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A.MIKULSKIUI 
SPJAUT ANT 

VISU ?
Miesto Liaudies kontrolės 

komiteto pirmininko Mikuls
kio „byla" seniai prasidėjo. 
Kartu su malonios atminties 
Lukausko. Abiems Šiaulių Są
jūdis prieš metus pareiškė 
nepasitikėjimą. Po Jo ir mies
to komunistai suabejojo il
gamečiu miesto komiteto na
riu ir per konferenciją neiš
rinko Mikulskio į. komitetą. 
Atrodė, kad liaudies vardu 
kontroliuoti tokiam žmogui 
tikrai nebetiktų. Tačiau... vi
sus metus kontroliavo ir šian
dien kontroliuoja. Ir dar 
kaip! Visus tuos. perkontro- 
liavo, kurie buvo to verti, 
kad atsimintų, jog negalima 
pamiršti kas yra kas.

Patyrė fiasko.senasis LKP 
Šiaulių MK biuras. Naujasis 
prisimįnė,.kad ne kiekvienam 
dera liaudies vardu kontro
liuoti, ir išreiškė tokią nuos
tatą oficialiai. Pirmadienį 
Sąjūdžio Šiaulių miesto kon
ferencijoje irgi buvo prisi
mintas nepakeičiamasis kont
rolierius ir priimta dėl to re
zoliucija miesto Liaudies de
putatų larybai.

Dar Josifas Visarionovi- 
čius sakė, kad nepakeičia
mų kadrų nėra. Gal jis klydo, 
ir šis dėsnis Mikulskio atžvil
giu netinka. Tuomet KSNG 
specialistai šiuo atveju taip 
manytų: kam tai naudinga? 
Mikulskiui? Tiems, kurie jį 
globoja? Ar visiems kartu jr 
dar kai kam?! Gal į šį klausi
mą sugebės atsakyti miesto 
Tarybos deputatai būsimoje 
sesijoje?

Lauksime!
__________________K. K ATANIS

GERBIAMI  

s k a i t y t o j a i !
Norėdami operatyviau in

formuoti apie miesto Sąjūdžio 
veiklą, miesto tarybos naujie
nas, nuo spalio mėnesio pra
dedame leisti „Savaitės Kri
vūlę". Ji eis kiekvieną savai
tę, bus savotiška Sąjūdžio 
ekspresinformacija. Dėl po- 
pieriaus.ir techninių keblumų 
spaustuvėje „Krivūlėje" kar
tais nespėdavome laiku infor
muoti skaitytojų, rezoliucijos 
ir kiti rašiniai pasendavo, 
netekdavo aktualumo.

Kartą per mėnesį sulauk
site ir didesnės apimties „Kri
vūlės" (12 psl.). Joje ir toliau 
gilinsimės į Sąjūdžio proble
mas, sieksime konceptualu
mo, poleminio pobūdžio pub
likacijų.

„Krivūlės" redakcija

SĄJBDŽIO ŠIAULIŲ 
MIESTO 

KONFERENCIJA
{vykusioje Sąjū

džio miesto konfe- 
renci j oj e išrinkta 
nauja Taryba ir jos 
vadovai.

Miesto tarybos 
seniūnu išrinktas V. 
K AČINSK AS.

Seniūno pava
duotojais —  V. 
VESTERTAS ir A . 
U R B AN A V IČ IU S .

Atsakingąja sek
retore —  I. VASI- 
NAUSK AITE .

„Krivūlės" inf.
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PRISIKĖLĖ
BAŽNYČIA

VA IŽG AN T U I—120
Nuo amžių Šiaulių rajono 

Micaičių kaimo kapinaitėse 
stovėjo bažnytėlė. Stovėjo 
gražiai prižiūrima, paremon
tuojama, padažoma. Bet atė
jo metas, kada ją, stovinčią 
kapinaitėse, pavertė sandė
liu, o kai ir tam nebetiko, 
paliko likimo valiai. Apie tai, 
kad ją reikia remontuoti, 
kad nevalia jos sunaikinti, 
kad ji turi tarnauti tikintie
siems, net užsiminti Šiaulių 
rajone buvo draudžiama. Į ti
kinčiųjų poreikius ir į kulto 
pastatus bei paminklus buvo 
žiūrima buldozerinio ateizmo 
akimis.

O šioje bažnytėlėje kuni
gavimo kelią pradėjo mūsų 
literatūros klasikas Juozas 
Tumas-Vaižgantas. Čia dirb

damas jis redagavo „Tėvy
nės sargą', čia sėmėsi me
džiagos savo kuriniams 
(„Pragiedruliams" ir kitiems), 
čia užrašė legendas apie Kur
šį ir Kurtuvę.

Toje bažnytėlėje dažnai 
lankydavosi ir L. Ivins

kis, gyvenęs klebonijoje. Ta
čiau visa turėjo išnykti, 
nes tuo metu šalia klestėjo 
internacionalinė pirčių kultū
ra. Ūkio lėšos, kurios galėjo 
kelti žmonių kultūrą,* turtinti 
jų dvasinį gyvenimą, keliavo 
gigantiškos saunos statybai,

pirmojo respublikos puodžių 
puodžiaus J. Paulausko ar
chainių dirbtuvių vietoje.

Bet keičiasi ir mūsų ra
jono pilko gyvenimo rūbas.

Į Kuršėnų parapiją atsikė
lus vicedekanui klebonui A. 
Arnašiui parapijiečių balsas 
pagaliau buvo išgirstas ir 
koplyčios likimas išspręstas. 
Nereikėjo nė metų, kad graži, 
liaudiškos architektūros baž
nytėlė būtų atstatyta.

Rugsėjo 17 d., kaip ir 1945 
metais, kuomet bažnyčia bu
vo uždaryta, tūkstančiai 
žmonių susirinko į Micaičius, 
į Šventojo Kryžiaus atlaidus. 
Atšventinti bažnyčią, šventas 
Mišias atlaikyti atvyko Tel
šių vyskupas A. Vaičius. Prie 
bažnyčios pritvirtinta lenta, 
primenanti J. Tumą-Vaižgan
tą.

Prisikėlė Bažnyčia. Kelsis 
ir žmonių sielos.

A v PUODŽIŪNAS
Autoriaus nuotraukose: 

akimirkos iŠ Micaičių bažny
tėlės atšventinimo.
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Į KLAUSIMUS ATSAKO LKP ŠIAULIŲ MK 
ANTRASIS SEKRETORIUS DONATAS MORKŪNAS

A. S. Įpratome girdėti trafa
retines frazes: Šiauliai —  ma
fijos, spekuliantų, darbininkų, 
saulės miestas. Jūsų nuomone, 
kokia mūsų miesto dominantė?

D. M. Šiauliai —  ieškantis 
miestas.. Ieškoma pakankamai 
drąsiai, tvirtai visose sferose. 
Taip pat nemanau, kad Šiauliai 
—  išsiskiria masine kultūra. 
Pabuvęs . Minsko, Leningrado 
filharmonijos . salėse* įsitikini, 
kad ten padėtis .nėra geresnė...

A. S. A r išlaikys kičas, tvy
rantis miesto centre, laiko išban
dymą?

D. M. Šiaulių gyventojai 
turėtų augdami įveik ti kičą. K i
čas — augimo procesas,.gal net 
liga. Nepamirškite, kad visi. 
atėjome iš t e n a i ,  buvome už
dari, nejutome raiškios laisvumo 
galimybės.,O kai galimybė atsir

rado, metėmės į tvėrimą, eks-. 
perimentą. Tada neišvengiamai 
persūdoma. Laisv.ės pojūtis gim
do ir maksimalizmą, anarchiš- 
kumą, kraštutinumus. T ik  po 
to tarsi švytuoklei lėtėjant ar
tėjame prie apatinio taško, kur 
yra tiesa, demokratija, grožis. 
Kol kas mūsų švytuoklė lekia 
nuo vienos pusės į kitą, o paskui 
beveik tokiu pat greičiu grįžta 
atgal per harmonijos liniją. O 
tiesa, humanizmas,, grožis, de
mokratija kaip siekis, idealas 
yra apatiniame taške. Po truputį 
prie jo  ir artėjame. Demokra
tija yra ne tada, kai tau kažkas 
kažką leidžia, o kai pats sau kai 
ko neleidi. Reikia savo darbe 
vengti kraštutinumų.

A. S. Ko pasigendate Šiau
liuose ne kaip partij os komiteto 
sekretorius, o kaip miesto pi
lietis?

D. M. Matyt, mano gyven i
mas taip susijęs su miestu, kad 
aš galiu kalbėti ne apie tai, ko 
trūksta (tai vartotojiškas .san
tykis), o ko nepadarėme, ką 
aš sieksiu padaryti. Esame kaip 
netobulas kūnas,.kurį reikia to
bulinti. Kaip kūdikis jis turi 
išaugti. Ypač svarbus .augimui 
yra mūsų politinės . kultūros,, 
kompetencijos augimas. Noriu, 
kad greičiau formuotųsi, bręs-. 
tų politinės jėgos,.partijos,.kad 
jos būtų realūs politiniai part
neriai.

A. S. O dabar nesijaučiate? 
(tik paklausęs susivokiau, kad 
klausimas provokacinis. Juk 
pats vasaros pabaigoje Haid 
parke lingavau galva: „Varge 
vargeli, kiek toli dar mūsų nau

josioms politinėms jėgoms iki 
M. Stakvilevičiaus ir D. Mor
kūno...")

D. M. Gaila, bet ne. Jaučiu 
bėdą. Jaučiu, kad nefunkcionuo
ja politinis procesas,.nors jau ir 
pradeda gimti. Iš visų, pareiš
kusių pretenzijas būti politinė
mis jėgomis, laukiu demokra
tijos, politikos .supratimo kaip 
poreikio, kad egzistuotų opo
zicija, kitos .jėgos, orientacijos 
į politiką —  kaip į konstruktyvią 
opoziciją. Tik per bendrą ve ik 
lą, oponavimą, diskusiją, part
nerystę galime siekti bendrų 
Lietuvai tikslų realiu keliu. Jei
gu bet kuri jėga atmes .visiškai 
kitą, tai jau bus politikos pabai
ga, totalinis vienos .ideologijos 
triumfas. J priekį eisime tik tada, 
kai sugebėsime oponuoti, disku
tuoti.

A, S. Ko palinkėtumėte 
Šiaulių spaudai, „Krivūlei"?

D. M. Visos Šiaulių spaudos 
problema, redaktorių bėda, kad 
nedaug yra rašančių rimtai. Daž
nai, kai kaltinami ..Krivūlės", ar 
„Šiaulių naujienų' redaktoriai, 
ne jie  vien i kalti. Ne v isi.žm o
nės, galintys gerai rašyti, ryžtasi, 
išeiti į viešumą. Tai jau lietuvio 
bruožas.. Dar prieš pertvarką į 
sąjunginį radijo ir televizijos 
komitetą lietuviai rašydavo 
rečiausiai. „Krivū lei" linkiu 
konceptualumo, gilumo, prob
leminio svarstymo. Kad savo 
mintimi pakiltų į respublikos
lygį-

A. S. Ačiū už pokalbį.

Kalbėjosi A. STASIŪNAS

Jedinstva bei dabartinis jos 
kūdikis Įmonių streikų komi
tetai, dangstydamiesi darbinin
kų klasės interesais, faktiškai 
vykdo didžiarusišką, šovinisti
nę, nacionalistinę politiką. Atvi- 
rai supriešinti savo judėjimą Są
jūdžiui jai nenaudinga, nes tada 
tektų konstatuoti, kad Lie
tuvoje vyksta nacionalinio 
išsivadavimo judėjimas. Savo 
demagogiškais šūkiais ir reika
lavimais Jedinstvo skaldo ir kir
šina rusiškai kalbančius darbi
ninkus. Kaip sociališkai galima 
vertinti Jedinstvo, Tarybų val
džios gynimo komitetą?

Šiuo metu darbininkų inte
resus Lietuvoje pretenduoja gin
ti trys organizacijos: Jedinstvo 
ir Tarybų valdžios gynimo ko
mitetas daugumai rusiškai kal
bančiųjų, likusiems —  Lietuvos 
darbininkų sąjunga. Abu judėji
mai skanduoja darbininkų inte
resų gynimo mintis, demokrati
ją, pažangų socialinių klausimų 
sprendimą. Todėl klasine pras
me tarp šių judėjimų prigimti
nio prieštaravimo neturėtų būti. 
Kodėl šie judėjimai išsiskyrė? 
Juk socialiniu aprūpinimu Vil
niaus dirbantieji yra net geres
nėje padėtyje nei, tarkim, Kau
no, Šiaulių ar Klaipėdos. Bet 
Vilniaus rusiškai kalbantys 
organizavo Jedinstvo. Pirmasis 
rusiškai kalbančiųjų streikas 
įvyko Vilniuje. Atsakymas gali 
būti tik vienas: Lietuvos darbi
ninkų sąjunga, išreikšdama tau
tos ir darbininkų valią, gina ne 
tik darbininkų socialinius inte
resus, bet ir deklaruoja tautos 
nacionalinio išsivadavimo idė
jas.

Tikrieji Jedinstvos tikslai 
išaiškėjo streikų komitetų rei
kalavimuose. Iš 18 punktų —  
didžioji dauguma yra politiniai, 
nacionaliniai reikalavimai, nu
kreipti prieš Lietuvos valsty
bingumo atkūrimą, už Lietuvos 
pasilikimą kitos valstybės sudė
tyje.

Nors visi visuomeniniai ju 
dėjimai ir besikuriančios parti
jos deklaruoja ir Įgyvendina 
nacionalinę politiką, skelbdami, 
kad po Lietuvos dangumi atsi
ras vietos visiems geros valios 
žmonėms, tačiau ne visus kita
kalbius šios deklaracijos įtikina.

Reikia suprasti padėtį žmo-

N U O M O N Ė

JEDINSTVO—  
KAS J I?

nių, kurie savo noru ar didžios 
valstybės komandiruoti, suplau
kė į Lietuvą mokyti mus socia
lizmo, padėti pakeisti svetimus 
šiai valstybei mūsų visuomeni
nius santykius. Jie neteko privi
legijuoto mokymo statuso, jiems 
reikia atsisakyti daugelio len
gvatų, nors tų lengvatų jau 
atsisakinėja pačioje Sąjungo
je, tačiau tokiems žmonėms jų 
netekimas siejasi su mūsų tau
tiniais judėjimais. Todėl tokie 
žmonės yra nesutaikomi ir patys 
aršieji mūsų judėjimų priešai.

Reikia suprasti padėtį žmo
nių, kurie atvyko čia viliojami 
geresnio duonos kąsnio ir to tru
pinio, užsilikusio čia ar dvel
kiančio per netoli esančią vals
tybinę 3ieną europietiškos civi
lizacijos kvapo. Kai kurie sup
ranta savo tėvynę vieta, kur jis 
užsidirba duonos kąsnį, turi ben
drabutį, o dar geriau —  butą. 
Po savaitės jis paims lagaminą, 
nuvažiuos tūkstančius mylių, ap
sistos ir ten bus jam vėl tėvy
nė. Atrodo, kad pastarieji netu
rėtų ką prarasti, o ypač šių abie
jų grupių vaikai yra nekalti 
dėl savo tėvų darbų ar klajo
nių. Jie paprasčiausiai neturi 
kitos gimtinės, tik Lietuvą. Ko
dėl jie ne visi patiki mūsų kvie
timu kartu kurti Naująją Lietu
vą, nenori būti Lietuvos pilie
čiais ir lygiai su lietuviais nau
dotis visomis teisėmis. Juk įsta
tymo projektas dėl pilietybės 
yra labai humaniškas. Kiekvie
nas kitos tautybės žmogus, apsi
gyvenęs Lietuvoje iki 1989 m. 
sausio 1 d., neturįs kompromi
tuojančių savybių, išreiškęs va
lią būti piliečiu ir davęs Lietuvai 
priesaiką, tampa Lietuvos pi
liečiu.

Mes pamirštam dar vieną 
kitakalbių padėties ypatingumą 
mūsų respublikoje. Kaimyninė

didi tauta, valstybinės politi
kos dėka niveliuojanti kitų 
tautų kalbas, papročius, istorinių 
įvykių bei politinių veiksnių dė
ka laikanti valstybės vairo pag
rindinius stipinus savo rankose, 
palaikė kitataučių migraciją ir 
migrantų eg^įstenciją mūsų res
publikoje.

Manyčiau, kad Jedinstvo ir 
kitų šios pakraipos judėjimų 
kilimų priežastys yra objekty
vios. Jos atsiranda dėl suprati
mo, kad gali ateiti laikas, kai 
bus netenkama natūralios met
ropolijos moralinės paramos, 
suvokimo, kad tu buvai didžios 
nacijos dalis, o dabar tapai tau
tine mažuma ir turi pripažinti, 
kad valstybė yra vardu tos tau
tos, kuri čia sudaro pagrindą. 
Tokie žmonės nenori pramokti 
keletą vietinės kalbos žodžių, 
girdėti šią kalbą oficialiose įs
taigose. Istorija mena daug 
panašių analogų kai tautos ban
dė iškovoti nepriklausomybę. 
Prisiminkime Alžyro nacionalinį 
išsivadavimo judėjimą 1956 
metais, Prancūzijos prezidento 
De Golio pastangas sureguliuoti 
politinę įtampą ir protingą met
ropolijos žingsnį, kai reikėjo 
pripažinti Alžyro nacionalinį 
frontą ir Alžyro politinę nepri
klausomybę. O kaip pasielgė 
prancūzų kolonistai Alžyre? 
Tuojau sukūrė OAS organizaciją, 
kuri pradėjo terorą ir kovą prieš 
Alžyro nacionalinį frontą, dargi 
pačią metropoliją, pasikėsino į 
prancūzų nacionalinį didvyrį 
generolą De Golį. OAS buvo 
prancūzų nacionalistų judėji
mas, siekęs išsaugoti savo pri
vilegijas. Analogiški konfliktai 
kilo, kai buvo vykdoma SNO  
1962 metų deklaracija, suteikusi 
nepriklausomybę kolonijinėms 
tautoms. Metropolijų piliečiai 
trukdė šių tautų nacionalinio 
valstybingumo sukūrimui, ken
kė Jų ekonomikos vystymuisi 

Jedinstvo judėjimas —  tai 
šovinistinis, nacionalistinis Lie
tuvon migravusių kitakalbių 
žmonių, judėjimas, siekiantis 
išlaikyti kai kurias privilegijas, 
sutrukdyti Lietuvos gyvento
jams atgauti valstybingumą, po
litinę ir ekonominę nepriklau
somybę.
Romualdas Kęstutis URBAITIS 

Advokatas

PREKYBOS VALDYBA
V. JANK AUSK AS —  viršininkas

5000 darbuotojų, 455 —  vadovai, 359 —  specia
listai (prekių žinovai, ekonomistai)

Pavaduotojai
I. Pirmasis pavaduotojas komercijai, atsako už 

pramonines prekes, taros bazę, turgų
P. BUM BLIAUSKAS

I I . Pavaduotoja komercijai, atsako už visuomeninį 
maitinimą ir maisto prekes

V. C lAPIENĖ
I I I . Pavaduotojas statybai

A. PETROLIUNAS
IV . Pavaduotojas kadrams

L. M ATU ZAS  
kadrų skyrius —  8 darbuotojai 

Partinės organizacijos sekretorė 
D. BŪDVYTIENĖ

Centralizuota buhalterija
penki skyriai

I. Prekių ir taros apskaitos skyrius
A . PETR AUSK IENĖ  ir 8 darbuotojai

II . Finansų ir atsiskaitymų skyrius
V. G R IG A L IŪ N IE N Ė  ir 5 darbuotojai

I I I . Atsiskaitymų su darbininkais ir tarnautojais 
skyrius

A . C E K A N A U S K IE N Ė  ir 6 darbuotojai
IV . Pagrindinių priemonių inventoriaus medžiagų 

apskaitos ir kontrolės skyrius
V. D A U G U V IE T IE N Ė  ir 5 darbuotojai

V . Suvestinių balansų skyriusj R. SLUC K IENĖ  ir 4 darbuotojai

Prekybos organizavim o skyrius 

Viršininkė P. B A G A R A U S K IE N Ė  ir 4 darbuotojai 
Prekių paklausos tyrimo ir kainų skyrius

I. V IS O C K IE N Ė  ir 6 darbuotojai 
Maisto prekių prekybos skyrius

J. S IL IU N IE N E  ir 15 darbuotojų  
Planavimo-ekonomikos skyrius

A . Z IN E V IC IU S  ir 8 darbuotojai 
D arbo organizavim o ir darbo užmokesčio skyrius 

U. G R IK PID IE N Ė  ir 4 darbuotojai 
Darbo mokslinio organizavifao ir valdym o labora 
torija

J. T ISC E N K IE N Ė  ir 3 darbuotojai 
Juridinis skyrius

J. C A LN E R Y T Ė  ir 2 darbuotojai 
Materialinio-techninio aprūpinimo skyrius 

J. A N T U L IS  ir 3 darbuotojai 
Kapitalinės statybos skyrius

V. P L A U C IŪ N IE N Ė  ir 5 darbuotojai 
Technikos skyrius

L. S IPK A IT IS  ir 5 darbuotojai 
Visuomeninio maitinimo skyrius

D. V A L A N T IN A V lC lE N Ė  ir 3 darbuotojai 
Revizinis skyrius

V. M A Ž E IK IE N Ė  ir 2 darbuotojai 
Ūkio skyrius

D. ŽU K A U S K IE N Ė  ir 9 darbuotojai 
Bendrabutis
vedėja V. Š U M B A R A U S K IE N Ė  ir 12 darbuotojų  
Sanitarinė-tchnologinė maisto laboratorija

R. K IS A Z A U S K IE N Ė  ir 4 darbuotojai
Klubas

vedėja B. P R O K A P A V IC IE N Ė  ir 6 darbuotojai 
Trys pramoninių prekių firmos

„ G R A Ž IN A " , „RUDĖ", „ V A IV A "  
su savo darbuotojais  

Septynios visuomeninio maitinimo įmonės 
„A U Š R A ", „B A LT IJ A ", „ D A IN A I " ,  „G E LU V A ", 

„JA U N Y ST Ė ", „M IL D A ", „R A S A "
Septyni direktoriai, septyni pavaduotojai, sava bu
halterija
Ūkiskaitinis darbų vykdytojo  baras

viršininkas J. V lC A S , 170 darbuotojų  
Ūkiskaitinė taros bazė
direktorius G. J A N K A U S K A S  ir 111 darbuotojų  
Turgų direkcija

direktorius E. U R LA K IS  ir 37 darbuotojai 
Visuomeninio maitinimo bazė (sandėliai)

P. K ISLA U SK A S , 35 darbuotojai 
M aisto prekių bazė

A . V IT K A U S K A S  ir 150 darbuotojų

KOJE L Ė S ? 4 psl.
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„PRAVDOS“
GEBELSIADA PROVOKACIJA.

* 13 с е н тя б р я  1989 го д а №

^PECTPOP^i и «Слюдис»
Комментарий к некоторый ^ Л а м м и  лидера литовского общественного движения
Витацтас Ландсбергис, профессор кок 

К О Я  U «  !  К A T  A S

tmmimu p o a i r A i i M i t j l i

уватории, предсе- пил против лозувгов типа чОк-

Sobalis K* -  VUtKo piratini nitas,
flurača* A. -  LPS^jūol'lo Saiao Tary&o« nary*, Liatuvos aokalo is to r ijo s  i r  f i lo s o 

f i jo s  asociacijos piratinio*«*,

Kudaba C , -  L® $ fjū d$ i»Sa la©  Tarybos nary.- ,L is tu vo*  Kultūros fondo p irs in ln k as , 

Landsbergis V . -  L®SfjD dtlo Saiso Tarybos p ira in in ka*,

L u k o lsv ifiien i 1* -  PLB Valdybos v ic sp ira in in k i,

Ptotiaka K. -  LPS^jūdSio Saiao Tarybos narys, Lietuvos O liapinio Koaitsto vica— 
p ira tin i nfcss,

Paleckis j . y .  -  LKP £k id eo log ijos skyriaus vadijas 

Tariseksą A, -  Liatuvos Laiavfts Lygos pirslninka*
XXXVI -o ja  Europos L ie tu v i* Studija Savaitltjs, vykusioj# Šved ijo j* Gotlando asi

lo *  ry tin is  pakrantfts K«ttH4M*rsvik'o vistovSjs nuo 1989 a, lispes «An* 30 ik i 

rugpjūčio ain. 6 d . ,
i  % k l a u s «

prsnatiaua apis dabsrtiftf Llatuuo# po litin y , akoiio»inf, akolologirtf ir  socialinę 
padAti, ku ltūros,Ivistiao,jaunino auklAjia© problsaaa bai Sslnyfcios valdaan} 

tautos atgiaitso procaas, e taip pat pasidalint a in tia is  su Studija Saveit§a da
ly v ia is  apis tg problsag galinus sprandiay kaliu* i r  budus, 

s u t a r i a * }
VISil PASAULIO LiETUViV CVVYBlkJS TIK5LAS TftA «PRIKLAUSOMOS LIETUVOS VALSTY8 įfr 
ATKBmu&i

управлением в составе Литов
кой ССР.
Можно привести и другие 

»акты сомнительной игры ли
вров «Саюдисах. Думается, 
ряд ли литовский народ одоб-

уководителями реакционной 
миграции и националистиче- 
ких организаций Литвы, сов- 
1сстно с которыми, как уже 
ообщала ч Правдах, п ре дета- 
итель чСаюдисах подписал 
екларацию, в которой по су
ществу содержится требова
йе о выходе республики из 
остава СССР.

Кстати, один из тех, кто 
одписал эту декларацию о су- 
ереннтете Литвы, а именно—  
заведующий отделом ЦК КП 
1итвы Ю. Палецкис в не- 
(авыем интервью газете «С о 
ветская Россия х обвинил 
»Правдух в искажении фактов. 
1ескать. в литовском тексте 
декларации, который он вме
сте с Ландсбергисом и други- 
<и подписал, нет слов чв ск
опированной Советами Лит- 
»ех. Но Ю. Палецкис умолчал 
» той, что он подписывал
’екст декларации и на англий- 
:ком языке, а там эти слова 
■сть (см. факсимиле этой де-
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утверждаем, что корн» 
аннексии Литвы Советским Сом 
зом в 1*40 году 
ту Сталина — Г> 
густа 1*39 года 
мим протоколам. Это привело 
и размещению частей Советской 
Армии а Литва в 1939 году и 
дополнительных сил а 1940 го
ду.

Поэтому Принятые в июне 
июле 1940 года политически 
акты о присоединении Литвы ._ 
Советскому Союзу были примя
ты в присутствии вооруженных 
сил и а условиях террора со
ветского НКВД и ив являлись ак
тами самоопределения. По этой 
причине мы считаем, что при
соединение Литвы к Советско
му Союзу было основано иа за
хвате и аннексии и, следова
тельно. является незаконным. 
Именно поэтому мы считаем со
ветские силы, находящиеся в 
Литве, окнупаиионмой армией » 
требуем их вывода-.

3 ,у , P a le ck is1.MU1.1D ияииу. ч и 
тать себя гражданином СССР  
или чжить в другой стране— в 
Ляг вех. Сама постановка во
проса предполагает, что нелн- 
товское население в чновой

ленив, л  иуышльни на днях 
внеочередная сессия ТЦ^льчи- 
^мм*г» пг-р райсовета народных 
депутатов, протестуя против 
ущемления прав компактно 
проживающих людей нелнтов-

Литвех будет лишено многих 1ской национальности, решила: 
законных гражданских прав, /провозгласить район Поль- 
Может, поэтому В. Лалдсоер- Г ским национально-террнтори- 
гис нигде н ни разу не высту- альным образованием с само-

1водит в заблуждение
Но вернемся к народному 

депутату В. Ландсбергису. В 
интервью корреспонденту «Г о -  
поса Америках он обвиняет 
«Красную звездух в том, что 
эна якобы разжигает рознь 
между военнослужащими 
местным населением. В  этом 
случае народный депутат яв
но перекладывает вину с боль
ной головы на здоровую. Ведь 
не журналисты «Красной звез 
дых, а сам Ландсбергис дела
ет однозначное и категорич
ное заявление: «Присоединение 
Литвы к Советскому Союзу 
было основано на захвате и 
аннексии и, следовательно, 
является незаконным. Имевно 
поэтому мы считаем советские 
силы, находящиеся в Литве, 
оккупационной армией и тре
буем ее выводах.

Не подобные ли заявления 
побуждают к действию тех 
чпатриотовх Литвы, которые 
скинули с постамента з Кау
насе танк, поставленный в па
мять о солдатах-освободнте- 
лях, оскверняют могилы совет
ских воинов, отдавших жизни 
за свободу и независимость 
литовского народа? Осудили ли 
хоть раз В. Ландсбергис нли 
другие лидеры «Саюдисах по
добные факты? Мне такие слу
чаи неизвестны. Так кто же 
если не разжигает, то поддер
живает межнациональную 
рознь? Кто мешает перестрой
ке, стараясь не объединить 
людей, а обособить их в на
циональных квартирах?

Об этом стоит подумать.

Георгий ОВЧАРЕН КО.

Cotleno. Sw*o*i

ioent* of tn# 36tn Сигооелп 

I, Xily 31 -  *vjQust 6.
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надеемся, что к ноябрю 
. ...кабрю мы сможем прове- 
■ выборы в Верховный Совеу 
твы._ Литовский Верховный 

Совет, несомненно, примет ре
шение о том. что в новом со
ставе Верховного Совета не бу
дет мест, «зарезервированных* 
за коммунистическом партией 
и отдельными общественными 
организациями.

Поскольку «Саюдис*. т. 
образом, будет на равных 
пермичать с другими партиями 
и движениями, мы уверены, что

eoucstion.

I »  inuBotan* иогЮ -  

Litnoerjan sta tė .

f P t fis y  PASAULIO LICTUVIV crvveiais TIKSLAS 

/ * ■  АТкОй1ПД&1

RA NCPRUl AUSUnOS LIITJVOS VALbTrCCf

Я должен объяснить, что а 
маши дни понятна «коммунисти
ческая партия* — »то нечто ми
фологическое. В разваливаю
щейся Коммунистической пар
тии Литвы существует несколь-

.Daaarsvlk 1969 б » 06

Саюдис» ведет борьбу

< демократическим пе- 
1» п л « 1  и независимости Лит
вы, участвуют в деятельности 
движения «Саюдис*.

Если выборы будут проведе
ны а срок этой зимой м «Саю
дис» завоюет убедительное боль
шинство мест, мы будем дейст
вовать. исходя и» наших изве
стных позиций в отношении во
проса о пребывании советских 
сил на территории республики, 
вопроса об ограничении лично
го состава частей, размещен
ных а Литве, размерами частей, 
составленных из л  ------

1зательны- 
мимедввние попрвекн и Совет- 
смвй Конституции, ограничив»-

U V. Lendebergla
ХлЛ&4Ы7Г J 1и.

I . Lukolevl^leni

Г -

PROVOKATORIUS -  
HOMO SOVIETICUS
0VČIARENK0

Vargu ar kas prisimena tokį metą, kad TSKP CK organas 
„Pravda" būtų taip ilga i ir įnirtingai puolęs kurias nors kitas 
respublikas, kaip mūsų gimtąją Lietuvą ar Estiją. Mums gal dau
giausia kliuvo iš visų trijų. Nors ir Latvija nebuvo pamiršta.

Paaiškinti tai nelabai sunku. Šio psichologinio karo rengėjai 
visaip maskuoja jo  priežastis, o tikslus piešia rožinėm spalvom, 
slepiančiom visiems seniai žinomas perspektyvas, kurios nieko 
gero mums nežada. O  kad būtų įtikinamiau —  siunčiami tą re i
kalą gerai išmanantys riteriai, kurių pirm ieji žodžiai apie Lietu
vą: kokia ji  graži, apie ją  visada mūsų plačio joje tėvynėje gerai 
atsiliepdavo, jo je  visada atvykęs žmogus jautėsi kaip namuose 
tačiau... Tačiau dabar čia skriaudžia kitataučius. Tarybinius žmo
nes vadina ..kitataučiais" arba „migrantais". Ir  kaip jiems liežu
v is  apsiverčia. Štai viena ne lietuvių tautybės moteris Gedimino 
aikštėje man pasiskundė, kad ja i grasina, sodo nam elyje „ža
liūkai" stiklus išdaužė. O  pavardę ji  b ijo  pasakyti, nes nori likti 
gyva... Ir taip toliau, ir taip toliau.

Panašių ir dar kvailesnių rašinių Rusijos spaudoje paka
ko. M atyt, iš Kremliaus bonių politrukai, kuriems brangūs tie 
laikai, kai jie energingai kūrė subrendusį socializmą, moste
lė jo  lazdele dar neišderintam „Organų" chorui, kad pagriežtų 
tokią muziką, nuo kurios eiliniams tarybiniams žmonėms prie 
Uralo ir už jo  plaukai pasišiauštų, širdis smarkiau suspurdėtų — 
TĖVYNE PAVOJUJE! Reikia gelbėti tarybų valdžią! Ir  niekas iš 
tų dešimčių m ilijonų nepaklaus —  kieno tėvynė? Ir ar tikrai ta 
tėvynė pavojuje. Juk mūsų adresas —  ne namas ir ne gatvė — 
mūsų adresas Sovetskij Sojuz. O  jeigu  taip — tai visur turi būti 
taip, kaip ir mano gubernijoje. Juk mes gyvename bendrame na
me, o  bendras namas —  tai bendrabutis, ir tik jo  komendantas ga
li pasakyti, kas gerai, o kas blogai. T ik  komendantas žino, kaip 
turi miegoti, dainuoti, kvėpuoti, žygiuoti, „i nikakoj samodeja- 
telnosti".

Psichologinis karas davė vaisių. Kai kurių Rusijos, Vidurinės 
A zijos  gamyklų vadovai Pabaltijui „trijų pirštų kombinacijas" 
parodė. V is daugiau radosi žmonių, kurie su „fašistais" į kal
bas nesileido. N e  be Politrukų pagalbos interfrontininkai strei
kus sukėlė, kad paklupdytų „maištaujančius nacionalistus".

Pirmuoju smuiku š io je  kovo je, o tiksliau —  štabo viršininku
—  buvo „Pravda". (A š nenoriu pasakyti, kad ji jau atsisakė šio 
vaidmens.) Jos rezidentas G. O V C lA R E N K O  neblogai pasidar
bavo Lietuvoje, po to nedelsdamas puolė į M oldaviją, kur jam 
buvo pasakyta trumpai drūtai: esate „persona non grata". Tačiau 
jis dėl to nepergyvena. Ir  toliau m yli broliškas respublikas, nori, 
kad vis i gyventum e „vien ingo je draugiškoje šeimoje". O nacio
nalistų ir ekstremistų jis  nemėgsta. To  ir neslepia. Tačiau jis abe
joja, ar dar kada rašys apie Lietuvą. Taip jis porino teležurnalis- 
tui iš Kauno. Na, o kad jis orientuojasi Lietuvos reikaluose, tai jis 
garantuoja. Juk ir draugų jis pas mus turi. Matyt, neblogi drau
gai...

Ir  štai paskutinysis Ovčiarenkos kūrinys „Pravdoje". Jį spaus
diname šalia. Jame visko yra. Ir Šalčininkai, apie kurių akciją 
toli Rusijoje žino jo  anksčiau, nei j i  įvyko.

Ypatingo dėmesio susilaukė Gotlando Komunikatas, kurį pa
sirašė išeiv ijos lietuvia i ir mūsų atgimstančios Lietuvos veikėjai. 
Gal dėl to ir nebūtų reikėję, kaip rašo didysis falsifikatorius Ov- 
čiarenko, spausdinti laikraštyje jo  faksimilės, bet LKP CK sky
riaus vedėjas teigia, kad tokio teksto, kokį publikuoja „Pravda", 
jis nepasirašęs. O  kas susigaudys ten, Rusijoje, ar kur kitur. Juk 
tekstas angliškas, o kad po juo sakinys lietuviškas, tai gal taip jie  
sugalvojo. O  be to kas ten žinos, kad jis lietuviškas. „Pravda" 
jau yra  v ie to je  v ieno lietuviško dokumento išspausdinusi- kitą. 
N e  naujiena. O  je igu  palyginsime lietuviškąją ir angliškąją 
faksimiles, tai parašus priklijuoti galima buvo ir prie kin ietiškojo 
varianto. T ik va, nelaimė, tas lietuviškas sakinys. Matyt, prasti 
poliglotai ruošė „įkaltį". Bet argi tai svarbu. Juk medžiaga ruoš
ta ne tiems, kurie, kaip Marksas mokė, viskuo abejoja, bet tiems, 
kurie tiki, jog  „Pravdos" žodis paskutinis ir teisingiausias. O  jie  
„pravdistai", dabar —  paskutinis bastionas, dar galintis išgelbė
ti tuos, kurie visada nurodydavo, kur, ką, kada ir kodėl reikia 
gelbėti.

VI. MILKUS

PROVOKATORIUS (lot. žodis) —  kurstytojas, veikiantis iš
davikišku tikslu. PROVOKACIJA — kurstymas, pastūmėjimas 
j kam nors kenksmingus veiksmus arba sprendimus.

P R I E Š  J E L C I N Ą

Leningrado laikraščio „SMENA" korespondentui B. JEL
C INAS, ant kurio „Pravda" irgi išpylė paplavų kibirą, pasakė:
—  Visa tai nukreipta prieš mane asmeniškai. Tvirtinu, jog 
tai šlykštus melas, siekiantis apjuodinti liaudies deputatą ir tą 
gerą atgarsį turėjusį vizitą...

Laikraštis („Pravda" —  red.j, perspausdinęs itališką straips
nį, mano manymu, atspindi tuos procesus, kurie vyksta parti
joje, kurioje įsitvirtino kai kurios priešingos pertvarkai jė
gos ir stabdančios ją. Jos negalvoja apie padėtį šalyje, kuri 
yra krizėje. Vakar Maskvoje, Puškino aikštėje, šimtai 
„Pravdos" egzempliorių buvo viešai naikinami.

Be to aš manau, kad man būtų nesolidu bylinėtis su laikraš
čiu, tuo labiau, jog tai sukeltų papildomą ažiotažą. Tuo la
biau, jog aš gavau aibę telegramų, kuriose pareiškiama 
jog nebeskaitys „Pravdos". Todėl aš galvoju, kad skaitytojai 
patys išsiaiškins..

Dar kartą pareiškiu: šita akcija nukreipta tam, kad sumen
kintų autoritetą liaudies, kuri mane rinko, ir autoritetą tarp- 
regioninės deputatų grupės, kuri sudaro mažumą...
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Prieš keletą metų vienas šiau
lietis manęs paklausė: „A r rei
kalinga Prekybos valdyba?" Ta
da parduotuvėse dar buvo pre
kių. Pagalvojau, koks mūsų rei
kalas, prekybininkai geriau ž i
no, kaip jiems save valdyti.

Dabar prekės išgaravo. Už
sukime į valdybą, panardykime 
šio šimtakojo labirintuose. Kiek 
skyrių ir poskyrių! Ir visi dirba. 
Kiekvienas šiuo metu dirbantis 
valdyboje žmogus sunkokai įro 
dinėja savo reikalingumą. Darbo 
per akis, net nustebtų, je i pa
klaustume, ar negalima panai
kinti jo  etatą. Duok jiems dar 
porą žmonių —  ir tada nespės!

Sistema! Mintimis pabandęs 
aprėpti tai, kas sunkiai aprėpia
ma, pasijunti esąs kvailas, 
dingsta noras gyventi. N ebelie
ka perspektyvos jausmo. Juk 
visi ten reikalingi. V. Jankaus
kas — viršininkas, uždraudęs 
savo pavaldiniams naudotis bla
tu, nueiti pas pažįstamą į par
duotuvę, be eilės apsiprekinti. 
A rg i jis taip įrodinėja savo re i
kalingumą? Moterys skyriuose 
murma: „Teko stovėti eilėje, kad 
gaučiau „Elnio" batus". Tūks
tančiai šiauliečių moterų net ne
žinojo, kad batų šiandien bus...

Nereikia kaltinti nė vieno 
TEN dirbančiojo. Sistema braš
ka, nes neaprūpina savo vyk d y
tojų. Mat net tada, je i valdybos 
455 vadovaujantys darbuotojai, 
359 specialistai nebepirktų pra
moninių prekių, net je i nebeval- 
gytų ir nemaitintų šeimų, šiau
liečiams geriau nebūtų. Rodos, 
paprasta logika: mažėja prekių, 
turėtų mažėti ir aparatas. Deja, 
deja... Buvo naikinami -Maist- 
prekyba ir Visuomeninis mai
tinimas. Jau geriau maro epide
mija. O  juk buvo kalbama apie 
kosmetiką, darbuotojų pergru
pavimą.

800 vienaip ar kitaip tvar
kančių prekybos ūkį. O  je i kiek
vienas iš jų kasdien numegztų 
po porą kojinių. Žiūrėk, kokia 
nauda miestui, apsirūpintume. O 
jei nors vieną kitą išmokytume 
muilą virti! Sako, panevėžiečiai 
moka.

Prekybininkai nekalti,—  pa
sakysit. Bet juk kojinių ir muilo 
nėra, o šias prekes skirstantys 
darbuotojai gauna atlyginimus. 
Prekių mažės, o  valdyba — ne. 
Valio valdybai! Dažnas v irš i
ninkas pasakys, kad esą etatų 
mažinimas ar didinimas —  ne jų 
kompetencija. Aišku, sutinkame 
ir nelaukiame iš jūsų in iciaty
vos! Kiekvienam savo. Tai gali
ma patikrinti darbo mokslinio 
organizavimo ir valdymo labo
ratorijoje. Gerbiama J. Tiščen- 
kiene, štai Jums ir tema kandida

tinei disertacijai: „Valdžia yra 
— prekių nėra', o gal: „Kodėl 
valdžia yra?"

Kartais daroma, nes reikia. 
M oki nemoki, o reikia — socia
lizmui, komunizmui, nepriklau
somai Lietuvai. Petras Cvirka 
nemokėjo rašyti eilėraščių, o 
rašė. Reikėjo. Todėl kito sky
riaus epitafija tebūna jo  eilėraš
čio pavadinimas:

KODĖL KELNERIS LTODNAS 
Balti kelneriai paduoda vyną, 
paduoda vyną brangų.
Galva apsvaigus, velnias žino, 
Nuo vyno ar nuo tango.
Ne man valgiai, ne man vynas,

ateis tikrintojai ir suras paslėp
tus likučius. Nesibaigiančios 
kontrolės. Vienas KSNG darbuo
tojas tikrinimą pradeda maž
daug taip: atsiremia nugara į 
staktą ir suka apie pirštą ant
rankius. Simboliška, o juk tam 
yra priežastis. Vedėją nuolat 
supa viršininkų viršininkėlių ra
tas, j i  turi šeimą, gimines, pa
galiau turi širdį ir nervų sistemą. 
Ir je i butelio iš rašomojo stalo 
milicija neištraukė, ramina širdį 
ir sistemą. Ir ramins, ir slėps 
tol, kol žmogaus nepakeis robo
tas. 2mogaus kol kas negina ju 
ridinis valdybos skyrius. Gerb. 
J. Calneryte, ar nerasite kodek-

penktadienio rytą, apie devintą 
valandą, užsakomas pienas iki 
antradienio. Susidaro penkių 
dienų tarpas. Kuri iš Jūsų, ger
biamosios P. Bagarauskiene, I. 
Visockiene, J. Siliūniene, o gal 
net U. Grikpidiene, galite nus
pręsti, kiek to pieno reikės. O 
reikėtų vien todėl, kad nepa
naikintų valdybos. Kur dings 
šios išvardintos moterys? Da
bar už jas rizikuoja vedėjos. T ik
riausiai Jums žinoma, je i ateis 
tikrintojai iš Sanitarijos-epi- 
dem iologijos stoties ir ras pieną 
su vakarykščia data ant etike
čių, lieps išpilti ir sumokėti iš 
savo algos. O kiek kartų tikrin-

KOJELES
ARBA

AR REIKALINGA ŠIAULIŲ PREKYBOS 

VALDYBA
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Ne man nei gitara.
Ponams nešu ponų va lgį,— 
Ponų restoranas.

„Trečias frontas" 
Nr. 1, 1930 m.

Kalbėsime apie tuos, kuriuos 
valdo Prekybos valdyba. Bet 
kuri paklausta vedėja pasakys, 
kad planas — absurdas. Niekas 
nežino gyventojų poreikių. Už
sakymų stalas seniai v irto  pa
skirstymo stalu. Skirsto tai, ką 
turi, pagal principą, ką suspėsi 
nučiupti.

Pardavėjas (ir vedėjas) per
sekioja nuolatinė baimė, kad

so straipsnio, kuris leistų ved ė
joms įsigyti dėžes (2 m x 0,5 m) 
daiktams reprezentacijai. Iš tos 
dėžės j i  galėtų pavaišinti nuolat 
išgerti prašantį santechniką, 
kroviką, svarbų viršininką, o ir 
vaikams šį tą parnešti reikia. 
Si dėžė pasitarnautų ir tam at
vejui, je i vedėjos širdis neat
laikytų nuolatinių tikrinimų ir ja 
būtų galima už valdybos lėšas 
vežti į Ginkūnus. Gal šios dėžės 
nelies tikrintojai.

Šiandien į parduotuves 14-15 
val. atveš pieną su rytdienos 
data. Diena šen, diena ten. Bet

tojai supuolė kartu. Ką tik m ili
cijos darbuotojai „iššlavė" v e 
dėjos kabinetą, nėra kuo pama
loninti ponias iš stoties. Nė 
saldainių dėžutės!

Liūdnas kelneris jūsų siste
moje, valdybos vadovai! Ką da
rysime? Vis sunkiau skirstote 
prekes. Jau būtinas dar vienas 
aparatas, kuris apsaugotų nuo 
saviškių gobšumo. O juk neap
saugos. Jei prie kiekvienos ka
sininkės pastatysime po žmogų, 
ir ji  reikės maitinti. Kur rasti 
išminties? Gal žemaičiai patars? 
Todėl dar viena epitafija.

VERŠĮ VEDĖ A N T  PARDOSKĖS 
Buvo naktis,
veršį vedė žmogus ant pardoškės 
Steig iš pakrūmio

vilks ant veršio bloškęs. 
Omai žmogus

apsukui su lazda pamojo, 
Steb —
vilko vietoj veršytį užtvojo.

Vilks —  liga, gydyms —  lazda, 
o veršiai —  ligoniai.

S. Daukantas. 
Žemaičių tautosaka

Iš Prekybos ministerijos va l
dyba kasmet gauna apie 1100 
raštų. Iš kitų organizacijų dar 
porą tūkstančių raštų. Keli šim
tai kilogramų dokumentacijos 
ir aprūpina valdybos aparatą 
darbu. Pati valdyba sukurta 
tam, kad ministerijai būtų leng
viau tvarkytis. Anksčiau mūsų 
mieste buvo susivienijimai, 
kurie tvarkėsi teritoriniu prin
cipu. Buvo aptarnaujamas kon
kretus miesto rajonas. Kai išsi
plėtė biurokratinis aparatas ir 
kai atsirado prekių trūkumas, 
mechanizmas dėl tuščių apsukų 
vis dažniau perkaista.

Kai atsisėdi ant tuščio pre
kystalio, nuo mąstymo gali ir 
galva plyšti. Jei pasiteiksime 
liaudies išmintį ir vilku vadinsi
me prekių stygių, šešėlinę eko
nomiką (jai prekybininkai taip 
pat nėra svetim i), kur rasti gerą 
gydymą — lazdą. Pakartosiu, 
kad kiekvienas valdybos žmogus 
save pateisins — dirba. Siek 
tiek daugiau mąstantis tikriau
siai pagalvoja, o kodėl iš to dar
bo jokios naudos? Eilės, grum
tynės, nuolatinis žmonių įnir
šis, prakeiksmai prekybinin
kams. Šie nekalti dėl prekių sty
giaus, nors sistemos absurdas 
ir labai krenta į akis. M o
kykloje kuo mažiau pamokų, 
tuo mažiau mokytojų. Prekybo
je, kuo mažiau prekių, tuo dau
giau viršininkų, jų. skirstytojų.. 
įsivaizduokime, kad vieną dieną 
mieste parduosime paskutinį 
kostiumą. I šią mugę turėtų atei
ti visi 800 Prekybos valdybos 
viršininkų ir specialistų. Kos
tiumą tikriausiai pasiims pro 
tarpą prasispaudęs karo vetera
nas — jam be eilės. Mums beliks 
vienas kitą vadinti veršiais. O 
juk tokie esame veršiai —  lig o 
niai. Sako, kai susergi, pakinta- 
žmogaus mąstymas. Todėl ve\ 
tėtų gerai pagalvoti, ar reikalin-' 
ga šiauliškiams Prekybos va l
dyba?

R. SUBARTAS

Siaurės vakarų pusėje dieną 
ir naktį nuolat žemę drebino 
patrankų gausmas. Ten buvo 
triuškinami hitlerininkų liku
čiai, užspausti Liepojos pelkėse. 
Nors fronto lin ija nutolo už Lie
tuvos ribų, tačiau neramu buvo 
ir mūsų krašte. Paskelbus visuo
tinę vyrų  mobilizaciją, kaimas 
užvirė ly g  pagaliu pamaišytas 
skruzdėlynas. Vieni bandė laimę 
mobilizacijos punktuose, kiti 
stengėsi mažiau maišytis va l
džios vyrų  akyse, treti glaudėsi 
nuošalesnėse vietose ar savo so
dybų rūsiuose. Vyrų dauguma 
norėjo, kad kruviną košę srėbtų 
tie, kurie ją  užvirė, t. y. Euro
pą bandę pasidalinti H itleris ir 
Stalinas. Kaimo vyrai manė pri
taikyti tuos pačius pasyvumo 
metodus, kaip ir hitlerines oku
pacijos metais: išlaukti, pasi
traukti nuo valdžios akių. Deja...

Užgeso 1944 metų paskuti
nioji gruodžio diena. Šaltuku 
padvelkęs priešnaujametinis va 
karas, rodos, nieko b logo neža
dėjo. Pašėręs gyvulius, suma
niau aplankyti greta gyvenan
čią seserį, bet man einant pro 
sodybos kampą, buvau ginkluo
tų kariškių sulaikytas. Mane 
puolė kailiniuotas vyrukas, v ie 
toj „labo vakaro" išgirdau ru
siškus triaukščius „matus", bu
vau šautuvų buožėmis aptalžy

tas. Su iš namų pasiimta maisto 
terbele atsidūriau Kelmės enka
vedistų smaugyklos (dabar S. 
Nėries g-vė, Nr. 11) rūsyje. Tai 
buvo košmaras! Čia žmonėms 
trūko'oro, buvo sugrūstos po tar
dymo „procedūrų" sužalotos au
kos. Mažiau mėsmalėje nuken
tėjęs, nuolat skuduru ar marški
niais palubėje vėduodavo ir taip 
šiek tiek įkvėpdavome šviežes
nio oro. Kelmėje mane tardė 3 ar 
4 kartus. Tardantieji klausinėjo, 
su kuriais miškiniais aš palaikau 
ryšį, reikalaudavo atiduoti šau
tuvą. Nei apie vieną, nei apie 
kitą aš jok io  supratimo netu
rėjau, nes iš mūsų apylinkės gy 
ventojų niekas ir nedalyvavo 
jok io je  ginkluoto pasipriešini
mo grupėje. Maždaug po savai
tės mūsų 12 vyrų būrį išvedė 9 
kariškiai Dubysos link. Šiluvos 
pušyne enkavedistai, norėdami 
save padrąsinti ar mus pagąsdin
ti, paleidę šūvius į padebesius, 
išeikvojo  ne vieną apkabą šov i
nių. To je mūsų iš Kelmės atva
rytųjų grupėje buvo ir mano 
žmonos broliai Juozas ir Liudas 
Kasparai. Š iluvoje mus sugrūdo 
į sandėlį. Iš kito šono dar buvo 
dvejos durys, ten taip pat buvo 

rigrūsta mūsų likimo žmonių, 
ias patalpas skyrė nestora me

dinė siena, tai mes vienas apie 
kitą šį tą susižinodavome. Už

sienos jau buvo kalinamas mano 
pažįstamas Jonas Pikturna iš 
Kelmės. Čia ir prasidėjo mūsų 
baisiausios dienos ir naktys: 
šlykščiausios antisanitarinės 
sąlygos, utėlynas, badas, kan
kinimai, patyčios ir žudynės.

Siame buvusiame Raseinių ap
skrities saugumo tardymo „filia 
lo" pragare per gana trumpą 
laiką daug nekaltų mūsų lietu
viško kaimo jaunuolių liko be 
sveikatos, o  daug iš ten ir v i
siškai nebesugrįžo: buvo nukan
kinti ir paslapčia sumesti į nu- 
ūžusio fronto apkasus bei prieš
tankinius griovius netoli garsios 
Šiluvos koplyčios, vakarinėje 
miško dalyje. Buvo pasakoja
ma, kad šioje v ie to je  pavasarį 
drąsesnieji žmonės atrado savo 
nužudytų artimųjų palaikus, pa
laidojo juos. Tačiau dauguma

jų  buvo sulyginti su žeme. Kalė
jime mus saugojo mišri sargy
ba, t. y. kariškiai enkavedis
tai ir talkininkai stribai, kurie 
uolumu gerokai buvo pranašesni 
už savo mokytojus ir įkvėpėjus. 
Jau antrą mūsų „nakvynės"

vakarą kažkuris girtas išgama 
be jokios priežasties į mūsų du
ris paleido automato seriją. A r 
čiausiai durų buvusiam kaliniui, 
nuo Dubysos kilusiam vyriškiui 
kulka pataikė į kaklą, jis lik i
mo brolių gėbyje greit ir mirė, 
o paryčiui jo  lavoną, išvilkę 
lauk, drėbė į pasienį. Kitam ka
liniui kulka kliudė burną ir iš
taškė dantis. Tik po paros ne
laimingasis buvo išvestas, o 
po to sužinojome, kad ir jis 
mirė. Pervargę, iškankinti nuogi 
žmonės šaukėsi D ievo pagalbos. 
Dieną du kartus apspardę ir

apdaužę, stribai ir enkavedistai 
išleisdavo mus į „tualetą". Naktį, 
je i nebuvome tardomi, suvirs- 
davome vienas ant kito. Kai v ie 
na šono pusė pradėdavo šalti, 
būdavo aišku, jog  tavo artimiau
sias kaimynas nebegali šildyti

dėl to, kad jis jau yra iškeliavęs 
į dausas. Kai apgaubdavo va
karo sutemos, dažnai išgirsda
vome kieme arklio pasagų klap- 
sėjimą. Žinodavome, kad atvyko 
nukankintą mūsų likimo brolį 
išvežti nežinoma kryptimi. M ai
tindavo mus tik vieną kartą per 
dieną kieme skardinėje stati
nėje išvirtu smirdančiu srėbalu, 
primenančiu paplavas. Baisiau
sios būdavo pragarą primenan
čios naktys. Išvestos arba tiesiog 
į tardymą išvilktos pamėklės ne
retai visiškai nebesugrįždavo. 
Štai mano žmonos brolis Juozas

TRAGIŠKI ŠILUVOS 
I H H  PUSLA
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Kiekvienus, šį pasaulį pa
sveikinęs pirmu klyksmu, su 

 ̂ juo atsisveikina paskutiniu ato
dūsiu. Taip buvo, taip yra, taip 
ir bus, kol dar bus gyva  tiek 
skausmo ir ašarų mačiusi mūsų 
planeta, kol bus gyvas žmogus, 
ateinąs pakeisti savo tėvų, a tei
nąs išskleisti naują atžalą, kuri 
turės pratęsti žydėjimą. Tad ačiū 
tau, žmogau, kuris gyvenai 
prieš mane. Ačiū tau už tavo ž y 
gius ir darbus —  didelius ir ma
žus, tačiau puošusius Lietuvą, 
padėjusius ja i istorijos verpe
tuose išsaugoti gimtą kalbą, teri
toriją, būdą, papročius, religiją. 
Ačiū tau, žmogau, už tavo sva jo 
nes, už tikėjimą rytdiena. Be ta
vęs nebūtų buvę ir manęs. Ra
miai ilsėkis po pilka smiltele...

Ramiai ilsėkis. Pasakiau tuos 
žodžius, o širdį tartum karštu 
vandeniu vė l staiga būtų kas 
apliejęs. Taip man esti visada, 
kai aš prisimenu senąsias miesto 
kapines, kurias šiandien suspau
dė monotoniški gyvenam ieji na
mai, kurių alsavimą jauti vaikš
čiodamas siaurais mirusiųjų ka
ralystės takeliais, žvelgdamas 
į išvarytus ar sudaužytus ant
kapius... Ne, nėra ramybės 
tiems, kurių kaulai dūla menka
me žemės lopinėlyje, prisiglau- 
dusiame prie Talšps ežero vaka
rinės pakrantės. Ir nebus tol, kol 
žmogaus siela bus paskendusi 
abejingumo kiaute mūsų tautos 
praeičiai, kol nesuprasime, jog  
mūsų Tėvynė — ne nuo Baltosios 
jūros iki Kurilų salų, o čia, kur 
stovi gimtasis namas, kur svyra 
lietaus prausiamas apsamanojęs 

y kryžius, ženklinąs senelių ar 
prosenelių amžinam poilsiui 
pasirinktą vietą. T ik tuomet, kai 
visa savo esybe suprasime, jo g  
gimtajame patvoryje nežinia 
kaip išdygęs berželis yra kur kas 
brangesnis už amžinai žaliuojan
čias palmes, tik tuomet neišdrįsi
me barbariškai pakelti rankos 
prieš tai, kas yra mūsų sielos 
dalelė.

Prieš rašydamas šį straipsnį; 
aš' apsilankiau• ..Aušros" ištari»* 
jos-etnografijos muziejujd, i l 
gokai kalbėjausi su paminklų 
apsaugos ir visuomeninių mu
ziejų sektoriaus vedėju A. Zau- 
ku. Jis pažėrė ant stalo ne vieną 
nuotrauką, kuri vertė ne tik su
simąstyti, bet ir daryti rimtas 
išvadas.

Muziejininkas A. Zauka pa
pasakojo, jo g  šios kapinės atsi

rado  1845 metais. Tai liudija iš- 
T#/tęs koplytstulpis. Vyresnių už 
jį liudytojų nerasta. O seniau
sias užrašas (1854 m.) laikytinas 
kunigo Ignaco Stacho (stebuk
lingojo) antkapyje. Tiesa, mano
me, pirmosios duobės iškastos 
X IX  amžiaus pradžioje, o  gal net

ir anksčiau. Teisingai nustatyti 
yra sunku, nes praeityje buvo 
laidojama sluoksniais ir todėl 
palaidotųjų tikslaus skaičiaus 
niekas nebepasakys. Nebesuži
nosime, kiek čia ilsisi sudužu
sių svajonių, atvėsusių aistrų, 
nusivylusių gyvenimu... Ir tik 
vienas kitas antkapis, kurio dar 
nespėjo tirštėjantis laiko rūkas 
galutinai užkloti, primena mums 
čia amžino poilsio atgulusius. 
Beje, gal ne tiek laiko rūkas 
nuožmus, kiek nuožmi ranka 
žmogaus, kurio širdyje chuli
ganiškai sėta ateistinė sėkla da
vė karčius vaisius —  nebijoda
mi nei Dievo, nei pragaro, try 

pėme tai, kas mums turėtų būti 
šventa.

Šiose kapinėse yra palaido
tas Stasys Šalkauskis (1B86- 
1941). Tai lietuvių filosofas, pe
dagogas. Jis buvo vienas iš p ir
mųjų žymiausias neoscholasti- 
nės filosofijos atstovas. 191i m. 
baigęs Maskvos teisės fakulte
tą, 1915-1920 m. studijavo Fri
būro (Šveicarija) universitete. 
F ilosofijos daktaras. 1922-1940 
m. d irbo Kauno universiteto teo
logijos fakultete profesoriumi. 
1939-1940 m. to universiteto 
rektorius. Redagavo žurnalus 
„Romuva", „Židinys". Antkapi
nį paminklą jam sukūrė liaudies 
skulptorius ir knygnešys Anta
nas Raudonis (1871-1939).

Įėjus pro pagrindinius var
tus, tuoj pat, dešinėje, ant kal

nelio ilsisi jau minėtas klebonas 
Ignacas Stachas, kovotojas už 
lietuvybę, blaivybę. Sako, se
niau prieš egzaminus šitą kapą 
keliais apeidavo gimnazistės... 
Netoli tos vietos ilsisi poetas 
ir aušrininkas, 1963 m. sukilimo 
dalyvis Juozas Miliauskas-M ig
lovara (1845-1937), kuriam 1984 
metų spalio 1 d. buvo pastatyta 
memorialinė lenta.

Seni medžiai liūdną giesmę 
ošia Kazimierui Venclauskiui 
(1880-1940). Sis teisininkas buvo 
įdomi asmenybė. Jo šeima g lo 
bojo apie 120 našlaičių, tarp ku
rių buvo pamestinukų ir iš va rg 
šų, ir iš kilm ingų šeimų. T ry li

ka Venclauskių globotinių dar 
ir šiandien tebegyvena A m e
rikoje. -----

1945 metais šiose "kapinėse- 
buvo palaidotas pedagogas, va 
dovėlio  „Vaikų darbymečiai' 
autorius Jonas Murka (g. 1889 
im). A rtim ie ji, sužinoję, kad šios 
kapinės naikinamos, velion io 
palaikus išsivežė kitur.

Ramaus Taisos ežero bangų 
teliūškavimo čia klausosi taip 
ir likęs amžiams devyn io lik 
metis lakūnas Jonas Kumpis 
(1901-1920), žuvęs kovose už 
Lietuvos nepriklausomybę. Už 
ją  savo galvas padėję ilsisi ir k i
ti mūsų kareivėliai. Čia nenu- 
bundamai miega advokatas Sta
sys Lukauskis (1869-1925), gene
rolas Romanas Kušeliauskas 
(1867-1932), skulptorius Jonas

Mrozinskis (1882-1943), šv. Pet
ro ir Povilo  bažnyčios, kuri buvo 
sudeginta Antrojo  pasaulinio ka
ro audroje, atstatytojas klebo
nas Klemensas Sovys (1886- 
1955).

Šiose kapinėse palaidotas 
kultūros veikėjas laisvamanis 
Stepas Ziupsnys (miręs 1905 m.), 
drauge su Venclauskiais rūpinę
sis Keturakio spektaklio „Am e
rika p irty je" pastatymu, savo 
amžino poilsio vietą atrado mo
kytoja Pranė Jankutė (1909- 
1949), ilgą laiką net po mirties 
buvusi „pavojinga". A p ie ją  kal
bėta santūriai. Mat po mirties 
paaiškėjo, jog  ji, nors ir pri

klausiusi Komunistų partijai, 
gilia i paslėpusi saugojo nepri
klausomos Lietuvos trispalvę
vėliavą...

Kryžiai, kryžiai, kryžiai...
Lyg išskėtę rankas, jie  savo 
globon vienodai priėmė visus 
—  turtingus ir vargšus, gyven i
mo nepažinusius kūdikius ir laz
da besirėmusius senelius. Man ir 
vė l norėtųsi pasakyti: „Ilsėkitės 
ram ybėje". Bet ir vėl, matant 
išniekintas šventųjų figūras,
išlaužytus, apiplėštus, išvar
tytus karstus rūsiuose, žodžiai 
įstringa gomuryje. Šitų žodžių 
kol kas pasakyti negaliu, nes pa
sijuokčiau iš atminimo tų, kurie 
savo prakaitu ir krauju kūrė mū
sų Lietuvą.

Kodėl taip atsitiko, kad šios

kapinės tiek metų buvo siaubia
mos? Pirmiausia ir vė l terandu 
vieną vienintelį (ir teisingiau
sią) atsakymą: todėl, kad stali
nizmas, o netrukus ir brežneviz- 
mas nusiaubė mūsų sielas. Į deg
tinę, tinginystę, paleistuvavimą 
išmainėme Dorą, Sąžinę, Teisin
gumą. N ieko nebebuvo švento. 
Nebeliko šeimininko. Teisin
giau pasakius — šeimininkais 
tapome visi, darėme, ką norėjo
me ir kiek norėjome, todėl net 
kapinės pasidarė ne susikaupi
mo ar susimąstymo, o laisvo e l
gesio ar net nusikaltimų vieta.

Paminklai griūna ne tik la i
ko ar chuliganų išjudinti. Prie 
jų naikinimo prisideda ir „ c iv ili
zuotas", „padorus žmogus. 
Taip atsitiko ir senosiose mies
to kapinėse. 1986 m., prieš V ė
lines, kai moksleiviai talkos me
tu šlavė parudavusius lapus, 3- 
osios ar 4-osios vidurinės mo
kyklos moksleivis, karstydama- 
sis antkapiais, kažkurį vieną iš
judino ir užsivertė (laimė, ne
mirtinai) ant savęs. Tačiau to už
teko, kad įtakingojo tėve lio  (be
rods, kariškio) valia kai Kuriuos 
silpniau besilaikančius kryžius, 
kitokios formos antkapius bu
vo liepta nugriauti. Kokia kva i
lystė aziatišką nekultūringu
mą suversti niekuo nekaltam 
akmeniui, ilgai mazgotam skaus
mo ašaromis!..

Kokia dalia šių kapinių lau
kia ateityje? Kalbama, jo g  nuo 
paskutiniojo palaidojimo, vad i
nasi, nuo 1961 metų, turi pra
eiti dar pusę amžiaus, kad būtų 
jas galima naikinti. Dvidešimt 
aštuoneri metai jau praėjo. Pra
eis ir antra tiek. Ir tuomet...

Bet ir tuomet jos turi išlikti 
šventa šiauliečių vieta. Taip 
manau ne aš vienas.

Teko patirti, miesto V ykdo
mojo komiteto pirmininkas P. 
Morkūnas yra pasirašęs o ficia
lų raštą Lietuvos TSR komuna
linio ūkio ministerijai, kad m i
nėtosioms kapinėms būtų suteik
tas statusas, kokį turi Rasų kapi
nės Vilniuje. Analogiškas statu
sas suteiktų teisę ir mūsiškes ka
pines kur kas geriau prižiūrėti. 
Be to, Komunalinio ūkio P ro jek 
tavimo Šiaulių skyriui yra užsa
kytas projektas, kurio pagrindu 
turės prasidėti kapinių restaura
vim o ir rekonstravimo darbai. 
Tai, suprantama, džiugina. Ta
čiau kas restauruos mūsų defor
muotą sielą, kuri iš Katedros kai 
kam pasidarė sendaikčių preky- 
bviete, kurioje dvasingumą iš
stūmė moralinis palaidumas? 
Atgim im ą laikau pagrindiniu 
mūsų byrančios dvasios restau
ratoriumi ir sakau: tegul jam pa
deda pats dangus!

Juozas SABALIAU SKAS

KUR
NUTRŪKSTA
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jau po antrosios „apklausos" 
nukeliavo amžinybėn ir iki šios 
dienos mes nežinome jo  kapo 
vietos, o antrasis, Liudas, taip 
pat po antrosios kankinimo 
nakties jau sunkiai suvokdavo 
savo būseną, nebegalėdavo sėdė

ti. Atgavęs žadą, sakydavo, kad 
jo  didžiausia kaltė yra ta, kad 
buvo baigęs gimnaziją ir tuo jis 
esąs pavojingas tarybų valdžiai. 
Iš pasakojimų aš supratau, kad 
ĵ is buvo ypatingai žiauriai kan- 

^  kinamas. Greitai Liudas buvo iš
vežtas į Raseinių kalėjimą ir 
toliau žiauriai kankinamas, m ir
komas šaltame karcerio vande
nyje. Kai jau tarnavau Raudo
nojo je arm ijoje, 1945 metų lie 
pos mėnesį arkliai iš Raseinių 
iškankintą Liudą parvežė jo  g e 
ras pažįstamas iš Kuzokų kaimo. 
Sesuo sunkiai atpažino savo bro

lį: buvo visas juodai mėlynas, 
pusiau be sąmonės ir nuovokos. 
Gydytojas nustatė visišką išse
kimą, ryškius kankinimo pėd
sakus, tuberkuliozę ir patarė kuo 
greičiausiai pervežti į tokią v ie 
tą, kad neapkrėstų mūsų maža

mečio sūnaus. Liudo dėdė Ber- 
žinskas iš Pakalniškių kaimo tą 
ir padarė, parsivežė namo, nes 
Liudo gimtosios sodybos g y v e 
namasis namas 1944 metų gruo
džio pabaigoje buvo tų pačių 
siautėjančių enkavedistų sude
gintas, o jo  motina nušauta. Kai 
Liudas atsipeikėdavo, kartoda
vo, kad labai norėtų aprašyti 
visas patirtas kančias, bet to su
manymo, deja, neįgyvendino, 
nes greit mirė. Taip niekam 
nieko b logo nepadaręs, niekam 
niekada blogo nelinkėjęs 22 
metų jaunuolis atgulė į Kelmės

kapinių smėlio kalnelį. Ir  už ką?
Man Šiluvos istorija geriau 

baigėsi. T ik  du kartus gero
kai aplupo iš kažkur atklydęs 
kitas vietin is aktyvistas, kurio 
rankos tvirtumą jaučiau gerą 
pusmetį net tarnaudamas Rau

donojoje arm ijoje.
Praėjus dviems mėnesiams 

po tos atmintinos 1945 Nau
jųjų metų nakties, šiaip taip 
pasiekiau savo namų duris. T a 
da kartu su manimi iš Šiluvos 
„krikšto namų" sugrįžo verpe- 
niškis Julius Kalinauskas. N e
ilgai teko džiaugtis šeimos ra
mybe. Maždaug po mėnesio 
buvau pašauktas į Raudonąją 
armiją. Iš Raseinių „angelų sar
gų" lydimas gausus mūsų vyrų 
būrys pėsčiomis pasiekėme 
Kauną, o iš ten jau gyvuliniuose 
vagonuose, saugomi ginkluotos

sargybos, buvome vežam i V il
niaus link. Ties buvusiąja Lie
tuvos-Lenkijos demarkacine li
n ija iš mūsų traukinio ištrūko 
atsitiktinai tarp mūsų patekę 
du paaugliai. Traukinys buvo 
žaibiškai sustabdytas, o čekistai 
paleido automatų ugnį. Vienas 
vaikinukas buvo nušautas, o an
trasis sugrįžo atgal. Iš vagono 
iššokęs lietuviškai kalbantis 
karininkas davė ginkluotai paly
dai komandą ir bėglys akies 
mirksniu buvo kulkų suvar
pytas. Kai čekistai aukų lavonus 
susimetė į paskutinį vagoną, 
traukinys vė l pajudėjo į priekį. 
N eto li Vilniaus iš važiuojan
čio traukinio lavonai buvo iš
mesti į pakelę.

Po penkių varginančių kelio 
nės parų pasiekėme Kazoiską. 
Tai buvo kažkoks Rusijos už
kampis. V ė l patekome į katorgos 
leteną. Didžiausias mūsų priešas 
buvo badas. Maitinomės labai 
menku duonos daviniu ir gar
siuoju rusišku „čiajumi". Dar 
mus šerdavo iš liepos medžių 
lapų išvirta sriuba. Per karinio 
parengimo užsiėmimus, nuo pa
kelės krūmų šakų nubraukę 
žalius lapus, kimšdavome į bur
ną, maitindavomės ir rūgštynė
mis. Tai jau šis tas. Tokiu „me
niu" neatlaikėme —  daugelis 
pradėjo tinti, virto  gyva is la

vonais. Ligonius atskirdavo ir 
išveždavo į kitas vietas, tačiau 
jų tolesnis likimas mums liko 
paslaptimi. O tokie dalykai dė
josi, kai jau seniai buvo atšvęsta 
Pergalė prieš hitlerinę Vokietiją!

Ir šį kartą man pasisekė, nes 
buvau vyresnio amžiaus (gimęs 
1909 m.), todėl jau po pusmečio 
buvau demobilizuotas.

Nedaug džiaugsmo atnešė ir 
kiti pokario metai. Nors ir visas 
jėgas atidaviau darbui kolū
kyje, tačiau žadėtojo Stalino 
rojaus taip ir neišvydau.

Nors praėjo daugiau negu 
40 metų po šių Lietuvai siau
bingų dienų ir naktų, mes 
privalome atversti tuos žiaurius 
istorijos puslapius vardan to, 
kad niekada ir niekur nepasi
kartotų stalinizmas. Ir ne keršto 
šaukiuosi, o susikaupimo ir at
minties. Nemažiau svarbu įam
žinti Kelmės, Šiluvos, Raseinių 
ir kitų žmonių kankinimo, žu
dymo vietas, nes istorinė tiesa 
privalo būti amžinai gyva. T e
gu sužino jaunoji lietuvių karta, 
kokiais keliais mes atėjome į šią 
dieną, tegu saugo ir brangina šių 
dienų Tėvynės Atgimimą, is
torinę Tiesą, tautos Vienybę, 
Laisvę.

Vlado Urbelio, gimusio 1909 
m - g y v - Kelmės r. Pakarčemio 
kaime, prisiminimus užsašė 
Stasys RŪKAS.

TARDYMO KALĖJIMO
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VL.PUTVYS— PUTVINSKIS: 
„BŪTI VISADA PIRMIEMS“

1940 liepos 13 raudonųjų ko
misarų įsakymu nutraukė savo 
veik lą masiškiausia ir viena iš 
pažangiausių Lietuvos organiza
cijų Šaulių Sąjunga. Jos nariais, 
neatsižvelgiant į lytį, buvo de
šimtys tūkstančių respublikos 
gyventojų. Nuo partizaninės 
kovos būrių kovo je su bermon
tininkais, bolševikų kariuomene, 
POW  (lenkų karininkų reakci
nė organizacija, kovojusi prieš 
Lietuvos respublikos sudarymą.) 
ir lenkais iki Klaipėdos išvadavi
mo (1923 m.) organizacija išau
go į stiprią Sąjungą, kurios tiks
las buvo padėti jaunai nepatyru
siai kariuomenei kovoti už Lie
tuvos Nepriklausomybę. M ies
tuose nebuvo įstaigų, įmonių ar 
gamyklų, kuriose nebūtų susi
formavę LŠS būriai. Organiza
cijos veik lo je  dalyvavo taip pat 
ir kaimų bei apskrities mieste
lių valstiečiai, miestelėnai bei 
ūkininkai. Organizacijos nariai 
visuomenėje dirbo labai svarbų 
darbą kultūros, švietimo ir spor
to srityse. LŠS rūpinosi muzie
jais ir senovės liekanų apsau
ga, jos nariai skaitė paskaitas 
apie Lietuvos istoriją, ūkininka
vimą, pirmos pagalbos suteiki
mą, rengė... vaidinimus (Kaune 
buvo Šaulių teatras), įsteigė ke
liasdešimt sporto salių, suor
ganizavo apie 120 chorų, 100 o r
kestrų. Sauliai įrengdavo aikš
teles vaikams; organizavo jiems 
ekskursijas, žygius, vakarones. 
LŠS nariai suorganizavo skai
tyklas, liaudies universitetą ir 
vakarinius kursus, kuriuose bu
vo mokoma skaityti, rašyti, lie 
tuvių kalbos gramatikos bei li
teratūros, matematikos, istori
jos, muzikos, gamtos ir kitų mo-

Respublikos nusipelniusio 
artisto K. Tumkevičiaus šiaulie
čiams pristatinėti nereikia. Vie
na aktoriaus gyvenimo kelio 
atkarpa —  pokarinė —  visiems 
mums gerai žiųoma. Tai ir Šiau
lių dramos teatro istorija. Ta
čiau, matyt, mažai kam žino
ma, kad aktoriaus jaunystė glau
džiai susijusi su Šaulių sąjun
gos veikla. Neseniai gražiai kel
miškių organizuotame susiėjime 
šaulių vadui ir įkūrėjui V. Put- 
vinskiui atminti šeimininkai K. 
Tumkevičių taip ir pristatė: „Bu
vęs Marijampolės Šaulių są
jungos 14-osios rinktinės raštve
dys, iš tos sąjungos niekada ne
išmestas..."

Taigi svečiuojamės pas buvu
sį šaulį K. Tumkevičių.

S. T. Gerb. Aktoriau, šiauliš
kiams būtų įdomu išgirsti apie 
Jūsų jaunystės veiklą. Šiandien 
lyg yla iš maišo išlenda istorinė 
tiesa. Galbūt ir Jūs ne visą savo 
biografiją galėjote anksčiau 
pasakoti?

K. T. Esu marijampolietis. 
Ten gimęs,.ten augęs. Teatru do
mėjausi nuo pat jaunystės. 1932 
m. pradėjau teatrinę veiklą, o

kslų. Sąjungos nariai noriai pa
dėjo statyti paminklus ir kitus 
kultūros objektus. Nuo pat p ir
mojo oficialaus susirinkimo, ku
ris įvyko 1919 m. rugpjūčio 8 d. 
ir jame buvo patvirtinti įstatai ir 
darbo planas, LŠS Centro \ aldy- 
ba įsikūrė Kaune, Laisvės ai. 
Nr. 26 (dabar ten lektoriumas). 
Organizacijos Centro valdybos 
pirmininkais ir nariais yra buvę 
tokie įžymūs ir nusipelnę tau
tai kultūros, mokslo ir politikos 
veikėjai: Vladas Putvinskis (pir
masis pirmininkas, kuris su M a
tu Šalčiu iškėlė LŠS įkūrimo 
idėją), Vincas Krėvė, Stasys Ši
lingas, Steponas Darius, Tadas 
Ivanauskas, Antanas Žmuidzi
navičius. LŠS leido periodinius 
leidinius: laikraštį „Trimitas"
ir žurnalą „Šaulys". Šauliai ak
tyvia i padėjo ruošti religinių bei 
tautinių švenčių iškilmes, o šau
lių tradicinė šventė buvo Joni
nės. Didžiulis darbas ant organi
zacijos narių pečių krito ir pa
laikant viešąją tvarką. Buvo su
darytos šaulių-stebėtojų grupės, 
kurios kontroliavo ir savo narių 
elgesį. Už nedorą elgesį, kuris 
neatitinka šaulių etikos, bei už 
viešosios tvarkos pažeidimus, 
nariai būdavo uždaromi dabok- 
lėn (Kauno, Laisvės ai. 20), o la
biau nusikaltę išbraukiami iš Są
jungos sąrašų. Labai daug galima 
būtų parašyti apie Saulių Są
jungos reikšmę ir narių atliktą 
milžinišką darbą kovo je už Tė
vynės Nepriklausomybę, stipri
nant jos karinę galią bei kultūrą, 
švietimą ir sportą. Tai buvo 
nepailstantys, energingi ir pa
siaukoję- (organizacija buvo idė
jinė) Lietuvos sūnūs ir dukros, 
kurių veik lą privertė nutraukti

tuo metu prie Marijampolės 
Saulių sąjungos 14-osios rinkti
nės veikė stipri teatro mėgėjų 
trupė. Buvau jaunas ir  nepaty
ręs, bet kai pradėjau mokytis 
pas Lietuvos teatro kūrėją J. 
Vaičkų, Saulių dramos .teatras 
pakvietė ir mane. Kai baigiau 
karinę tarnybą 1938 m., man bu
vo pasiūlyta dirbti Marijampo
lės .apskrities .komendantūroje. 
Dirbau raštvedžiu. Tada sukū
riau nemažai ir vaidmenų.

Aktorius parodė 1938 m. 
„Suvalkų krašto" 26 numerį. Ja
me rašoma, kad 19 metų Šaulių 
sąjungos sukakčiai paminėti 
Šaulių teatras pastatė V. Myko
laičio-Putino „Valdovą": „vienas 
iš sunkiausių vaidmenų — Kruš 
nos rolė —  teko dramos mokyk
los mokiniui, dabar atliekan 
čiam karinę prievolę 9 pulke, 
K. Tumkevičiui".

S. T. Kodėl pasirinkote bū
tent Šaulių sąjungą?

K. T. Dalyvavau ne tik šau
lių, bet ir pavasarininkų veik
lo je nuo 1932 iki 1933 m. Pava
sarininkai —  tai katalikiškojo 
jaunimo organizacija.

S.. T. Pokario metais šaulių

okupantai. 1941 birželio 14 d. 
šimtai šaulių buvo suimti ir iš
tremti į Sibiro mirties lagerius, 
kur jų, kaip ir kitų tautiečių, 
laukė vergiškas pažeminimas, 
pragariškas darbas, badas, ligos, 
mirtis. Tūkstančiai jų pasiliko 
amžinai ilsėtis Sibiro platybėse-. 
O nusikalto šauliai, kad m ylėjo 
savo brangiąją Tėvynę ir davė 
Jai šventą ir garbingą priesaiką, 
kurioje pirmiausia yra sakoma: 
„Visada ir visaip gink Lietuvos 
Neprik lausomy bę“.

Tarybiniuose leidiniuose 
šauliai ne kartą buvo užsipuola
mi, kad žudė tarybinius akty
vistus, dalyvavo partizaninėje 
kovoje. Bet kas pirmasis iškėlė 
„kovos k irvį"? Šimtai jų buvo 
sadistiškai nužudyti Berijos gal
važudžių dar neprasidėjus karui, 
kai šauliai neėmė ginklo į ran
kas. Pravieniškėse, Kaune, Pa
nevėžyje, Petrašiūnuose, Kre
tingoje, IX  forte... jie  buvo žudo
mi be teismo ir gailesčio. Iš 73 
Rainių miškelyje tarybinių mon- 
goloidų ir tautos išdavikų nu
žudytų Lietuvos piliečių pusė 
(37) — LŠS nariai. Dauguma Są
jungos narių 1941 m. birželio 22 
stojo į kovą prieš sovietinius 
okupantus ir šio sukilimo metu 
krito d idvyrio  mirtimi. Antros 
sovietinės okupacijos metu da
lis Šaulių Sąjungos narių įsijun
gė į partizaninę kovą, neš supra
to, kad 1941 birželio 14 įvykia i 
— tai tik genocido pradžia, ir jų 
laukia arba fizinis sunaikinimas 
NKVD ir KGB kalėjimuose, ar
ba Sibiro lageriai su mirties at
švaitais. Už tai, kad jie  pasirinko 
rezidencinę kovą miške, jų kal
tinti negalime.

Pasigirdo kalbos, kad Šau-

sąjunga buvo piešiama tik juo
domis spalvomis, brukama, kad 
tai fašistinė, militaristinė orga
nizacija...

K. T. Saulių organizacija tu
rėjo savo uniformą, ginkluotę, 
karines pratybas, bet labai ak
tyvia i dirbo ir kultūrinį dar
bą. Jame aš ir reiškiausi.

S. T. A r neteko tarybinėje 
Lietuvoje nukentėti „dėl jau
nystės klaidų"?

K. T. ...vyko šiokios Jokios 
diskusijos dėl kūrybinių anketų. 
Buvau ignoruojamas,.bet kadan
gi mano pagrindinė veik la visa
da buvo susijusi su tealru, kūry
ba, tai per daug niekas .manęs 
neanalizavo. O nuoskaudų tai 
turėjau...

S. T. Kokia Jūsų nuomonė 
dėl Šaulių sąjungos atkūrimo?

K. T. Aš laukiu, kad Saulių 
sąjunga būtų atkurta. Nežinau, 
bet kažkodėl tyloka. Kai šiais 
metais . Kelmėje minėjome V. 
Putvinskio sukaktį, dar kartą pa
galvojau, kad Saulių sąjunga 
labai rimta ir sv.ari. Man net 
keista, kodėl šauliai nepradeda 
savo veik los šiandien.

lių Sąjungą atkurti okupuotoje 
Lietuvoje neįmanoma. Bet 1918 
metais Lietuva taip pat buvo 
okupuota ir jo je  grobikišką karą 
vykdė bermontininkai, vokie
čiai, lenkai, raudonieji, o Sąjun
ga išaugo iš savanorių partiza
ninės kovos būrių. Kiti balsai 
tvirtina, kad šauliai —  tai pusiau 
karinė organizacija, jos , nariai 
turėjo ginklą. Po 1923 metų Klai
pėdos išvadavimo Sąjunga dirbo 
visuomeninį darbą. Įstatuose 
buvo skelbiama, kad visi šau
liai ne privalo, bet turi teisę tu
rėti ginklą. Daugelis jo  netu
rėjo. Keista, kad organizacijos 
veik la uždrausta ir smerktina, 
o jos įžymiausiųjų ir garbingiau- 
siųjų narių atliktais darbais iki 
šiol didžiuojamės ir juos gerbia
me. Pasmerkę hitlerizmą, stali
nizmą, pasmerkiam viską, kas su 
jais susiję. O pas mus iki šiol 
veik ia T. Ivanausko muziejus ir 
skaitomos mokslininko knygos. 
Iki šiol eksponuojami A. Žmui
dzinavičiaus paveikslai. Dariaus 
ir Girėno legendinis žygdarbis 
niekuomet nebus pamirštas tau
tos sąmonėje. Atstatome biustą 
LŠS įkūrėjui VI. Putvinskiui. 
Vincas Krėvė atgavo visus užsi
tarnautus garbės vardus, kuriuos 
atėmė raudonieji komisarai. Jei
gu ir toliau laikome LŠS narius 
garbingais Lietuvos žmonėmis, 
organizacija turi atgimti ir tęsti 
savo garbingą darbą Lietuvos 
ateities vardan.

Aš, atkūrimo iniciatyvinės 
grupės narys, pareiškiu, kad mes 
atkuriame Lietuvos Saulių Są
jungą kaip visuomeninę-pilieti- 
nę organizaciją. Visas savo jė 
gas skirsime idėjinio tautos dva
singumo stiprinimui kultūros 
ir sporto vystymui.

Prašau visus buvusius šau
lius, kurie nori tęsti savo gar
bingą darbą, atsiliepti adresu: 
233000 Kaunas, Griunvaldo 
g-vė 4-5, Stasiui Ignatavičiui.

Dievas ir Tėvynė laukia iš 
mūsų gerų darbų.

Stasys IG NA TA  VYČIUS 
LŠS atkūrimo 

iniciatyvinės grupės narys

S. T. O ką šauliai šiandien tu
rėtų veikti?

K. T. Sunku atsakyti. Reikia 
blaiviai mąstyti. Aš prieš aistras, 
jos kelia įtarimą, nes užsidegti 
tai greitai galima. Aš džiaugiuo
si. A, Brazausku, kuris kviečia 
ramiai, rimtai, kryptingai, tak
tiškai žengti į priekį. Aš nuste
bęs .ir kardinolo V f Sladkevi
čiaus .taktu. Pagrindinio tikslo 
siekime be aistrų. O je i lemta 
kentėti dėl savo veiklos, tai 
kentėkime be aistrų ir emocijų, 
kentėkime už tikrus dalykus. 
Aš už tai, kad būtume laisvi, bet 
be karštų ginčų. Jaunimas per
daug linkęs viską griauti, nie
kinti, laužyti. Be kovų nieko ne
bus,.bet daugiau pasieksime, je i 
sieksime tikslo apgalvotai, kryp
tingai.

S. T. Ko palinkėtumėte jau
nimui?

K. T. Sveikatos, energijos ir 
šiek tiek paklausyti vyresnio
sios kartos. .Ji patyrusi, kentėju
si, daug ką mačiusi.

Kalbėjosi St. TUMĖNAS

VĖLIAVA
VIRŠ

BOKŠTO

Žmonės, datos, jubiliejai. 
Daug jų buvo anksčiau, dabar 
vadinamais „stagnacijos" me
tais (o aš pasakyčiau visuo
tinės vertybių devalvacijos 
metais). Nemažai jų ir šian
dien, atgimstančioje, Lietuvo: 
je. Tačiau vieną datą, -kuri 
labai mažai kam žinoma, bet 
mano supratimu, turėtų įeiti 
bent į rajono istoriją, šian
dien norėčiau paminėti.

O buvo taip. 1988 m. rug
sėjo 21 d. Šiaulių rajono sta
tybos organizacijoje įsisteigė 
Lietuvos persitvarkymo Są- 
ūdžio grupė. Taip jau sutapo, 
cad tuo laiku statybininkai 
oaigė montuoti Kužių van
dentiekio bokštą. Rugsėjo 26 
d., baigus bokšto stogą, ant 
jo  buvo pastatyta vėtrungė. 
Darbininkai, vadovaujami 
LPS Šiaulių RSO grupės nario 
darbų vykdyto jo  kuršėniškio 
A. Mockaus, niekieno neragi
nami, nutarė nudažyti vėtrun
gę tautinės vėliavos spalvo
mis.

Čia reikia trumpai prisi
minti, koks tai buvo laikotar
pis. Ik i „bananų baliaus" V il
niuje buvo likusios dv i die
nos, iki tautinės vėliavos 
iškėlimo Gedimino bokšte —  
dvi savaitės, iki Sąjūdžio stei
giamojo suvažiavimo —  be
veik mėnuo.

Reakcija buvo žaibiška. 
Jau sekantį rytą į RSO pas
kambino atsakingas partijos 
rajono komiteto darbuotojas 
ir „rekomendavo": „vyrai,
girdi, ką ten ant ookšto pa
kabino, o jau tos spalvos... 
Tokios blankios, ypač ta ža
lia. A r  nereikėtų perdažyti?"

RSO pirmininkas R. Ur
bonas šių eilučių autoriui 
pasakė: „Tegul pabūna nors 
mėnesį, o paskui pažiūrėsim ”

Vėlesni įvykia i patei- ; 
sino toliaregišką RSO vadovo 
poziciją. Vienas pirmųjų, je i
gu ne pirmasis, po ilgo  nebū
ties laikotarpio tautinės v ė 
liavos spalvų deriniu papuoš
tas kūrinys jau metai, kaip 
išdidžiai žiūri į Siaulių-Kur- 
šėnų plentu skubančias auto
mašinas ir tarytum kalba: 
tik susitelkę ranka rankon, 
petys į petį mes pajėgūs apsi
ginti.

S. ŽOSTAUTAS  
LPS rajono Tarybos narys

K.TUMKEVIČIUS: 
„LAUKIU,KADA BUS ATKURTA

ŠAULIŲ SĄJUNGA“

M  -f  JĮ
* *  ą J r
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f'j.POPELIUŠKO 
K A P A S - 
NAUJA LENKŲ 

-TA U TO S  
ŠVENTOVĖ _

Spaiio 19 dieną sukaks pen
keri metai nuo įvyk io , kuris 
sukrėtė visą pažangųjį pasaulį. 
Prieš penkerius metus buvo nu
žudytas lenkų kunigas Ježis 
Popeliuško. Atviras, ciniškas, 
grubus Lenkijos Vidaus Reika
lų ministerijos darbuotojų nu
sikaltimas —  tai nusikaltimas 
visai lenkų tautai, žmogiškumui 
ir krikščioniškajam tikėjim ui,— 
taip buvo įvertinti tie tragiški 

k  įvykiai, suvirpinę visų dorų 
W žmonių ir tikinčiųjų širdis.
, Tomis gedulingom is visai L.en- 
Į kijai dienomis mūsų „Tiesa", 

„Komjaunimo tiesa" ir kiti la ik
raščiai beveik  neskyrė dėmesio 
tragiškam įvyk iu i nušviesti 
apsiribota tik kukliu TASS-o 
pranešimu.

Nedaugelis težinojome, kad 
kaimyninės Lenkijoš saugumo 
agentai iš lenkų ,tautos atėmė 
vieną brangiausių žmonių, vienoj 
aktyviausių kovoto jų  už tiesą ir 
laisvę. Spausdiname 'keletą atši-“ 
minimų apie tas tragiškas” 1984 
metų rudens dienas.

—  Kunigas Ježis Popeliuško 
gimė 1947 metais rugsąjo 14

t ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ H

dieną Okopų kaime Bialystoko 
rajone. 1965 metais baigęs vidu
rinę mokyklą, įstojo į Varšuvos 
Dvasinę seminariją. 1972 me
tais buvo pašventintas į kuni
gus. Nuo to laiko ė jo  pastoriaus 
pareigas įvairiose Varšuvos 
apskrities parapijose, dėstė 
krikščionybę studentams. Pas
kutinė jo  gyvenim o ir veiklos 
vieta nuo 1980 metų buvo šv. 
Stanislavo Kostkos bažnyčia 
Varšuvoje, kur jis ė jo  pasto
riaus pareigas. J. Popeliuško 
čia mokė tikybos medicinos 
darbuotojus, rengė religinius 
vakarus-susitikimus studen
tams medikams, gydytojams, 
medicinos seserims.

Nuo 1980 metų kunigas Je
žis Popeliuško buvo Varšuvos 
metalurgų kapelionas. Jis buvo 

utriausiajs dešįm tięs. tūkstan- 
ų^a&roirtink'ų ir už

tarėjas. Ypač rūpinosi savo pa
rapijos žmonėmis tada, keti
buvo paskelbta icąrinė jaaftėtiš', 
kai daugelis streikuose da ly
vavusių žmonių atsidūrė kalė
jimuose ir lageriuose. Jis' buvo

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

* ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
vienintelis kunigas, kuris da
lyvaudavo „Solidarumo organi
zacijos narių teismuose. Nu
teistųjų šeimoms jis stengda
vosi padėti morališkai ir mate
rialiai.

Nuo 1982 metų sausio kiek
vieną mėnesį Ježis Popeliuško 
laikydavo šv. mišias „Už T ė
vynę", sakydavo pamokslus, 
kurių klausydavosi tūkstan
čiai tikinčiųjų iš Varšuvos bei 
kitų cenkijos rajonų. Jis kalbėjo 
apie krikščioniškuosius teisy
bės idealus: tiesą, meilę, lais
vę- gynė žmogaus teises ir oru
mą. Jis visada tikėjo, kad „gė
ris nugalės blogį"...

1984 metų liepos mėnesį Var
šuvos Prokuratūra apkaltino jį, 
kad pamokslų metu įžeidinėjo 
valstybinę valdžią, esą, ši anti
demokratiškais įstatymais drau
džia laisvą mintį ir veiklą. Nors 
po amnestijos byla buvo nu
traukta, tačiau priešiški išpuo
liai prieš kunigą Ježį Popeliuš
ko tęsėsi ir toliau. Ypač daug 
„nuveikė" o fic ia lio ji to meto 
Lenkijos spauda. Ir toliau kuni
gas Ježis Popeliuško buvo per
sekiojamas.

...Ir štai lem tingoji 1984 me
tų spalio 19-oji. Tą vakarą, at
likęs religines apeigas Bydgoš- 
čėje (netoli V loclaveko), apie 
22 val. jis  automobiliu važiavo 
namo. Visai netikėtai vakaro 
tamsoje juos sustabdė trys Len
kijos Vidaus reikalų ministerijos 
aukšto rango karininkai. Sumušę 
vairuotoją, iš automobilio iš
traukė ir kunigą. Žvėriškai mu
šė, spardė kojomis, dusino, o po 
to atvežė ant tilto per Vyslą ir 
įmetė. Automobilio, kuriuo va
žiavo kunigas Ježis Popeliuško 
vairuotojas liko  gyvas. Sunkiai 
sužeistas, tik atsitiktinai jis pa
bėgo nuo užpuolikų. M ilic ijos  pa
trulių nepastebėtas, išsekęs jis 
pasiekė V loclaveko miesto ka
tedrą ir čia buvusiam pastoriui 
papasakojo apie tragediją...

Laidotuvės įvyko  lapkričio 
3 dieną. Tokių laidotuvių Var
šuvos istorijo je dar nebuvo. 
Jose da lyvavo šimtai tūkstan
čių žmonių užsienio pasiunti
nybių darbuotojai, įvairių  įs
taigų -ir organizacijų tarnau
tojai, darbininkai, studentija. 
Kunigas Ježis Popeliuško pa
laidotas prie pat šv. Stanislavo 
Kostkos bažnyčios sienų. Sven- 
tiko-kankinio kapas tapo nauja 
lenkų tautos šventove.

Dabar čia niekada nenu
vysta žiedai, niekada nesibaigia 
žmonių, atvykstančių čia pasi
melsti už tikrą lenkų tautos 
sūnų, srautas. Čia pabuvęs pa
sijunti nejaukiai, daug ką pama
tai, įvertin i naujai.

Pajunta čia širdies maudulį 
ne tik lenkas, bet ir lietuvis...

Z. R IP IN SK IS

♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ■ i

Autoriaus nuotraukose: ku
nigo J. Popeliuško kapas; Vloc
laveko bažnyčioje nevysta gė
lės prie J. Popeliuško portreto; 
Lenkijoje verda politinės ais
tros.

Varšuva— Šiauliai

P. S. Jau „Krivūlės" redak
cijoje žvilgtelėjome į K. Černen
kos laikų mūsų spaudą.

Tomis 1984 m. rudens dieno
mis, kai viso pasaulio spaudos 
puslapiuose mirgėjo užuojautos 
žodžiai dėl I. Gandi mirties, ta
rybinėje spaudoje buvo išspaus
dinta tik trumpa „informacija" 
apie J. Popeliuško mirtį. Štai ji: 
Varšuva. TASS-ELTA. Ryšium 
su katalikų kunigo J. Popeliuško 
pagrobimu ir nužudymu agen

tūra PAP paskelbė komentarą, 
pavadintą „Prieš provokaciją", 
kuriame sakoma:

Lenkija negali būti ir nebus 
politinio banditizmo prieglobs
čiu.

Žmogžudystės kaltininkai 
rasti, ir LLR valdžia kuo ryž
tingiausiai pareiškė, kad nusi
kaltėliai bus griežčiausiai nu
bausti. (...)

Kunigo Popeliuško nužudy
mas, sakoma komentare, yra 
politinė provokacija. Tokios 
provokacijos pavojingos. Jos 
gali sukelti tik konfliktus ir 
susirėmimus, pažeisti rimtį Len
kijoje.
„Tiesa", 1984 m. lapkričio 2 d.

Pažįstamas stilius. Pažįstama 
provokacijų lipdymo metodi
ka...

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
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1929 M.
G A IS R A I IR  K O V A  

S U  JA IS

Prie š  k a rą  Š iau liu ose  ir 
ap sk r ity  b u v o  10 ga isr in in k ų  
kom andų , būtent, 2 Š iau liu o 
se, istg. 1872 m. ir 1908 m. 
(F ren k e lio ), K u ršėn u ose  įstg. 
1886 m. R a d v ilišk y  įstg. 1888 
m., J o n išk y  —  1894 m., Ž a g a 
rė je , P ak ru o ju je , P ašv itin y ,  
Šaukėnuose, T ry šk iu o se . Po  
k aro  p r is id ė jo  d a r  5: Š iau lė 
nuose , Lygu m u ose , L in k u v o 
je , P ap ilė je  ir  2 e im e ly . Jos  
še lp iam os  d au g iau s ia  s a v iv a l 
dyb ių . Š iau lių  k om anda  turi 
50 žm., iš jų  5 ap m ok am i m ies
to  s av iv a ld yb ė s , 2 au to m o 
b ilia i su  re ik a lin g . įrank iais , 
4 rankines m ašinas, 6 a rk liu s, 
2 m otor. s iu rb liu  e lek tra  v a 
rom a s iren a  ir t. t.; jo s  v isas  
in ven toriu s  ve rta s  80.000 lt.; 
be  to b a ig ia  statyd in tis  n u o 
savu s  2  aukštų  nam us. 1929 m. 
ga isrų  Š iau liu ose  b u v o  30; 
ja is  p ad a ry ta  n uosto lių  
1.132.275 lt. —  Š iau lių  a p sk r i
ty  1928 m. ga is rų  b u v o  94, 
n uosto lių  p a d ary ta  568.998 
lt. 8 pėst. K. K. V a id o to  u gn e - 
gesių  k om an d a  tu ri 6 p u sk a r i
n inkiu s ir 38 g ran d in iu s  ir  
eilin ius, v e ik ia  3 sk y r ia is -  
k irv in in k ų , s iu rb lin in k ų  ir a p 
saugin ių , ap rū p in ta  ge ru  ran 
k in iu  s iu rb liu , 4 šu lėm is, k o 
p ėčiom is ir k ita is įrank iais ; 
tikslas  —  sau go t i n u o  g a isro  
k areiv ines, padėti m iesto  k o 
m an dai s v a rb esn ia is  ga is ro  
atsitik im ais, ruošti u g n ia g e 
s ius c iv il, u gn ia ge s ių  k om an 
dom s (1929 m. pa le ista  atsar- 
go n  34 ap m ok y ti u g n ia g e 
sia i). „Šiaulių metraštis"

jau k iau sia  ir Įdom iausia vieta Š ia u liu o se  
linksm ai ir m aloniai praleisti laiką

LIAUDIES NAMŲ"
k i n o t e a t r a s
Bažnyčios gatvė 60 Nr.

Geriausieji sezono paveikslai. Ge
riausias orkestras. Visada parinkta 
muzika. Geriausia ir didžiausia salė 
vaidinimams, koncq§fams, paskaitoms. 
Gerai įrengta scena su dekoracijom is 
ir šviesos sutvarkymu. R e ik a le  
k re ip t is  te le fo n u  N r .  24.

Ū K I N I N K A I !
Nepamirškite tręšti ne tik zuperiu, bet ir k a lio  d r u s 
k o m is ; taipogi ir azotinėmis trąšomis.
K a lio  d ru s k o s  reikalingos pievoms, ganykloms, 
laukams ir kit.
K a lio  d ru s k a s  labiausiai mėgsta pašarinės žolės, 
runkeliai, bulvės, lubinos, miežiai, linai ir kiti.
Be k a lio  d ru s k ų  negalima apsieiti smėlinėse, durpi
nėse, baltiem iuose ir nualintuose molynuose 

T rę š k ite  k a lio  d r u s k o m is I

JOSELIS

A I N A S

G A R I N I S  
O D Ų  F A B R I K A S
Š I A U L I U O S E

Vasario 16-osios gatvėje ant namo, prisišliejusio prie mies
to Vykdomojo komiteto palangėje neišvaizdi lenta byloja, 
kad čia gyveno kultūros ir visuomenės veikėjas Jonas Šliū
pas. Ar jis tik tokio įamžinimo Šiauliuose nusipelnė?

BE PROBLEMŲ

PIKETAS DARŽELYJE

PRENUMERUOKITE, 
PIRKITE IR 
SKAITYKITE 

SĄJŪDŽIO SPAUDA. 
TAI DARYDAMI 
JŪS ŽINOSITE 

SĄJŪDŽIO 
NAUJIENAS IR 

PAREMSITE 
SĄJŪDĮ

l Į S l t S  RAKTAS AR REIKALINGA 

ŠIAULIŲ PREKYBOS VALDYBA

Miesto Prekybos valdy
bos darbuotojai užmezgė ry
šius su profesijos draugais iš 
Miulhauzeno. Šiame Erfurto 
apygardos regione pavasarį 
lankėsi mūsų prekybininkų 
delegacija, o štai praėjusią 
savaitę jie sulaukė savo ko
legų iš Vokietijos Demokrati
nės Respublikos.

Svečiai viešėj o penkias 
dienas. Jie domėjosi miesto 
prekybos materialine ir tech
nine baze, darbo organizavi
mu, apžiūrėjo Pramonės gat
vėje išaugusį prekybos san
dėlių kompleksą, pabuvojo 
turgaus paviljone, „Aido" 
prekybos centre, baldų par
duotuvėje, daugelyje visuo
meninio maitinimo įmonių. 
Įvykusiuose susitikimuose 
pasidalinta patyrimu, pasi

keista nuomonėmis įvairiais 
prekybos organizavimo klau
simais, aptartos tolesnio 
bendradarbiavimo gairės. 
Numatyta ateinančiais me
tais pasikeisti konditerių 
ir virėjų brigadomis, užsi
brėžta ieškoti galimybių, kad 
būtų- sudarytos galimybės 
mūsų prekybininkams vasarą 
paatostogauti gražiame Tiu- 
ringijos krašte, o miulhadze- 
niečiams atvažiuoti pailsėti į 
Lietuvą.

Bičiuliai iš VDR susipaži
no su mūsų miestu, lankėsi 
Kryžių kalne, jiems tap pat 
buvo surengta ekskursija į 
Kauną.

V. GINKUS

„Šiaulių naujienos"
1989 rugsėjo 12 d.
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