
/ovaitės

LS ŠIAULIŲ TARYBOS SAVAITRAŠTIS ф  1990 m. LIEPOS 31

Nr. 29(40)
Kaina 15 кар , 
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PRIEŠ 50 metų, 
1940 - ųjų RUG
PJŪČIO 3 dieną, 
LIETUVA BUVO 
PRIEVARTA ĮT
RAUKTA Į SO
VIETŲ SĄJUN
GOS SUDĖTĮ.

Prasidėjo  Ilgus dešim tm ečiui 
trukusi kraupi raudonosios 
okupacijos naktis, atnešusi mū
sų kraštui didžiu lius dvasinius 
ir m aterialinius nuostolius. Ta
čiau  Atgim im o dvasia visada  
buvo gyva Lietuvos patriotu  
širdyse. A m iin a  g;>rhń tiems, 
kurie n iekada nepatirto sun
k io je  pasipriešin im o kovoje  
kurie ir šiandien lieka su m u
mis įtvirtinant 1990-ųjų Kovo  
11-osios dienos Aktų —  tų 
negęstantį Laisvės Žiburį.
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SUSIGRĄŽINKIME PASITIKĖJIMĄ SAVIMI

JEI DERĖTIS, TAI DERĖTIS!
Maskva pagaliau sutiko sėsti 

su Lietuva už derybų stalo, 
tuo pripažindama ją sau lygia 
ir de fakto grĮždama j iki 1940 
m. birželio 15 d. buvusius po
litinius santykius. Ir tai vyksta 
dienomis, kai neseniai paminė
tos 1920 m. liepos 12 d. su
tarties tarp Rusijos TFSR ir 
Lietuvos Respublikos 70-osios 
metinės. Juridiškai ta sutartis 
tebegalioja, nes niekas jos ne
denonsavo, tačiau faktiškai ji 
niekada nebuvo iki galo įvyk
dyta. Todėl dabartinėmis dery
bomis su SSSR. kaip tuometinės 
RTFSR teisių paveldėtoja, reik
tų pasiekti pirmiausia 1920 
m. sutarties sąlygų įgyvendini
mo ir derybose remtis būtent 
šia sutartimi, kaip buvusia 
prieš tai, kaip antecedentine, 
nes atmetus ją ir derintis dėl 
naujos sutarties 1920 m. sutar
tis būtų pripažinta netekusia 
galios. Juridinės kliūtys, ne
leidusios 1920 m. sutartį laiky
ti galiojančia, panaikintos Lie
tuvos AT 1989 m. gegužės — 
1990 m. vasario nutarimais, 
kuriais pripažinti neteisėtais 
1940 m. Liaudies seimo nuta
rimai. o 1940 m. rugpjūčio 
3 d sutartis — negaliojančia.

Tačiau SSSR derybose su 
Lietuva neatsisakys imperinių 
pozicijų ir kals mums savas 
ekonomines, politines, o gal 
ir teritorines pretenzijas. Tai 
numatyti leidžia Jau pati SSSR 
delegacijos derybose sudėtis, 
Todėl ir Lietuvai reikia gerai 
pasiruošti deryboms, remtis 
pirmiausia 1920 m. sutartimi ir 
iškelti bent pagrindines pre
tenzijas Sąjungai.

1. Teritorinės. Po II pasau
linio karo Lietuvai buvo grą
žinta tik penktadalis 1920 m 
sutartyje numatytų rytinių ir 
pietinių žemių. Dalis jų buvo 
prijungta prie Gudijos SSR, 
dalis atiduota Lenkijai kaip 
kompensacija už Lvovą. Todėl 
Lietuvai grąžintina bent dabarti
nėje Gudijoje esanti teritorija, 
net jeigu po stalininio genoci
do lietuviai ten sudaro ir nedi
delę gyventojų dalį. Kadangi 
su Lenkija sutarta nekelti jo
kių teritorinių pretenzijų, be 
to, jos sienas gina Helsinkio 
aktas, o Lietuvos teritorijos da
lis prie Lenkijos buvo prijung
ta SSSR iniciatyva ir kaip kom
pensacija už Stalino užgrobtas 
teritorijas, tai SSSR tą Lietu

vos teritorijos dalį turi kom
pensuoti, atiduodama jos karo 
grobio, okupacinės Kaliningra
do srities, analogišką dalį. Tuo 
ji tik atstatytų istorinę tiesą, 
nes tai senos lietuviškos-prūsiš- 
kos žemės. Prūsijoje būtina 
grąžinti senuosius miestų, kai
mų, vandenų pavadinimus. Pa
gal seną tradiciją prūsų vals
tiečių ir bajorų pavardėse atsi
spindėdavo jų gyvenamų teri
torijų vardai, todėl sena mūsų
šeima visiškai nenorėtų va
dintis krasnoznamenskiais.

DURTUVAI, TEBEGINANTYS
IMPERINES AMBICIJAS...

2 Finansinės - ūkinės pre
tenzijos. Nebuvo Įvykdytas 1920 
m. sutarties XXI str. 2 punktas 
dėl miškų plotų išskyrimo Lie
tuvos reikmėms, o 1940 m. bu
vo užgrobtos ir tos valiutos 
bei aukso atsargos, kurias Ru
sija pagal to paties str. 7 p. 
išmokėjo Lietuvai. Be to, buvo 
konfiskuotos ir per 20 metų 
Lietuvos žmonių sukauptos lė
šos. Todėl SSSR turi grąžinti 
visą užgrobtą valiutinį ir aukso 
fondą, tame tarpe ir užsienio 
bankuose, bei kompensuoti lito 
sistemos suardymą. Taip pat 
SSSR privalo savo lėšomis 
išmokėti kompensacijas Lietu
vos piliečiams, nukentėjusiems 
nuo sovietinių represijų 1940 
— 1988 metais. Pariteto pa
grindais galima būtų atsiskaity
ti ir už Lietuvos specialistų

darbą už Lietuvos ribų bei už 
SSSR žmonių darbą Lietuvoje.

3. Kultūrinės pretenzijos.
SSSR. kaip carinės Rusijos 
turtų perėmėja, turi grąžinti 
tas Lietuvos kultūrines verty
bes, kurios buvo išgabentos į 
Rusiją nuo 1795 metų ir nebu
vo grąžintos pagal 1920 m. su
tarties IX, X ir XI straipsnius. 
Taip pat grąžintini ir po 1940 
m. išvežti Lietuvai priklausę 
archyvai, meno kūriniai, bib
liotekos bei tos vertybės, ku
rios Lietuvoje buvo pagrobtos 
hitlerinių okupantų, o po karo, 
kaip karo grobis, atiteko SSSR. 
Nemažai šio turto yra Peter
burgo. Maskvos, Voronežo mu
ziejuose ir archyvuose, bet 
didelė dalis, kaip nepritapę prie 
didžiųjų kolekcijų, išbarstyta po 
mažuosius miestus, kur, esant 
žemai muziejininkystės ir ar
chyvistikos kultūrai, kas dieną 
nyksta arba kartais ir specialiai 
naikinama

4. Karinės pretenzijos. Lie
tuvos teritorijos sienų apsaugą 
bei muitų kontrolę SSSR per 
metus turi perduoti Lietuvos 
Respublikos žinion. SSSR turi 
atsisakyti pretenzijų į Lietuvos 
jaunuolius kaip SSSR karo prie
volininkus. Per dvejis-trejus me- 
tus Sovietų armijos skaičius 
Lietuvos teritorijoje, įskaitant 
Gardino-Vilniaus žemes ir Ka
raliaučiaus sritį, turi sumažėti 
iki 25 000. o visa puolamoji 
ginkluotė, įskaitant tolimo vei
kimo aviaciją, raketinį ginklą, 
tankus, pašalinta iš Lietuvos, 
atstatant pirminę dislokacijos 
teritorijų padėtį, rekultyvuo- 
jant žemės naudmenas. Pirmo- j  
je eilėje turi būti grąžintos Lie
tuvos kariuomenės karinės ba
zės. Šiaulių ir Panevėžio aero
dromai turi tapti civiliniais, 
kiti — ūkiniais ar sportiniais. 1 
Lėšas, SSSR įdėtas tų bazių 
tobulinimui — apie 530 mln.
rb -- Lietuva, manau, sumokė
tų vien už tai, kad ant jos nie
kada nepasipiltų NATO atsako
mojo smūgio bombos.

Tik susigrąžinę Lietuvoje 
pagrobtą turtą, susigrąžinę et
nografines žemes, mes susigrą
žinsime pasitikėjimą savimi, 
kitų pasitikėjimą mumis ir ga
lėsime pripažinti didžiąją kai
mynę draugiška valstybe. •

Rimantas LAZDYNAS



S U S IT IK IM A I

«Kam mums tas 
sovietinis 
šlamštas?»

Lietuvos krikščioniška
jam labdaros fondui pakvie
tus, Į mūsų Respubliką ne 
per seniausiai buvo atvykę 
vokiečių krikščionys. Grupę 
sudarė jauni žmonės beveik 
iš dvidešimties Vokietijos 
Federacinės Respublikos 
miestų. Tų žmonių uždavi
nys yra skleisti gerąją nau
jieną apie viešpatį Jėzų. Ke
liavę per mūsų kraštą, jie 
plačiau susipažino su lietu
vių papročiais ir tradicijo
mis. platino religinio turinio 
knygas. Anot Lietuvos krikš
čioniškos labdaros fondo pir
mininko Otono Balčiūno, 
dvasinė parama yra nema
žiau svarbi už socialinę. V FR  
krikščionys Lietuvai sunkiu 
blokados metu mums atsiuntė 
taip pat kai kurios medici
ninės įrangos. medikamen
tų. už keliasdešimt tūkstan
čių markių maisto kūdikiams

Drauge su kitais, mūsų 
krašte viešėjo ir Tarptauti
nio Biblijos instituto ..Lo
gos" direktorius J. Reimeris.

Brangių svečių buvo su
laukę ir šiauliečiai, liepos 
19 dieną atėję į Dramos te
atrą. Kai aš užkalbinau vieš
nią Veroniką Guld ir paklau
siau. ką ji žino apie mūsų 
kraštą, ji pirmiausia pami
nėjo Lietuvos Sąjūdį...

— Na, o kaip jūs verti
nate Michailo Gorbačiovo 
politiką, konkrečiai — jo 
vykdomą ..perestroiką"?

— Perestroika"? — Ve
ronika Guld šyptelėjo.
Jokių jos žymių nėra Yra 
tik tautų ryžtas eiti išsilaisvi
nimo keliu. Ir iš viso. 
pridūrė viešnia. — Gorba
čiovo žvaigždė Vakaruose 
gęsta.

Viešnia liūdnai nusiste
bėjo be galo tuščiomis mūsų 
parduotuvių lentynomis, pri
durdama:

— Neįsivaizduoju, kaip aš 
čia galėčiau gyventi.

Kai vienas iš šiauliečių 
mafijozų panoro rublius išsi
keisti į markes (,,Aš turiu 
be galo daug rublių!"), jam 
buvo atsakyta:

— Jūs turite daug rubliu? 
O kam mums tas sovietinis 
šlamštas reikalingas?

Aidas S A B A L IA U S K A S

A U T O R IA U S  nuotraukose: 
susitikimo su vokiečių krikš
čionimis momentai.
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Birutė 2YM ANTIENE

JAUNYSTĖS DIENOSE NEPAMIRŠK
Jei Viešpats nestato namų. 
veltui rūpinasi tie, kurie sta
to. (SENASIS ĮSTATYMAS)

Kaimas šypsojosi į ūsą. Na, na! 
Ko čia dabar sulauksime... Teofilė 
Dagi I iūtė ištekėjo už Andriaus 
Bubnio, kuris ir už josios tėvą 
vyresnis...

Kaimas laukė, o jaunamartė lau
kėsi. Vienas po kito sukliko tro
boje penki vaikai. 1918 m. birže
lio 25-ąją —  Šventojo Prospero 
dieną — gimė trečiasis iš eilės 
sūnus. Bubniai jo krikštatėviu pa- Į 
kvietė kūdikėlio motinos brolj I 
kunigą Juozą Dagilių, tuomet j 
Lietuvos Seimo narj, garbų ir gi- I 
minėje mylimą žmogų. Dėdė tapo i 
krikštatėviu, mažasis pilietis — j 
Prosperu (lietuviškai —  Laimin
guoju). I

Tokia buvo busimojo kunigo, i 
šiandien Šiaulių Sv. Jurgio parapi- 1 
jos klebono, pradžia.

2mogus, kaip žinia, kuriamas 
vaikystėje, kuriamas meile ir dar- 1 
bu. Nei vieno, nei kito netrūko 
Bubnių šeimoje. Griežtoje ūki
ninko kasdienybėje vaikai mokėsi 
branginti žmones ir laiką. Tėvas 
kas rytą meldėsi... prausdamasis ' 
Žinoma, taupydamas laiką, jis žeg
nodavosi prie dubens šalto šulinio 
vandenėlio, tardamas „Tėve mū
sų1... prisisemdavo pilnus del
nus... Tačiau kaip tiksliai neįmant
rus Lietuvos kaimo žmogus susie
jo kūno svarinimą su sielos atsi
vėrimu... Praėjo dešimtmečiai, 
daug dešimtmečių, kai jau ir tėvo 
nebėra gyvųjų pasaulyje, o jo ry
tinė malda tebėra...

mistas, visų paguoda ir atgaiva 
O kam tada (o ir dabar) nerei
kėjo paguodos. Rudens (akais sėli
no 1944-ųjų žiema. Mirė tėvų na
muose jaunesnioji vikaro Prospero 
sesutė, septyniolikmetė gimnazi
jos abiturientė.., Reikėjo gero žo
džio juodoje tyloje... Ir atrado jj 
kunigas Jonas, ir šviesiau išaušo 
diena. Aplink jj visada būdavo 
pulkas vaikų, ar kokia vieniša se
nučiukė, žiūrėk, beieškanti savo 
kunigėlio... O po pusvalandžio jau

Tu esi kunigas per amžius 
(SENASIS ĮSTATYMAS)

Kažkur Rytuose griaudėjo spro
gimai, artindami irontą atgal prie 
Lietuvos. O j Bubnių namus 1944 
m. kovo 25 d. atėjo dviguba šven
tė: peržengė slenkstį tik ką šven
tinimus priėmęs jaunasis kunigas ir 
jo brolis su savo žmona, tik ką 
priėmę moterystės sakramentą...

Norisi nutilti ir patylėii. Su
stabdyti varveklių ciksėjimą j pa- I 
laimingai bundančią žemę. Ką pa-  ̂
žadėjai šitiems žmonėms, šventoji 
valanda, ką pasėjote jų sielose, I 
priesaikų žodžiai? ,

Kauno Prisikėlimo bažnyčia su- j 
laukė jauno vikaro. Artėjo frontas. 
Kaune, o ir visoje Lietuvoje, 1 
žmonės nerimavo. Kas krovėsi la
gaminus ir lėkė kuo toliau, kas ' 
meldėsi ir laukė, meldėsi ir tikėjo. 
Prisikėlimo bažnyčioje klebono | 
nebebuvo, bet dar buvo vikarai 
Simonas Morkūnas (dabar prelatas , 
JAV ) ir Jonas Fabijanskas. Kunigas I 
Jonas buvo nepalaužiamas opli-

Vilniaus Bernardinų bažnyčios altoriau; fragmentas

linksmiau švytruodavo lazdelė jos 
rankose. Vaikystėje, dar tebepie- 
menaujant, sako, turėjęs Jonukas 
bandoje tokią nenuoramą vieną 
karvę, kuri lėkdavo tolyn taip, kad 
net šuniukas, praradęs viltį sugrą
žinti, nesivydavo jos. Tada išradin
gas piemuo pririšo šunelį bėgikei 
prie ragų. Šioji, patampiusi jj per 
visą dienelę, taip įpykino, kad šuo 
ėmė ją vieną ganyti ir iš bet 
kur pargindavo namo...

(Bus daugiau)


