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KRASNOJARSKAS TIESIA RANKA
M iesto Tarybos deputatas J . Vaitiekūnas, nuvažiavęs atostogauti j savo 

vaikystės žyd inčias taigos p ievas, iš karto pajuto ne tik  sve iką  spyg liuočių  ir 
gė lių  arom atą, bet ir vietos dem okratinių jėgų b io log in į, ekonom mj ir p o li . 
tinį lauką. Pasidžiaugę , jog pagaliau pamatė gyvą „ekstrem istą", Krasno
jarsko dem okratai ir liaud ies frontin inkai tiesiog  užvertė „b e s iils in č ią "  lietu
vių  šeimą pasiūlym ais susitikti, noru viską žinoti „ iš  pirmų lūpų" ir bendrais 
apmąstym ais, kaip jie  galėtų padėti L ietuva i. A p ie  šį v iz itą  rašė vietos la ik
raštis. Mūsų deputatas parvaž iavo  įsitik inęs, jog  šie ryšiai, kuriuos mes, ž i
noma, panorėsim e kuo tv irč iau  užm egzti, turi būti ekonom iškai toli siekiań- 
tys.

B lokados pasekm es turėsim e likv id uo ti, savąjį nualinimą turėsime atstatyti. 
O  ir to lim esnei ate ičia i ryšia i su Sib iru  bus gyvyb iška i būtini. Užm egzti juos 
re ik ia  jau šiandien , kuomet ištiesta į mus jo  šilta, broliška ir turtinga ranka.

J. Va itiekūnas parvežė  trijų  dokumentų orig inalus, kurių tikslų vertim ą pa
te ikiam e jūsų dėm esiu i. Pajauskite jų žodžiuose gyvą , dorą ir skaudančią Si
biro demokratų ir liaud ies frontininkų širdį.

D lii MARIAN МЛТОСНА (l**M |eį

KRASNOJARSKO 
LIAUDIES FRONTO 
VYKDOMOJO 
KOMITETO

KREIPIMASIS
DĖL LAISVĖS 
SUTEIKIMO LIETUVAI

Brangūs žem lečiall

Krasnojarsko žemė prisotinta 
lietuvių  krauju ir nusėta jų  kaulais. 
S talino režimas suvarė tūkstančius 
niekuo nekaltų žmonių —  lietuvių  
tautos žiedą —  į  koncentracijos la
gerius ta igo je  ir nužudė Juos šal
čiu. badu, neįveikiamu darbu. T ies  
L ietuvos sūnų ir dukru kapais nėra 
nei kryžių , nei paminklų. K aip , 
beje. ir ties kapais rusų. ukrainie
čių. baltarusių, latvių , estų —  m i
lijonų ir m ilijonų  kruvinojo komu
nistinio teroro aukų kapais.

M es g ilia i jaučiam e kančią ir  tos 
lietuvių kartos, kuri jau paversta 
dulkėmis, ir  dabar gyvenančių  jų  
ainių.

V is i —  lie tuvia i ir  nelietuviai 
—  nekantriai laukiame, kada IS- 
muš išsvajotos laisvės valanda prie 
tolimos Baltijos!

Kuomet tarybinė arm ija  okupa
vo  Lietuvą, nebuvo patelkta jok ių  
sąlygų. Du žmonės —  fašistas 
Ribentropas ir  bolševikas M oloto
vas —  savo parašais pusei amžiaus 
perbraukė mažos, bet išdidžios ir 
orios tautos laisvę. O dabar, kada 
lie tuvia i, pasinaudoję deklaruotu 
„naujuoju  mąstymu" ir dem okrati
ja  nutarė panaikinti istorinę netei
sybę, kruvinos prievartos aktą, 
prieš Juos pastatyta gelžbeton inė 
neįvykdom ų są lygų  siena.

(N ukelta  į  2 psl.)



Krasnojarsko Liaudies fronto Vykdomojo komiteto 
K R E I P I M A S I S  

Dėl laisvės suteikimo Lietuvai
(Atkelta iš 1 psl.)

Kaip veidmainiškai mes smerkė
me amerikiečių blokadą Kuboje ir 
Nikaragvojel Ir su kokia kraupia 
ramybe užblokavome Lietuvą, at
ėmę Iš jos naftą, dujas, metalą, 
dirbtinai sukeldami pasiskelbusio
je laisva Respublikoje bedarbystę 
ir socialinę įtampą.

Mes jungiamės savo balsu prie 
milijonų mūsų tautiečių balso ir 
reikalaujame, kad SSSR Aukščiau
sioji Taryba, Prezidentas ir Vy- 
rausybė nutrauktų visokiais nevy

kusiais pretekstais dangstomą ty
čiojimąsi iš lietuvių, sutelktų jiems 
pagal įstatymus priklausančią lais
vę ir nepriklausomybę be aneksijos 
ir kontribucijų. Tuo labiau, kad 
mes dabar įgavome viltį gyventi 
laisvoje Rusijoje. Ir čia didžiulis 
mažytės Lietuvos nuopelnas.

Už jūsų ir mūsų laisvę!
Liaudies fronto komiteto 
pirmininko pavaduotojai: 

V. M ASANSKIJ, 
A . M ATVEJICEV

SSSR SOCIALDEM OKRATU ASOCIACIJA  
KRASNOJARSKO MIESTO SOCIALDEM OKRATŲ KLUBAS  
LIETUVOS RESPUBLIKOS Šiaulių miesto saviva ldybei,  

miesto Taryba i,  
miesto gyventojams

Brangūs draugai!
Krasnojarsko miesto socialde

mokratų klubo Taryba įpareigojo 
mus išreikšti visišką Lietuvos ko
vos už nepriklausomybę ir demo
kratiją palaikymą. Jūsų pergalės 
—  tai ir mūsų pergalės, Jūsų ne
sėkmės —  visų demokratinių jėgų 
nesėkmės. Mūsų bendras priešas — 
komunistinis totalitarizmas, žiau
riai slopinantis bet kokį laisvės ir 
teisingumo sieki, kas JI bereikštų ir 
kur jis bepasireikštų. Mes suvo
kiame. kad konfliktas Lietuvoje

yra ne nacionalinio, o politinio 
charakterio: mes esame pasirengę 
visaip padėti jums likviduoti blo
kados pasekmes.

U 2  JŪSŲ IR  MOŠŲ LA ISVĘ !

Socialdemokratų klubo 
prezidentas (Krasnojarskas)

J. G O NCIARO V 
Socialdemokratų klubo 

viceprezidentas (Krasnojarskas) 
V. DERKAC

1990 06 22

,ZEL (O NYJ  M IR “ K rasno jarsko  Ekologijos organizacija  
Krasnojarskas

Krasnojarsko Ekologijos organi
zacija „Zellonyj mir“ yra solidari 
su Lietuvos žmonėmis, kovojančiais 
už savo Respublikos nepriklausomy
bę. smerkia šiurkštų SSSR vyriau
sybės kišimosi I suverenios Lietu
vos reikalus politiką.

Visi .,Zellonyj m ir“ ‘ organizaci
jos nariai reikalauja nutraukti L ie
tuvos respublikos blokadą, suteik
ti Respublikai visišką nepriklauso
mybę. Mes suprantame ir esame 
įsitikinę, kad jeigu nebus nepri

klausomos ir laisvos Lietuvos, ne
bus ir laisvos Rusijos.

Krasnojarsko organizacijos 
„Zellonyj m ir“ (galiotas —  

pirmininko pavaduotojas 
V. M ICHEJEV 

199006 20 

Adresas kontaktams:

663001 Krasnojarskas, 
Berlozovkos gyvenvietė, 

rajono centras,
Mičiurino g. 8 bt. 10 

V. Michejev

Dvasios broliai IŠ Krasnojarsko surašė savo adresus. Jie yra pa

sirengę kontaktams ir laukia Jų. Ląukia taip pat ir progresyvių 

laikraščių rusų kalba, nes iki šlot labai aktyviai pas juos važinėjo 

(ir  tebevažlnėja), jiems rašė (ir  teberašo, ir tebesiunčla savąją spau. 

dą) tik ,.Jedlnstvos“ aktyvistai ant „platformų"... Tačiau sibiriečiams 

pakanka sveiko* nuovokos. Suštnsko rajono deputatai į artimiausios 

sesijos (0?  25) darbotvarkę įtraukė klausimą „D ė l Ltetuvos nepri

klausomybės*.

Dokumentus Išvertė Ir spavdal parengė Birutė ŽYM ANTIENE

LA1SKAS SĄ JŪ D ŽIU I

GANA MUMS
«KOMUNIZMO
MOKYKLŲ»

„Savaitės Krivūlės" Nr. 20 
perskaičiusi straipsnelį „P ro fsą 
jungų kryžkelė: mulkinti, ginti, 
paleisti?", pasipiktinau sužinoju
si, kad jau nuo kovo 15 d. už 
nedarbingumo lapelius, už kelia
lapius į sanatorijas, poilsio ir 
turizmo įstaigas, taip pat įvai
rias pašalpas apmoka valstybė 
iš socialinio draudimo fondo, 
nepriklausomai nuo to —  esi 
profsąjungos narys ar ne. O Iš 
mūsų atlyginimo priverstinai at
skaičiuojami profsąjungų mo
kesčiai naudojami „biurokrati
nių parazitinių profsąjunginių 
struktūrų ir veikėjų, begėdiškai 
nusistačiusių sau aukštus atly
ginimus", išlaikymui. Ir visa tai 
buvo nuo mūsų taip ilgai sle
piama! Profsąjungų ponai e ili
nį kartą apgavo paprastus dar
bo žmones. Vadinasi, jie nieka
da neginė ir negins darbininkų. 
Tad ar verta dar jiems mokėti 
duoklę? Kviečiu darbininkus iš
eiti iš tokių profsąjungų, nebe
mokėti Joms jokių mokesčių ir 
kurti savas, darbininkiškas prof
sąjungas. Gana mums „komu
nizmo mokyklų", turime pradėti 
gyventi kaip žmonės.

D, UOGELAITIENE
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MOZEI
Birželio 25-ąją dieną Lietu

vos Sąjūdžio Seimo Taryba su
sitiko su Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiąja Taryba:

V. Landsbergis: „Š ias abi 
nuolat veikiančias tarybas mai
tina bendros šaknys, todėl Jos 
turi būti arti viena kitos ir 
sąveikauti.*

J. Juzeliūnas: „Siūlau kartą 
per mėnesį susieiti bendram po
sėdžiui,"

A. Zalatorius: „Seim o deputa
tus vietos gyventojai turi žinoti, 
pažinti. Jausti jų svorį, žinoti Jų 
idėjas ir nuostatas."

J. Tumelis: „B lokadai atlai
kyti reikalingi ne tik ekonomi
niai. bet ir politiniai žings
niai. A r Lietuvos žmonės nepa
jėgūs atidaryti sieną, kaip tai 
padarė moldavai. atidarydami 
sieną su Rumunija? Masinė ak
cija ties užblokuotu benzovežiu 
(o  ir visur kitur) lr...‘

Tėvas Chrizostomas: „Žmonės 
nuėjo paskui Mozę. pažadėjusi 
išvaduoti tš vergijos. Jie buvo
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KUPRANUGARIS 
VATOS NEĖDA...

Lietuvos Sąjūdžio Š iau lių  
miesto Tarybos seniūnu išrink
tas A lg ird as  Urbanavičius (P lo 
jim a i delnais, po to —  p lojim ai 
per petį: „D irbk , ir D ievas pa
dės. O ga l ir  sąjūdininkai.. . " )

In terviu  pakeliui j Dalnus:
B irutė (Žym antienė): „N eu ž 

tektų ir v iso la ikraščio p loto su
rašyti Jau pateiktus visokių ve i
kėjų  atsakymus Į klausimą: 
„K a s  yra Sąjūdis?" Rezium uo
dami juos sugrįžtum e į patį p ir
m ą jį ap ibrėžim ą: Sąjūdis —  tai 
dvasinė Lietuvos būsena. O vis 
tik  kn ieti dar kartą paklausti 
šv iežu tė li seniūną, kas tai yra 
Sąjūdis (ir  tuo pradėti puolimą 
—  neturėk iliu zijų , kad visada 
plosim  per petį-..)

A lg ird a s  (U rbanavičius): „S ą 
jūdis —  tai gim im as, augimas, 
brendimas, gimdymas. aug in i
mas, brandinimas... Ašaros aky
se pirm ą kartą išgirdus vieša i 
giedam ą „M a r ija , M a r ija " —  
tai sprogdinantis žm ogų džiaugs
mas reg in t savo pradžią. La i
m ingas, kas apturėjo šitą 
džiaugsmą, kas jo  nesumaišė su 
politikos m išraine, kas juo spin
duliuos ik i savo pabaigos. 
Linksm i ir išdykę, naivūs ir  ka
tegorišk i, jautrūs ir  užsispyrę, 
teisūs ir klystantys pervarėm  
per save dvejus metus kaip du 
dešimtmečius. Subrendom, pa- 
gimdėm, g i žiūrim  —  va ikas į 
tėvus nepanašus! Jis visai alš- 

(N ukelta  t 4  psl.)

BUVO LENGVIAU...
realistai. Y ra  realistų  ir  dabar. 
J ie  eis įg yven d in ti g ero  įstaty
mo, bet re ik ia  juos vesti."

V , Landsbergis: „M o z e i vesti 
buvo len gv iau , jis  m okėjo dary
ti stebuklus."

K . Prunskienė: „S ą jū d is  tarp
tautinių kontaktų p lotm ėje turi 
būti pagrindin is ve ikėjas. V y 
riausybė nepadarys nieko rimto, 
kol žm onės ty lia i žiūrės I Ją 
laukdami, kol nepajudės iš apa
č ios  ir  neparodys, kad V yriau 
syb ė  ne savo išmistus, o  žmonių 
va lią  rea lizu o ja ."

V . Landsbergis: „P rek ia u t i
su L ie tu va  draudžiam a prokura
tūros ly g y je . A r g i  ta i teisėta? 
R eik ia  opera tyv ia i pranešti B a l
tarusijos ir  Ukrainos liaudies 
frontams, kai K G B  sustabdo 
benzovežius, susitarti bendroms 
akcijom s tuose taškuose, je igu  
liaudies fron ta i yra  pajėgūs. V y 
riausybė šito  daryti negali, bet 
už tai ga lt Sąjūdis, ga li liaudies 
fronta i. L y g ia i ta ip  pat V yriau 
sybė neturi kištis 1 saviva ldybės

reikalus, bet ta i turi da ry ti Są
jūdis. Valstybingum as —  tai 
m okėjim as kalbėtis.

R . Ozolas: „Są jū d is  turi būti 
ta rp  labai agresyvios  ir  konser
va tyv ios  besikuriančios agrari- 
ninkų partijos ir  K o v o  11-os 
partijos, kuri kuriasi kaip  at
svara p irm ajai. Tebūna idėjų  
kova. bet tegu l j i  būna Są jūdžio 
—  tų idė jų  tėvo  —  koregu o ja 
ma ir  konstruktyvinam a."

K . Prunskienė: „M ora to r iu 
mas neliečia  Nepriklausom ybės. 
Jis ir  priim tas g a li neis iga lioti. 
je igu  mums būtų iškeltos ne
tinkamos sąlygos. Tačiau ieš
ko ti ke lių  turim e nedelsdami, 
nes laikas ve ik la  ne mūsų nau
dai. M oratorium o priėm im as nu
trauktų blokadą ir  įga lin tų  tar
tis  dėl są lygų  tarpva lstyb i
niams santykiams form u oti.*

Trum pai ištartos m intys ga l 
būt sukėlė jumyse, gerb iam i 
skaityto ja i, naujų Idė jų  ar konk
retų  norą ve ik ti?  Rašykite.

Algirdas URBANAVIČIUS

M E S  __  L I E T U  У  A .  Aido SABALIAUSKO nuotr.
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KUPRANUGARIS VATOS NEĖDA...
(Atkelta Iš 3 psl.)

kial nežada gyventi mūsų gyve
nimo. Nežada mokytis iš mūsų 
klaidų... Jis klysta ir kankina
si, protestuoja prieš mūsų tė
viškus bandymus grąžinti JI ant 
senų bėgių. Jis Jaui rado savo 
kelią, Jau pastatė tiltą iš vie
nos būties i kitą. Didžiuojuosi 
Juo".

Birutė: „Absoliučiai sutinku. 
Sąjūdis —  tai gyvenimas, gy 
venimas —  tai poezija, o ši — 
skausmo dukra. Skauda šian
dien, skaudės rytoj, vadinasi, bus 
ir... ir... (skaityti Sąjūdžio for
mulę nuo galo pirmyn). Kas gi 
konkrečiai Šiaulių Tarybos se
niūnui nežada palaimingos ra
mybės?"

Algirdas: „Ramybė... Tai aps
kritai mistika —  kažkas nepa
valdaus suvokimui. Gyvenime 
Jos nebūna... Stal, pavyzdžiui, 
yra mūsų mieste Zokniai (pla
čiausia šio žodžio prasme). San
tykiai su šituo miestiečių kon- 
tfftgentu — atsakingumo rei
kalaujantis darbas. Juk nelietu» 
viškai kalbantys Šiauliečiai in
formacijos atžvilgiu nuskriaus»

ti. Tuo tarpu nemažai jų svei
kai suvokia demokratiją, manau, 
miesto kultūros raidoje mielai 
dalyvautų tie, kurie dabar nie
kur nepasireiškia arba yra 
priversti girdėti tik tai, kas 
sakoma „platformų". Taigi, mūsų 
visų uždavinys — padėti mies
to kitataučiams burtis į nacio
nalines kultūros bendrijas, pa
dėti joms įsilieti j aktyviąją 
miesto kasdienybę. Nereikia 
mums apsimesti, kad jų , nėra. 
UŽ tvoros —  kareiviai. Ne tik 
naivu, bet ir pavojinga mestelti 
Jiems einant pro šalį — „oku- 
pantail" Tas okupantas — trem
tinys, tbli nuo tėvynės, nuo ša
lia besiplaikstančios tiesos, bet 
ne kvailys. A r nebūtų teisingiau 
padėti Jam susivokti istorijoje, 
pajusti pačiam savo varganą pa
dėti, ry^o su gimtąja Žeme 
būtinumą, mūsų meilę savo ma
žytei Lietuvai be neapykantos 
dideliam pasauliui, kuris ir pats 
reikalingas reanimacijos. Netu
rime ir ilgai neturėsime galimy
bės leisti pažangius lietuviškus 
miesto laikraščius rusų kalba, 
bet kodėl g i nepabendravus be
tarpiškai. gyvu žodžiu".

Birutė: „Atrodo, dar negali
ma „nusiplauti rankų". O kada 
bus galima?"

Algirdas: „Niekada. Sąjūdis 
—  savaiminis reiškinys. Jis 
nepriklauso nuo norų, planų, 
„platformų", o tik nuo prigimties. 
Visa veikla —  tik būdai jai rea
lizuoti. Laisvė ieško savo eg
zistavimo formų griaudama ver
go sąmonę. Mūsų kartos gyve
nimas — stabmeldystės perio
das kelyje I vieninteli Dievą. 
2inoma, mes jau suvokėme Ji 
esant, tik ieškome kelių pa
siekti. Sąjūdis —  sujudimas —  
neturi tęstis amžinai, Jis trans
formuosis kartu su sąmone, bet 
visada, bus gyvas laisvės siekiu. 
Per šimtmečius žmogus siaurino 
savo narvą, kol ėmė trūkti oro. 
Pabudo savisaugos instinktas. 
Įkvėpėm, pasijutom gall išgy
venti. Pasistiebę apsidairėm, kas 
aplinkui. 2lūrim —  kupranuga
ris. Duodam vatos — neėda. 
Kodėl? T eks ' išsiaiškinti, ko jis 
nemėgsta...

O plautis rankas reikia daž
nai, Ypač —  prieš darbą".

BIRUTĖ ir ALGIRDAS

A d ra ia i:
235400 Šiauliai, 
A u iro i alėja 49, 

K W V Q Ü " tai. 2-45-55

Savaitra itit

„Savad ét

Spaudė „Titnago” ipauituvė.
Šiauliai. V asa rio  14-o«ioi 52. 
O fia tin ė  spauda. T iraža i 3000 

a g i .  U žsakym o Nr. 2760.
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Redaktoriu i

S A B A L U I

Leidinyje spausdinamų auto
rių nuomonė m MHm I tusi su
tapti au redakcija* auaaiaaa.

Eilin is „Savaitės K riv ū lė s"  numeris tuoj išvys dienos šviesų. Naujas
laikraščio numeris „Titnago" spaudėjo. Sąjūdžio grupės nario Sigito
Jo k io  rankose.

A id o S A B A LIA U S K O  nuotr.

IŠ TREMTINIŲ KŪRYBOS

Vladas R A V K A

Norėčiau...
Norėčiau taip būti aš savo

i Tėvynėj,
Matyti, kaip bunda laukuose

gamta...
Kaip skleidžias lapeliai

brangiojoj gimtinėj, 
Klausytis, kaip skamba

paukštelių daina.

Norėčiau, o motina, galvą
priglausti 

Prie meile liepsnojančios
Tavo širdies. 

Užmirščiau skausmus, Imčiau
vėl laimę Jausti 

Ir tyliai užmigčiau prie tavo
Šalies.

Deja! Vien mintyse regiu
aš Tėvynę,

Matau Išdraskytus gimtinės
namus

Ir verkiančią mamą,
vagonų daugybę,

Beskubančių greitai
į  šaltus rytus.

Karaganda, 1950 m.


