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Ш KADA MASKVA GRĄŽINS ŠIĄ SKOLĄ?
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NUM ERYJE.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

KADA TAS „ARTIMIAUSIAS 
METAS" ATEIS?

Perskaičiau „Savaitės K rivū lė je " 
išspausdintą straipsnj ,, „Pas ižym ė
jusiųjų" p r iv ileg ijo s " ir pagalvo
jau: kaip blogai reikia gyven ti ir 
kaip pasižymėti, kad galėtum visa 
tai užsitarnauti?

Na, o ką daryti tiems, kurie yra 
„toliau nuo lov io "?

Mes gyvenam e Lenino gatvėje  
118 name, pastatytame 1924 m. 
Per karą jis buvo sugriautas ir 
1947 m. atstatytas iš griuvėsių. 
Šiuo metu, pagal inventorizacijos 
biuro pažymą, šis pastatas susidė
vėjęs 75 proc. Ta i reiškia, kad jis 
yra avarinis. Namo stogas visiškai 
supuvęs, lubos iškritusios, vidinės 
sienos išsipūtusios, išorinės —  per
skilusios nuo stogo iki pat pamatų, 
langai neatsidaro, durys neužsida
ro, kambariai drėgni ir tamsūs, ka
minai išdegę, — i ir dar daug daug 
kas daro gyven im ą čia ne tik sun
kų, bet ir pavojingą. V isi mūsų pa
togumai yra lauke: tualetas (ik i jo 
50 m), šaltas vanduo (ik i Jo 150

m), anglys, malkos, paplavų duo
bė, šiukšlių dėžė... Butai apkūre
nami anglimis...

Ir štai tokiomis sąlygomis g y ve 
na 3 šeimos. 1 buto plotas 14 k v. 
m, vienas kambarys be virtuvės, 
gyvena 7 žmonės.

2 buto plotas 6 kv. m, kamba
rys ir virtuvė. Gyvena tėvas ir  sū
nus (karys internacionalistas).

4 buto plotas 14 kv. m,' kamba
rys ir vir.tuvė. Gyvena II I  grupės 
invalidė pensininkė ir du jos sū
nūs.

1970, 1977, 1984, 1988 metais 
kreipėmės j įvairias miesto ir Res
publikos įstaigas, prašydami tarpi
ninkauti, kad namas būtų kapita
liškai suremontuotas. Turime V yk
domojo komiteto atsakymus, kuriuo
se rašoma, kad „artim iausiu metu 
namas numatytas nugriauti, todėl 
kapitališkai remontuoti netikslin
ga".

(Nukelta į 2 psl.)
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Kada tas «artimiausias metas» ateis?
(Atkelta iš 1 psl.)

Nesulaukdami to „artimiausio 
laiko". 1988 m. liepos mėn. krei
pėmės Į L K P  Šiaulių miesto komi
tetą, prašydami spręsti mūsų rei
kalus. Gavome Vykdomojo komite
to atsakymą, kuriame rašoma, kad 
„pareiškime išdėstyti faktai teisin
g i"! Ir džiaugsmingai pranešama, 
kad 1991 m. šioje vietoje bus pra
dėta statyti universalinė parduotu
vė. Ta ig i vėl pažadama „artimiau
siu metu" ir t. t. Šitą universalinę 
parduotuvę Statyti buvo numėtyta 
jau praėjusiame penkmetyje. Skly
pas parduotas Prekybos valdybai, 
bet jau tada ji neturėjo pinigų sta
tybai, o dabar...

Mums visai neįdomu, kada ir kas 
bus statoma. Mums svarbu tai, kad 
gyventi tokiomis sąlygomis yra pa
vojinga. Kiekvieną dieną gali įvyk
ti nelaimė. Kiek g i galima vien tik 
žadėti, kada ateis laikas pažadus 
tesėti? Jei ne tie pažadai, mes ne 
8, o jau 19 metų būtume įrašyti į 
butų eilę, o gal jau i f  būtume ga
vę butus.

Perskaičiau „Pasižymėjusiųjų" 
privilegijas" ir pagalvojau, negi 
aš, pragyvenęs 30 metų tokiomis 
sąlygomis, ar mano mama, darbo 
invalidė, ar karys internacionalis
tas, 2 metus kovojęs Afganistano 
kalnuose, /nenusipelnėme geresnių 
gyvenimo sąlygų?

Artėja rinkimai į vietines tary
bas. Todėl taip ir norisi sušukti: 
„Vykdomojo komiteto vadovai, at
sibuskite! Taip miegant galima ir 
kėdes pramiegoti, kaip tai įvyko 
Palangoje ar Alytuje. Jūs išrinkti 
ne tam. kad gerai gyventumėte, o 
tam, kad padėtumėte ir kitiems ge
rai gyventi. Tikiuosi, kad šis mano 
laiškas bus perskaitytas ir Jūsų pa
žadai taps realybe.

Osvaldas JANK AUSK AS
Mano adresas: 235400 Šiauliai 

Lenino 118-4. tel. 2-25-78 (skam
binti nuo 18 val.).

Redaktoriaus pavaduotojos nuomonė.
JA V leidžiamame „Life" žurnale per

nai buvo publikuota minėto namo su 
Buratinu ant išorinės sienos nuotrauka 
(ją matome 1-ajame puslapyje). Mes 
pateikiame šio namo kitos pusės foto
nuotraukas, tikėdamiesi, kad dar kartą 
pademonstruosime savo fasadinės kul
tūros, intelekto, humanizmo etaloną...

„Auksinio raktelio" pasakos veikė
jas Buratinas, tardamas burtažodį, no
rėjo praturtėti, kad galėtų padėti žmo

nėms. Kokius burtų žodžius reikia pa 
sakyti mūsų valdžiai, kad ji pagaliau 
atsigręžtų j žmogų, pastebėtų Leni
no g. 118 namo gyventojų vargus, jutb 
palengvintų! Kas jūs, valdžios vyrai ir 
moterys! Su kuo jūs! Ir kam jūs tar 
naujate!

NUOTRAUKOSE 2-ajame puslapyje 
...o čia kita minėto namo siena (viriu 
jej; „.čia kiemas ir užterštasis šulinys

R. STRUOGOS nuotraukos.

„PRAKTIKOS" SUSIVIENIJIMO ŠIAULIŲ  FILIALO  LPS RĖMIMO GRUPĖS

P A R E I Š K I M A S
1989 m. gruodžio 11 d. kilus 

Įtarimui, kad neveikia kai kurie 
direktoriaus tiesioginio ryšio te
lefonai, elektromontuotojas A. 
Kislauskas ėmė tikrinti linijas. 
Pasirodė, kad padėjus ragelius, 
mikrofonai lieka įjungti vyr. bu
halterės. ei. variklių remonto ba
ro ir vyr. energetiko telefonų 
aparatuose. A. Kislauskas pasi
kvietė V. Pranulį, R. Toleikienę, 
A . Jozonį ir atidarė minėtus 
aparatus. Rasti sąvaržėlėmis už
blokuoti kontaktai.

Tokių atvejų jau buvo gegu
žės mėnesį, kai sąvaržėlės buvo 
išimtos iš konstruktorių skyriaus 
dviejų aparatų, elektros monta
vimo bare ir iš vyr. energetiko 
telefono aparato.

Dar prieš tai sąvaržėlė buvo 
Išimta iš tuo metu dirbusio di
rektoriaus pavaduotoju E. Dar- 
g io  tiesioginio ryšio aparato.

Iš šių faktų darome Išvadą, 
kad filia lo  direktorius E. Svirs

kis slapta klausėsi pokalbių mi
nėtuose,, kabinetuose.

LPS grupė:

A. K ISLAUSK AS,

J. JANKUS,
V. PR ANULIS .

Žmonės, patvirtinantys faktą:
V. KLEINOVA,

A. JOZONIS,

R. TOLEIKIENĖ.



PS Šiaulių m. 
aryba dėkoja 
aaukojusiems 
inkimų fondui

„Rangos" kooperatyvui (5572 
rub.),
Firminės pieno ir 6-osios duo
nos parduotuvių kolektyvams, 
taip pat A . Bendoravlčlenės 
sveikatingumo grupei (108 rub ), 
Galanterijos fabrikui (500 rub.), 
Šiaulių gelžbetoninių konstruk
cijų gamyklos darbuotojams
(100 rub.),
K. Radžvilai (25 rub.),
E. Petrauskienei (100 rub.),

—  V. Daukšienei (20 rub.),
—  A. Kazlauskienei (25 rub.),
— N. Gricienei (10 rub.),
—  R. Setikui (25 rub:),
— K. Pyragui (40 rub.),
—  V. Urbienei (50 rub.),
— S. Golubkevlčlui (20 rub.),
—  A. Andriuliui (50 rub.),
—  Z. Janišauskienei (10 rub.),
—  Z. Pranaičiui iš Vilniaus 

rub.).

B
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MITINGE IR PO JO...
Sulaukėme ir Šiauliuose mitin

go L K P  savarankiškumui remti. 
Tiesa, kiek vėliau nei kitur, bet 
Šiauliai — Siaurės Lietuvos sos
tinė, o, kaip žinome, šiaurėje 
viskas truputį vėliau...

Maloniai nuteikė jau pati mi
tingui parinkta vieta — ne prie 
metalinio „kario  išvaduotojo", o 
prie Kalėdų eglutės. Viskas v y 
ko sklandžiai. Kalbėjo žinomi ir 
gerbiami žmonės —  D. Morkū
nas, J. Keldušis, darbininkai, 
pensininkai. Kalbos buvo daly
kiškos, atitiko laiko dvasią. Kai 
ką net nustebino doc. J. Sirei- 
kos aktyvumas. Gal žmogus tik
rai iš naujo gimė? Juk dabar 
daugelis atgimsta...

Neapsieita ir be poezijos. Po
ra vietinių poečių padeklamavo 
„jų  širdyse gimusias eiles", skir
tas savarankiškai LK P . Prisipa
žinsiu, šventvagiškai pagalvo
jau, kad čia, ko gero, bus 
„priešlaikinis gimdymas". Juk 
tiek daug poetų, žymių ir ne to
kių žymių, jau „p rig im dė" tiek 
tų eilėraščių apie partiją, Stali
ną, Brežnevą su jo  „M ažąja  že
me", didvyrius (kurių dalis pa
sirodė esą ne tokie jau dideli), 
kad vėliau net nežinojome, kur 
juos dėti. Tai gal. pamaniau, te
gul pirma pasirodo savarankiš

kos L K P  darbai, o tada jau ir 
eilėraščiams ateis metas...

O jau m itingo pabaiga tikrai 
buvo įspūdinga. Sakau tai visai 
nuoširdžiai, be jokio sarkazmo 
(nors kartais sunku man jo iš
vengti). Dainavome visi mums 
mielas dainas. Ir tikrai niekada 
nebūčiau patikėjusi, kad Šiau
liuose esama tiek balsingų, tiek 
daug gražių lietuviškų dainų mo
kančių žmonių, sugebančių dai
nuoti ne vien tada, kai „bonka 
ant stalo ir šalia pana".

Deja, po mitingo.... Kai visi 
skirstėmės, daugelį išgąsdino šir
dį veriantis klyksmas. Pamaniau, 
kad kokia L K P  savarankiškumo 
priešininkė taip temperamentin
gai reiškia savo nuomonę. Bet 
ne! Nuo pat aikštės, kurioje vy 
ko mitingas, iki Vasario 16-osios 
gatvės mus lydėjo jauna, madin
gai apsirengusi moteris, šaižiu 
balsu bjauriai keikdama kažką
—  gal neištikimą vyrą, gal var
žovę, ar šiaip kokį skriaudėją,
—  savo burnojimais nustelbdama 
ne tik minios, bet ir miesto tran
sporto šurmulį. Pasižiūrėjusi į 
ją  pagalvojau, kad. ko gero, net 
su savarankiška L K P  mūsų dva
sinis atgimimas dar ne ranka pa
siekiamas.

Irena L IPA TO V A

SĄ JŪ D IN IN K Ų  DĖM ESIUI!
1990 metų sausio 18 dieną 

18 val. P. Višinskio biblioteko
je (Aušros alėja 62) įvyks LPS  
Šiaulių Tarybos sueiga rinkimų

į LTSR AT  klausimais.
Darbotvarkė —> aktuali. K v ie 

čiame visus aktyviai dalyvauti, 
pareikšti savo nuomonę.

SENIŪN IJA

REAKCIJA 
Į REORGANIZACIJĄ

Pasirodo, kad ir demokratija 
turi saiką bei ribas. Apie nese
niai Lietuvoje paskelbtą partijų 
lygiateisiškumą kalbėti —  dar 
anksti. LK P  „apsiskelbė" norinti 
vadovauti busimajame Lietuvos 
parlamente. Rusiškoji LK P  (prie 
TSK P) laiko save Lietuvos ga
nytoja. Komunistai, pamiršę net 
savo šūkį, kad reikia dirbti, po
sėdžiavo visą savaitę. Įdomu, ar 
būtų sudarytos tokios „šiltna
mio" sąlygos socialdemokratams, 
Lietuvos darbininkų sąjungai, 
krikščioniams demokratams, pa
galiau visos Lietuvos judėjimui 
— Sąjūdžiui?

LK P nepavyko apgauti Lie
tuvos, nors ir persidažė, tautos 
sūnų iškovota Trispalve, Pavo
jingiausi ne „Jedinstvos" komu
nistai, laikomi juokdariais, o už
simaskavę LK P  stagnatoriai. 
Lietuvių tauta alergiška komu
nistams nuo pat jų importo pra
džios. Manau, kad didelę prob
lemą Lietuvai sudarytų komunis
tų dauguma naujojoje Lietuvos 
AT. Maskva stengsis spausti sa
vo „raudonuosius broliukus", Ir 
jei „stiprus centras" dar kartą 
pasikėsins į Lietuvą, neabejoju, 
kad daugelis LK P narių vėl taps 
TSK P nariais. Taigi, gerbiamie
ji Lietuvos žmonės, Jei jau bal
suosime, tai tik už tuos Sąjūdžio 
komunistus, kurie prireikus pa
dės partijos bilietus.

Rimas K R IŠČ IŪ N AS  
LPS Šiaulių rajono 

tarybos narys

Gerb. «Savaitės Krivūlės» redaktore,
dažnai mums teigiama, kad 
artėjančiuose rinkimuose į L ie 
tuvos parlamentą reikia balsuoti 
už asmenybes. Komunistai turi 
„indulgencijas", t. y. partinius 
bilietus, kurie padeda užimti v i
suomenėje bent kiek svarbesnę 
vietą. O daugelis tų, kurie ne
stojo į K P , nesugebėjo įs igyti

„asmenybės pažymų". Ta ig i, 
brangioji Redaktore, balsuosim i 
už komunistus? O gal jau gana, 
už juos jau balsavome 1940 me
tais ir vėliau, dabar ga l balsuo
kime už tuos, kurių sąžinė šva
ri, kurie širdžiai mielesni?

A. BOSAS

Gerbiamas A. BOSAI, drįstu 
Tamstai pranešti, kad aš jau ne
be redaktorė, o tik pavaduoto
ja... Todėl prašyčiau manęs ne
agituoti, už ką aš turėčiau bal
suoti, kadangi turiu pakankamai 
tvirtą nuomonę apie bet kokio 
plauko, t. y. rango komunistus...

I. V A S IN A U SK A IT Ė
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LIETUVOS LAISVĖS VARPININKŲ DRAUGIJOS

K R E I P I M A S I S
I BUVUSIUS TREMTINIUS, POLITINIUS KALINIUS 

IR VISUS DORUS LIETUVOS GYVENTOJUS
Sesės! Broliai!

Raudonasis imperializmas tremty
je ir lageriuose Jus prievarta eks
ploatavo. Šaltyje, marinami badu, 
pasibaisėtinos vergovės sąlygomis 
kasėte anglį, auksą, deimantus, va
rį, šviną, siurbėte naftą, kirtote 
mišką, tiesėte tūkstančius kilometrų 
geležinkelio. Sibiras, Tolimoji Šiau
rė, Kazachstanas, Mordovija ir kiti 
imperijos kampeliai aplaistyti Jū
sų prakaitu, ašaromis ir krauju. 
Uždirbote milijonus, bet vergva l
džiai nesumokėjo! Jūsų rankomis 
sukrautos milžiniškos santaupos per
duotos į TSRS valstybinį biudžetą 
ir jas dar tebesaugo neostalinistai.

Jeigu bus iškovotas politinis L ie
tuvos suverenitetas, Maskva gali 
pažaboti Lietuvą svetimomis ranko
mis. Kad tokie žąslai mūsų Tėvynei 
netaptų ekonominiais stabdžiais, 
privalome skubiai ir vieningai rei
kalauti Maskvos, kad grąžintų L ie
tuvai iš TSRS „ga lingo jo  centro"

taupyklių milijoninį turtą, kurį re
presijų metu sukaupė neteisėtai 
eksploatuoti buvę tremtiniai ir poli
tiniai kaliniai.

Lietuvos Laisvės Varpininkų 
Draugija 1989 m. vasario 28 d. 
patvirtino rezoliuciją. Joje konk
rečiai nustatytas kompensacijos 
įkainis kiekvienam tremtiniui ir po
litiniam kaliniui: už vieną dieną, 
praleistą lageriuose, atlyginimas 
turi būti mokamas toks pat, kaip ir 
laisvai samdomam angliakasiui To
limoje Šiaurėje, t. y. 25 rub. plius 
30 proc. Siaurės priedo. į Lietu
vos biudžetą Maskva privalo per
vesti 350-čiai tūkstančių re
presuotų asmenų atlyginimus — 
37.743.700 tūkst. rublių.

Į reikalavimą atsakyta daliniu 
kompensacijos išmokėjimu iš Lietu
vos biudžeto. Įkainį kažkas suma
žino 19 kartų ir vietoje uždirbtų 
975 rb per mėnesį išmokama 50 
rb pagal LTSR ЩГ 1989 m. lie

pos 24 d. įsaką. Ir tai — i tik bu
vusiems kaliniams! Buvę tremtiniai 
palikti nuošalyje! Kuo remiantis iš 
mūsų brolių ir seserų, buvusių 
tremties pragare, dabar atimama 
net tų 50 rb „arbatpinigių"?

LLVD  rezoliucijos įkainis —  ne- 
keičiamas! Dabartinės kompensaci
jos neatitinka reikalavimų, todėl 
jos lieka avansu. Maskva Lietuvai 
privalo grąžinti skolą žaliavomis 
bei turinčiomis paklausą prekėmis. 
Jeigu neturi valiutos, Lietuva pri
ims anglį, metalus, naftą, miško 
medžiagą, techniką ir kt.

Kviečiame visus nedelsiant rei- 
kalauti šios skolos grąžinimo, pa 
naudojant visas galimas taikias 
priemones. Perėjus į visišką eko
nominį savarankiškumą, reikalauti 
bus sunkiau. Tėvynė laukia Jūsų 
vieningo balso!

V. VAINEIKIS  
LLVD respublikinės Tarybot 

valdybos pirmininkai

Romualdo STRUOGOS nuotr.SUGRĮŽO I LIETUVĄ...


