb.

Tauragėje baigėsi buvusio rezisten
cinių kovų dalyvio Leono Laurinsko 
teismas. Teisiamasis dalyvavo 1989 me
tų rugpjūčio 20 dienos mitinge, skirta
me Molotovo-Ribbentropo pakto juo
dajam sandėriui prisiminti. Pateikiu L. 
Laurinsko kalbos Iragmentus, už ku
riuos oratorius buvo patrauktas bau
džiamojon atsakomybėn:

„Nesuprantama, ko Jagmanto (Taura
gės LDT VK pirmininkės pavaduotojas 
— aut. past.J motina dar va ik lt o | baž
nyčią, pagimdžiusi tokį išgamą. O apie 
Skvarnavičiūtę (Tauragės LDT VK pir
mininkė — aut. past.) — tą rajono val
dininkų paklodę — būtų per žema ir 
kalbėti. Visa Tauragės valdžia neturi 
žmonių pagarbos. (.. .j. Tai — raudo
nosios blakės, kurios springsta užguitų 
žmonių prakaitu. Jiems paranki okupa
cija, turinti valstybinės baudžiavos 
struktūrą! Tai — okupantų parsidavėliai, 
tautos išdavikai." Po pasisakymo L. 
Laurinskas mitingo dalyvius pakvie ė 
balsuoti už vietinės valdžios atsistaty
dinimą. Žmonės mažne vieningai bal
savo, skanduodami „šalin i" (Iš video 
įrašo).

Liudininkų lūpomis prabilo ilgus me
tus guitas, niekintas, smerktas eilinis 
tauragės gyventojas. Visą dieną trukęs 
procesas virto galingu kaltinimu Tau
ragės vadovams, kurie net gailėtis ėmė. 
Įsivėlę j šią bylą „tokiu netinkamu me
tu" (!)

Teismo salėje spragsėjo fotoaparatai, 
procesas buvo filmuojamas... Žodžiu, 
susidomėjimas — didžiulis, nes Įvykis 
neeilinis. Buvęs partizanas L  Laurins
kas, liudininkai kėlė motyvuotus kalti
nimus nukentėjusiems vieno mitingo 
metu, tačiau nė neįtariantiems, kad 
didžioji kaltinamųjų sąmoningo gyveni
mo dalis susieta su neapykanta, paže
minimu, patyčiomis „kitai kastai", t. y. 
„nereikšmingą" visuomeninę padėt] 
užimančiam žmogui, šią mano mintj pa
tvirtino teisiamojo žmonos, 22 metus 
dirbusios LDT VK vyr. buahltere, atsa
kymas:

— Tai negi tarybų valdžia per be
veik JO gyvavimo metų nieko gere 
Jums nedavė)

Moteris sutriko, susimąstė, o po pau
zės atsakė:

— Davė. Garbės raitų... (Salėje 
juokas).

Teismas pasibaigė. Už atsakingų Tau
ragės VK vadovų Įžeidimą L. Laurins
kas nubaustas 100 rublių bauda. Bet... 
Procesas buvo vertas 100 rublių. O  
prieš rinkimus |o kaina dar pakils.

Klausimas besidomintiems politika:
Kas atsitiko tarybų valdžiai, t. y. jai 

atstovaujantiems Lietuvos žmonėms! 
Pristigo iėgų apsimetinėti iki kadenci
jos pabaigos) B. ŠIAULYTE

(atsitiktinai važiavusi pro Tauragę 
ir užsukusi j teismą)
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