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Kokie išliksime?
Įdomu dabar gyventi. K iekviena d ie 

na kuo nors nudžiugina  ar pribloškia. 
Ne valandomis, o minutėmis, sekundė
mis tobulėjame... V is i tampame p o li
tikais. Ir kiekvienas iš savos varpinės 
politikuojame.

Į Šiaulių Sąjūdžio būstinę skambina 
susirūpinę žmonės. V ien i nuogąstauja, 
kad tik deputatai „neatšauktų nepri
klausom ybės", kiti verkšlena, kad nu
mirs badu bulvių  maišą apsižergę, jei 
blokada užsitęs ir negaus... medaus...

Brangieji, aš suprantu visų susirūp i
nimą. Lenkiu savo nepaklusnią galvą 
prieš tuos, kurie pasiryžę iškęsti bei 
kokias negandas, kad tik Lietuva būtų 
laisva, kad tik ve rgo  poza  nesustingtų 
jos tautos... Stengiuosi nuraminti k iek 
vieną nuogąstaujantį dėl „artėjančio 
bado". A r įmanoma badauti savo Tė
vynėje su karšta patrioto širdim i ir 
darbščiomis rankom is! A š ga liu  suvok 
ti Sibiro tremtinių prisim inim ų siaubą, 
tiems buvo sunku. Šaltis, badas, sveti
ma aplinka pagu ldė  ant Tėvynės au
kuro tūkstančius pačių doriausių Lie
tuvos vaikų... Dovanokite, Neprik lau
somos Lietuvos SSSR  sudėtyje šalin in
kai, aš nesuprantu, ką ketinate paauko
ti dėl savo laisvės Jūs! Gaila  kom for
to ir delikatesų iš tarybinės malonės 
londo! Bailių ir apsidraudėlių, vad i
nančių save realistais, laukia nuosta
bus gyvenimas... Jiems viską kažkas 
dovanų atneš. | tą žod į „v iska s", be 
abejonės, tilps sąvoka „laisvasis ver
gas"!.. M ūsų  nedaug. Tikslas —  v ie 
nas. Pamokančiųjų —  begalės, f darbą, 
vyrai ir moterys! Tik mūsų pačių tikė- 
limas, susitelkimas, lietuviškas darbš
tumas išge lbės Lietuvą. Vakarai ne
padės, Rytai trukdys. Nusipurtykim e 
nuo savo sielų gandus, apkalbas apie 
protingus, ištikimus tautai žmones, $u- 
siburkime ap ie  profesorių  duetą —  
V. Landsberg io  parlamentą, K. Pruns
kienės M in istrų Tarybą —  ir eikime 
tiesiu ke liu  j Laisvą Lietuvą. Kad mū
sų ainiai mus geru žodžiu minėtų. Ir 
kad jie būtų... Po mūsų ateis j mus 
panašūs... G yvenkim e taip, kad atei
ties kartos nekeiktų 1990-ųjų judošių... 
Atminkime, daug  ką iš mūsų gali atim
ti, dar daugiau užblokuoti, tačiau jo
kiai blokadai, tikiu, nenusilenks meilės 
Lietuvai sklidina, ištikima širdis. La i
kykimės, žmonės)

Irena V A S IN A U SK A ITE  
Sąjūdžio Šiaulių Tarybos 

atsakingoji sekretorė

,. S A V A IT Ė S  K R IV Ū L Ė "  sveikina naująjį miesto merą K A Z IM IE R Ą  
S A V IN Į .  Romualdo S T R U O G O S  nuotr.

Š IA U L IŲ  M IE S T O  L S  K O N F E R E N C IJ O S  
K R E I P I M A S I S  

Į Š IA U L IŲ  K R A Š T O  Ž M O N E S

Lietuvos Respublikos AT atkūrė 
nepriklausom ą Lietuvos valstybę ir 
panaikino Lietuvos Respub likos p i
liečių pareigą  SSSR Konstitucijai ir 
p rievo les SSSR  atžvilgiu, nepaisant 
to, organizuojam as pavasarin is Lie
tuvos jaunuolių šaukimas j SSSR 
ginkluotąsias pajėgas.

Konferencija ragina Šiaulių kraš
to žm ones eiti atkurtu neprik lauso-

dovybės sprendim us šiais veiksmais: 
šaukiamojo amžiaus vaikinus —  

atsisakyti tarnybos SSSR karinėse 
pajėgose, atsisakyti SSSR p iliety
bės, pasiimti Lietuvos Respub likos 
piliečių pažymėjimus;

visus Lietuvos piliečius —  so li
darizuojantis su jaunimu, atsisakan
čiu tarnauti SSSR  karinėse pa jėgo 
se, grąžinti sovietinius karinius b i
lietus.mybės keliu ir paremti L ietuvos va-
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Sovietų Sąjungos vadovybė  pra
dėjo įžū lią  provokaciją, siekdama 
numarinti Lietuvos žmonių norą at
kurti neprik lausom ą Lietuvos vals
tybę. Prasidėjus ekonom ine i b loka
dai, dėl kuro, energijos ir žaliavų 
trūkumo viena po kitos sustoja ga 
myklos ir fabrikai. Netenka darbo 
tūkstančiai darbininkų, kurie, nesant 
jokių socia lin ių garantijų, ir anks
čiau gaudavo  p ragyven im o minimu
mo neužtikrinantį darbo užmokestj, 
todėl bus priversti badauti. Daugu
mos sustojusių sąjunginės priklau
som ybės įm onių ir gam yklų darbuo
tojai —  nelietuviai, todėl kyla rea
li grėsm ė prasidėti tarpnacionali

niams vaidams. Negalim e tikėtis ir 
realios ekonom inės pagalbos iš už
sienio, nes uždarytos L ietuvos va 
liutinės sąskaitos, o sovietinė ar
mija b lokuoja jūrų ir sausumos ke
lius.

Tačiau alternatyvos Lietuvos N e
prik lausom ybės siekiui nėra. M e s  
pasiryžom e laisvei ir eisime tuo 
keliu, kuriuo eina v isos pasaulio 
tautos. M e s  norime būti kartu su 
jumis. Išgirskite mūsų paga lbos 
Šauksmą ir visom is jums prie inam o
mis priemonėm is priverskite Sov ie 
tų Sąjungos vadovybę  nutraukti 
ekonom inę ir politinę Lietuvos b lo 
kadą, nepažeid inėti pagrind inės 
k iekvieno žm ogaus ir k iekvienos 

tautos teisės —  teisės į Laisvę.



Jeigu skauda...
Kareiviai, karininkai! Jūs tar

naujate armijoje tam, kad gintu
mėte Tėvynę, llaudĮ, tėvus, arti
muosius ir savo vaikus. Bet dabar 
aparato darbuotojai Jus panaudoja 
kaip baudžiamuosius būrius. Jūs 
nesusimąstydami paklūstate, auto
matus nukreipdami j moteris, už- 
iminėdami pastatus. Kaip  jaustumė- 
tūs jūs. jei J jus kas nukreipti) 
šautuvus? Jeigu skauda Jums, tai 
skauda ir kitam. Jūs norite gyven
ti, ir kitas nori gyventi! Aklai pa
klusti negalima! Ginti Tėvynę 
tai reiškia terorizuoti savo liaudj,

savo gyventojus, savo artimuosius. 
Visada atsiminkite, kad reikia ko
voti su engėjais —  aparato darbuo
tojais, o liaudj turite ginti nuo ver
gijos. Liaudis —  tai Jūs, mes, jū
sų artimieji, tėvai ir vaikai. Neko
vokite patys su savimi! Tai nepro
tinga, nusikalstama ir gėdinga! 
Kartu su žmonėmis siekite demok
ratijos. laisvės- Garbė ir šlovė 
tiems, kurie kartu su savo liaudimi. 
Geriau numirti, negu apsijuokti 
prieš savo žmones. Tegyvuoja Lais
vė ir Demokratija! Laisvę paverg
toms rusų, lietuvių ir kitoms tau
toms!

(Anonim inis sutrumpinimas —  
P P P C R )

Demagogija — tai ne opozicija
Deputatas D. Morkūnas susitik i

me su Televizorių gam yklos dar
buotojais ragino rinkėjus „daryti 
spaudimą" savo deputatams, kad 
šie savo ruožtu parlamente būtų 
sukalbamesni, labiau linkę I kom
promisus. siektų derybų su M ask 
va. Deputatas D. Morkūnas taip pat 
išreiškė norą, kad atsistatydintų V. 
Landsbergis, kiti vyriausybės na
riai, Jis tvirtino, kad parlamentas 
esąs „skystas", kad nepaiso opozi
cijos nuomonės. Kai D. Morkūnas 
parlamente išsako savo nuomonę, jį 
užpuola bent 8 oponentai. Bet argi

laikas dabar deputatui vesti savo  
skaldytojišką politiką? A rg i taip 
elgiasi opozicija, tiesiai šviesiai 
kviesdama nuversti esamą vyriausy
bę? Pakankamai, ponai draugai ko
munistai, prlsikaraliavole, atvedė
te prie visuotinės katastrofos, ga 
na verkti krokodilo ašaromis ir vėl 
žadėti šviesią ateitį. Pasiieškokite 
sau \a ikų  darželio lyg io  auditori
jos... ir neapsimetinėkite opozicija, 
tai —  gryna demagogija.

Borisas P U Z IN A S

ф  DĖKO JAM E  
AU KO JU SIEM S  
SĄJŪDŽIUI

L.Zokienei (25 rub.),
B Lukoševičienei (53 rub ).

A. Mamajuškienei (300 rub. 
ir  dar 200 rub, Rain ių  kop
lyčios statybai).
O. Vaitkauskienei (1500 rub. 
IŠ jų 500 rub., anot aukoju
sios, Kristaus broliui V. 
Landsbergiui).

G E R B IA M A S  
REDAKTORIAU!
ir kuo Jūs ten Sąjūdy užsiiminėjate. 
kad LKP  vėl ima iniciatyvą j savo 
rankas! „Šiaulių nau jienos" greitai 
vėl taps „Raudonąja vė lia va ": LKP 
kreipimaisi, skelbimai apie deputa
tų M . Stakvilevičiaus Ir 0. M o rkū 
no susitikimus pirmame puslapyje, 
o tokių deputatų kaip A. Sėjūnas 
ir V. Kačinskas —  skelbimams b e 
lieka vietos ketvirto puslap io kam
puty. Nejaugi negalėjote u ibaigti 
mano pasiūlytos operacijos „Kaput 
L K P "  ir išrinkti trečią sekretorių 
Sėdžių miesto Tarybos deputatu! 
O  gal Jūs visi tapote kolektyviniu 
Saugum o komiteto agentu! Juk ne 
veltui M askva  V S K  Šiaulių vadui 
laipsnį pakėlė —  ir tuoj po  depu
tatų O. M orkūno  ir M . Stakvilevi
čiaus „ rand evu " Aukščiausiojoje 
Taryboje bei išskydusio Sąjūdžio 
suvažiavimo... Gal ir Tamstai koks 
kąsnelis nukrito u i „Savaitės K ri
v ū lė s " skaitytojų rato mažinimą!.. 
Apimtį padidinot dvigubai, o  min
čių —  nė pusės buvusio  k iekio —  į 
nuotraukytės, eilėraštukai... Geriau 
grjžtumėt prie miesto problem ų —  
blokada, visi vagia, milicija nieko 
negaudo, ponai baigia išparduoti 
miestą, o Jūs tylit!., jkurkit skyrelį 
„A tgal į pe restro iką " ir teri spaus
dinkit M. Stakvilevičiaus panegiri
ką Tarybų valdžiai ar D. Morkūno 
pamokymus parlamentui. Bent pa
kikentume, b lokados metu ne tiek 
daug linksmų dalykų! Tiesa, pirmo 
jo b lokados jubiliejaus proga su
kūriau ketureilį.

A. K IR V EL IS  
P. S. Jeigu laiško nespausdinsi!, 

kopiją pasiuskit į „Re spub liką " 
Ten mielai dar kartą „p a rū go s" 
raudonąjį bastioną —  Šiaulius.

K A IP  S U  P A M IN K L A IS ?

Labai svarbūs politiniai įvykiai Lie
tuvoje užgožė kitus reikalus. Pernai 
daug kalbėjome apie paminklą P. V i
šinskiu!, stalinizmo aukoms. Taip ir nu
tilome...

Kuo greičiau turi būti pastatytas pa
minklas stalinizmo aukoms. Siūlau tai 
padaryti prie geležinkelio stoties vė
liavų stovų vietoje. Jeigu trūksta lė
šų. reikia rinkti dar. Paminklai turi sto
vėti, priminti visiems, kad gerbiame 
nekaltus tremtinius. Priminti visam pa
sauliui, kad buvo savivalės laikai, žiau
rūs laikai.

Kostas JATULIS
Šiauliai

T Ę S T I N U M A S
Gerai atsimenu, kad laisvos L ie

tuvos laikais Šiauliuose buvo pir
mosios kuopos vandens šaulių bū
rys. Visiems patiko ir jų uniformos, 
ir pavyzdinga drausmė. Prisimenu, 
tuomet man su tėvu buvo leista da
lyvauti šaulių šaudymo pratybose 
(rekomendavus Liudui Jakavičiul 

Lietuvaniut). Vandens šauliai 
treniruodavosi Talšos, G inkūnų eže 
ruose, Švedės tvenkinyje, kai ka
da Rėkyvos ežere. Vandens šau
lių būrio raštinė buvo Įsikūrusi 
Dvaro gatvėje, pastate, pagal anuo
metinę numeraciją. 85. Tame pa

čiame Dvaro  gatvės name (Nr. 85) i 
buvo ir L S S  pirmosios kuopos šta
bas. L S S  šaulių rinktinės klubas 
veikė Dariaus ir G irėno g. 4(5.

Jeigu šie pastatai išlikę, reikėtų j 
juos susigrąžinti dabartiniam L S S  j 
šaulių būriui.

Veiklumu pasižymėdavo Kųrtuvė- Į 
nų šaulių būrys. Jis dalyvaudavo i 
valstybinėse. Bažnyčios bei tauti- į  

nėse šventėse, iškilmėse.

Panevėžys
Jokūbas A T K O Č IŪ N A S

Pagrindinis Sąjūdžio tikslas —  
žmonių dorovės ir sąmoningumo 
ugdymas. Antras labai svarbus 
uždavinys — - žmonių socialinis 
gynimas. Be šitų dviejų daiykų, 
t. y. be dėm esio j žmonių są
m oningum o ugdymą ir buitinę 
psichologiją b lokados są lygo 
mis, galime prarasti viską ir 
galbūt visam laikui, nes jei Lie
tuvos vyriausybę nuvers sava 
tauta, tai vėl nutiesti naują ke
lią j Neprik lausom ybę realiai 
jau bus neįmanoma Todėl da

bartinėje Sąjūdžio struktūroje 
turėtų dominuoti dvi pagrind i
nės kryptys:

komisija ar grupė, dirbanti 
aiškinamąjį ar pan. darbą, ug
danti žmonių sąmoningumą da
bartinėje situacijoje. Komisija 
gali vadintis Politinių reikalų ko
misija ar pan.;

socialinės apsaugos komisija 
turi aiškinti žmonių buitines pro
blemas.

Kitos struktūrinės Sąjūdžio da
lys sudaromos pagal situaciją

ir realius poreikius.
Dabar apie partijų dalyvavi- { 

mą Sąjūdžio veikloje. Pagrindi- i 
nėję Sąjūdžio valdym o struktū
roje partijų atstovai neturėtų 
būti oficialūs Sąjūdžio vadovai. 
Šiuo atveju aktyvaus atstovo da
lyvavimas su informacijos priė
mimo ir perdavim o teise. Taip 
pat galimas savanoriškas partijų 
atstovų dalyvavim as komisijose, 
jei tos partijos sutinka su ko
misijos veiklos programa.

j. K ILD IŠA S



TAUTOS ATM INTIS

TAS NEGĘSTANTIS ŽIBURYS - 
NEPRIKLAUSOMYBĖ
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Mūsų atstovai toje konferencijoje 
paskaitė deklaraciją, kurioje pareiškė, 
kad „...lietuvių tauta su savo tradici
jomis, kultūra, tautiniais idealais ir 
savo ind iv idua lybe tiki, kad vieninte
lis kelias tautai išlikti yra atgauti savo 
teises visose gyven im o  srityse ir kad 
tauta turi imti savo likimą j savo ran
kas... Lietuvių tauta, kuri amžių b ė g y 
je tiek daug yra patyrusi nusivylimų, 
mato savo ateities ir savo laisvės ga 
rantiją visiškoje Lietuvos neprik lauso
mybėje ".

Am erikiečių atstovai, grįžę  rudenį j 
Ameriką, padavė tą deklaraciją lietu
vių laikraščiams, kurie ją atspausdino 
savo skiltyse stambiu šriftu ir tas pa
darė g ilio s jtakos išeivių sąmonei D e 
legatai plačiai aprašė savo kelionės 
spūdžius tam tyčia išleistose knygose  
>r papasakojo gyvu  žodžiu, besilanky
dami po visas lietuvių kolonijas.

Kitų 1917 metų pradžioje Tautos Ta
ryba jau įkūrė savo ofisą Vašingtono, 
norėdama turėti jtakos valdžios sfero
se. Labai laim ingai atsitiko tą otisą 
įkurti pačioje centralinėje Am erikos 
sostinės vietoje, prieša is Baltuosius 
Rūmus, tau vien d idžiu lė  ryški iškaba 
Lithuanian National Council of A m e

rica" kreipė visų dėm esį j atbudusios 
tautos egzistenciją ir jos re ikalavimus 
Įsteigtas Informacijų Biuras pradėjo 
plačiai informuoti Am erikos spaudą, 
daryti pažintis su va ldž ios atstovais, 
daryti jtakos K ongre su i ir patiems Bal
tiesiems Rūmams. Tais metais Įteiktas 
visiems K ongre so  atstovams lietuvių 
memorandumas, kuris buvo  skaitomas 
Kongreso  sesijoje ir buvo  atspausdin
tas Kongre so  Rekarduose. Jau vėliau, 
rodos 1920 m., j Baltuosius Rūmus
). Valstijų Prezidentui atgabenta ke lio 
lika storiausių tomų, gražiai aptaisytų, 
Amerikos Lietuvių peticijų su šimtais 
tūkstančių parašų, kad Am erikos v y 
riausybė pripažintų Lietuvą de jure. 
Tais pačiais 1917 m. D-ras J. Šliupas 
įteikia Prezidentui V ilsonu i savo me
morandumą, sykiu su savo dviem  ang
lų kalba išleistom knygom .

Pastangos vienytis. V is i jautė, kad 
visas išeivijos darbas Lietuvos naudai 
nėra labai našus ypač dėl to, kad 
kiekviena srovė  ve ik ia  kas sau.
1916 ir 1917 m. daryta d aug  bendrų 
pasitarimų dėl da rbo  subrendim o, 
Tarybų bei Fondų suliejimo.

1917 m. Pensilvanijoje susidarė ben 
dras Centrin is Komitetas suruošti L ie
tuvių dienai rinkti aukom s nukentėju
siems dėl karo šelpti. Va isia i buvo  ne
prasti. V isas išlaidas atskaičiavus, liko 
grynų apie 125 tūkstančiai dolerių, ku
rie buvo  įteikti Am. Raudonajam  K ry 
žiui, kad šis suteiktų už tą sumą re i

kiamos pašalpos.
D idžiausio  pasisekim o furėjo New  

Y o rko  D idysis Seimas 1918 metų kovo 
13— 14 d. D a lyvavo  1200 delegatų. 
Seimas atkreipė plačiųjų Am erikos vi
suom enės sluoksnių dėm esį ir buvo 
plačiai aprašytas įtakingoje Am erikos 
spaudoje. Seimas, žinoma, reikalavo 
v ien ingos ir neprik lausom os Lietuvos 
Respub likos ir teisės dalyvauti Lietu
vos atstovams Taikos Kongrese.

Tame Seime neda lyvavo  socialistai, 
o katalikams su tautininkais pasisekė 
susitarti ir sudaryti Bendrą Egzekutyvi- 
nj Komitetą, kurio vardu ėjo paskum 
visa amerikiečių politinė akcija, ligi 
atvyko pirmasis, jau Lietuvos vyriausy
bės siųstas, oficia linis atstovas. Egze- 
kutyvinis Komitetas plačiai ve ikė  V a 
šingtone, siuntė vieną- po  kitos de le 
gacijas j Europą. Pasiuntė savo atsto
vus dalyvauti L ietuvos Delegacijoje 
prie Taikos Konferencijos Paryžiuje ir 
žym iai p ris idėjo  prie tos delegacijos 
išlaikym o iš Tautos Fondo ir Lietuvos 
G e lbė jim o Fondo lėšų. Č ia dar pažy 
mėtinas vienas dalykas: iš Lietuvos de 
legacijos p irm in inko prof. Vo ldem aro  
Egzekutyvin is Komitetas gavo  laišką, 
kuriame jis rekom endavo paimti p ro 
pagandos darbui Am erikos spaudoje 
buvusį Paryžiuje vieną amerikietį, var
du Bucir’ą ir jam kuriam laikui tą dar
bą pavesti. Egzekutyvin is Komitetas, 
p. Vo ldem aru  pasitikėdamas, sudarė 
su p Busir 'u sutartj ir a signavo tam 
tikslui 60.000 dolerių. Kampanija ėjo 
jau 1919 metais su d idžiausiu  pasise 
kimu.

Dar verta paminėti du ep izodu  iš 
Am erik iečių kovų už Lietuvos laisvę, 
būtent atsilankymą pas prez. V ilsoną  
ir L ietuvos de jure pripažinimą.

Delegacija  pas Prez. Vilsoną. L ie 
tuvių Egzekutyvin is Komitetas V a š in g 
tone (tikriau sakant jo narys, adv. o.
B. Mastauskas, per savo gerą pažįsta
mą, prez. V ilson o  patarėją G e o rge  
Creel) išgavo Lietuvių Tarybai pasim a
tymą su V ilsonu  1918 m. gegužė s mėn. 
2 d. Buvo  jaučiama besiartinanti karo 
paba iga  ir A m erikos lemiantis va id 
m uo ir karo ba ig im ui ir Taikos K o n 
ferencijai. Lietuviai jau pradedant 
1917 m. pavasariu, t. y. Am erikos įsto
jimu j karą, b u vo  jsitikinę proalijanlai 
(santarvininkai). Jie matė m ilžiniškus 
A m erikos pasiruošim us ir tvirčiausią 
pasiryžim ą nulemti pergalę Santarvės 
pusėje. M y lėdam i Am eriką ir pasitikė
dam i jos jėgom is, daug  jaunuolių sto
jo savanoria is j A m erikos armiją. Kiti 
kaip  piliečiai ėjo atlikti savo pilietinę 
pareigą. Ne mažiau kaip 25.000 lie
tuvių kareivių stojo j kovas Prancūzi
jos laukuose po  A m erikos vėliava. 
Tad buvo  kuo pasiremti ir drąsiai p ra 
šyti audiencijos iš to laiko pasaulio

galiūno V ilsono. V is i juo pasitikėjome 
ir visi jj mylėjome, ypač už jo ga r
siuosius 14 punktų. Ir reikia gi tokios 
nelaimėsi Dieną prieš mūsų paskirtą 
audienciją prezidentas nusideg ino  
ranką ir mums pranešė, kad dėl ne 
sveikatos negalėsiąs mus priimti. N e 
nusiminėme. Tik nusiuntėm j Baltuo
sius Rūmus žinią, kad Taryba pasiry
žusi laukti Vašingtone, kol Prezidentas 
pasveiks. Priėmė mus rytojaus dieną, 
gegužės 3 d., pasirišęs kairiąją ranką. 
M ūsų  trumpo m em orandum o išklausęs, 
prezidentas atsakė gerai apgalvota, 
griežtai precizuota kelių m inčių kalba, 
kurioje jis pareiškė p ilno  pritarimo 
Lietuvių tautos siekiams, pažymėjo, 
kad jų pasiekim as daugiau pareis nuo 
karo laimėjimo alijantų pusėje, kad 
las laimėjimas kol kas dar nėra pilnai 
paaiškėjęs, kad pagaliau vis dėlto mū
sų klausime reikės atsižiūrėti j istori
jos palikim us ir realines sąlygas. Dar 
kartą pareiškęs nuoširdaus palankum o 
mūsų tautos pageidavim am s, p reziden
tas šird ingai paspaudė rankas visai 
20-čiai Tarybos narių.

De jure pripažinimas. Kad  Jungtinės 
Am erikos Valstybės gana  anksti p ri
pažino Lietuvą de jure, tai čia taip 
pat nemažas Am erikos lietuvių nuo
pelnas. Buvo panaudotas patogus vi
daus politikos momentas. 1920-ųjų m e
tų eSnato rinkim uose respublikonų 
frakcijos vadas senatorius Lodge  tu
rėjo labai sunkią kovą M assachusefe 
valstybėje su popu liariu  ir gab iu  d e 
mokratu W a lg h ’u. Ab ie jų  jų šansai b u 
vo  beve ik  lygūs. Toje valstybėje bu 
vom  visai maža rinkikų lietuvių, A m e 
rikos piliečių. Jie ga lėjo lengvai nu
sverti rinkimus į tą ar kitą pusę. M ū 
sų politikos vadai susižinojo su Sen- 
Lod ge  Kom itetu ir sudarė sutartj p a 

grinda is do  ut dės: lietuviai padedi 
išrinkti Senatorių Lodge, o re spub li
konų partija praveda Lietuvos p ripa 
žinimą de jure. Ir viena ir antra pusė 
sutartį sąžiningai išpildė.

Po šių žygių ėjo dar organ izavim as 
materialinės pašalpos Lietuvai ir p in i
gais ir drabužiais. V isu r buvo  daro 
mos v ie šos m iestuose rinkliavos, kada 
buvo  laimimos nem ažos p in igų su
mos. Lietuvos pasko lo s bonų buvo  iš
pirkta beveik  už du milijonu dolerių, 
įvairia is kultūros reikalais atvažiuojan
tieji svečiai iš L ietuvos ne išvažiuoda
vo  neaprūpinti. Išsiveždavo  jie jei ne 
po  dešimtį tūkstančių, tai bent po 
keliolika ar kelis tūkstančius dolerių. 
Lietuvai laisvę atkovojus, lik tiko pa
dėti stiprėti savo tėvynei kultūriškai ir 
ekonom iškai, ir čia dabar išeivija ma
tė savo svarbiausią uždavinį. Be to, 
daug  kas pasiryžo  pats palikti Am eri
ką ir važiuoti ap sigyventi dabar jau 

laisvoje Lietuvoje.
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SUSITIKIMAS  
SU DESANTININKAIS
Praėjusj penktadienį Zoknių ka

riniame miestelyje įvyko susitikimas 
su kariškiais. Jame dalyvavo Sąjū
džio Šiaulių Tarybos seniūno pa
vaduotojas V. Vestartas, atsakingo
ji sekretorė I. Vasinauskaitė, Lie
tuvos Respublikos AT deputatas 
V. Kačinskas, miesto Savivaldybės 
Tarybos pirm ininkas J. Tručinskas, 
LKP miesto komiteto antrasis sek
retorius R. Ivaškevičius, LSDP Šiau
lių sk. pirm ininkas R. Lazdynas, 
Darbininkų Sąjungos atstovas B. 
Kurklietis bei anarchistas - sindika- 
listas A. Balčiūnas. Kariškiams at
stovavo j Šiaulius „nuleisto” de
santo viršūnė —  vadas (vienintelis 
prisistatęs) Aleksandras Ivaška, va
do pavaduotojas sportinėms treni
ruotėms bei politiniams reikalams.

Mes buvome „g inkluoti" infor
macija, idėjomis bei noru sužinoti, 
kam Šiauliuose desantas. Jie —  tu
rėjo tikrą automatą, desantininkų 
peilį, neperšaunamas liemenes ir 
ketinimą jrodyti savo misijos reika
lingumą sovietinės armijos karinės 
aviacijos bazėje.

Susitikimas-diskusija vyko ketu
rias valandas šiltoje, draugiškoje 
aplinkoje. Pasisekė vieniems kitus 
sudominti, susipažinti, pasikeisti ži
niomis,

„S. K ." informacija

GERBIAMI SĄJŪDININKAI!
G egužės 17 d. (ketvirtadienį) P. V iš in sk io  bibliote

koje (Aušros alėja 62) 18 val. j vyks Sąjūdžio Šiaulių 
Tarybos sueiga. Darbotvarkėje:

1. Dabartinės politinės situacijos įvertinimas.
2. Pasiruošimas antrajai konferencijos daliai:

a) įstatų korektūra,
b) tarybos reorganizacijos variantai,
c) galimų Lietuvos Sąjūdžio Seimo narių kondida- 

tūrų aptarimas.
3. Kiti klausimai.
Kviečiame visus aktyviai dalyvauti.
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Ką sprendžia nau
jai išrinkta rajono 
LDT už šių masy
vių durųl (nuotr.
viršujei; Šiaulių ra
jono ūkininkų ba
do streikas prie
VK (nuotr. dešinė
je); ar sulauks pa
vasario žemelė dar 
bo rankų! Įnuotr. 
apačioje).
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