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Remkime Aukščiausiąją 
T arybą

Prisim enu, kaip apie 1950- 
uosius metus, pasiskaitęs „Kom
jaunimo tiesą", literatūros rašo
majame darbe pakartojau jos 
teiginius, kad didžiausias Lietu
voje nugalėjusio socializmo lai
mėjimas yra naujo tarybinio 
žmogaus sukūrim as pagal žmo- 
giškiausiojo iš žmonių pavyzdi. 
Nors, prabėgus keturiasdešim t
mečiui, tas išpūstasis socializ
mas galutinai pralaim ėjo, sovie
tų santvarka Lietuvoje svarbiau

sių savo laim ėjim ų pasiekė. Va
dovaudamasi unikaliomis savo 
politikos, ideologijos ir auklėji
mo nuostatomis — kiekvienas 
žmogus ir  netgi „savas" yra po
tencialus nusikaltėlis, kurį re i
kia nuolat sekti, auklėti, nu
kreipti jo jausmus, mintis ir po
elgius vienintele teisinga kryp
tim i, nuolat ir nuolat vis glau
džiau te lk ti apie nuolat lenininį 
CK — ji sukūrė naują tarybinį 
žmogų, kuris nuo per didelio 
persitelkim o ir  sąmoningumo 
ėmė traiškyti tuos, kurie neno-

(Nukelta i 2 psl.)

VALERIJUS ARCHIPOVAS
Šid l a u s k a s

PLASNOKI, GINTARINE 
PAUKŠTE

Su p u i i i l i i s  Įmonės H pietų Į
šiaurę skranda —  

Ledynmečių kraitu versmingi platūs
grybiniai, [ 

(spaudų molžemy dainas lyg upių
krantą į

Priei akmenf, atriedantį Į tavo
*УР«Ч- j

Prie Nemuno ir Dauguvos to pačio 
puodo iukės. 

Kanopom stepės bilda, jūros dega
burėm-. 

O Prūsija toli — jai Lietuva
anūkė —

Pagoniškoje ugnyje be žado žiūri.
Miškai prasiskiria, iventa ugnis

užgęsta.
Pasineria sparnai į gylj ir į auk it j. 
Atgyja akys ežerų ir amžių brastos. 
Tik nesustok, plasnoki, gintarine

paukite.
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Atkelta ii t psl.)

rėjo  a r  nesugebėjo prisita iky ti 
ir lipti kitiems ant galvų. Taip 
sum aniai išnaudodam a žmonių 
silpnybes, sovietų politika Lie
tuvoje pasiekė pag rind in j savo 
tikslą: esame susiskaldę ir ne
vieningi. nebesidrovintys speku- 
liuoti net pačiais tauriausiais 
tautos jausm ais ir siekiais.

Rodos, mus visus suvienijo  
Nepriklausom ybės idėja, tačiau 
netruko paaiškėti, kad ji d auge
liui tebuvo priedanga išsilaikyti 
valdžioje. Užuot padėję tai idė
jai įsitv irtin ti realybėje, jie  ėm ė
si skaldyti tautos vienybę. P r i
sim inkim e lūdnai pagarsėjusį 
šiauliečių organizuotą referendu
mą. Dabar, kai artė jam e į svar
biausią N epriklausom ybės įtv ir
tinim o etapą — derybas. - - kai 
mums labiausiai re ikalinga vie- j 
nybė, vėl griebiam asi sovietiza- į 
cljos laikais išbandyto g riauna- j 
mojo ginklo — skaldym o. Be 
nuomonių įvairovės negali būti 
pažangos ir dem okratijos, tačiau 
kritikuoti k itus — visų leng
viausia. o įtarum o, nepakantum o 
esame m okyti 50  m etų. To mo
kymo išvada ..K reipim asis į Lie
tuvos žmones", k u rio  autoriai 
net nepasidrovėjo pakišti p asira 
šyti nieko bloga neįtarusiam  pa
tikliam  garbingam  tautos sūnui 

Urbšiui.

Ne vienos dienos darbas pa
keisti visą „brandaus" socializ
mo paveldą. D abar ne laikas ki
virčam s. Mūsų A ukščiausioji T a
ryba d irba labai d aug  ir nuošir
džiai. bet visus iškylančius k lau
simus sunku suspėti apsvarsty ti 
ir gerai paruošti. Dar niekad 
AT deputatai ne turė jo  tiek susi
tikim ų su rinkėjais, todėl padė
kime jiem s išsakydam i savo min
tis ir tuo padėdam i patiem s ap 
sispręsti ir  išre ikšti rinkėjų  va
lią. Tai bus daug racionalesnis 
žingsnis, negu tas, kurį siūlo 
„kreipim osi" autoriai.

Albertas GR1GANAVICIUS 
Lietuvos Sąjūdžio seimo narys

REAKCIJA 
IKREIPIM ĄSI

Jėgos, kuiios nenori socialinių permainų ir ypač nomenklatūrinių kadrų 
kaitos. Pietryčių Lietuvoje naudoja nacionalinę kortų, kitur gi veiksminga 
pasirodė taip vadinama „raganų medžioklės'* korta. Ja sėkmingai pradėjo 
naudotis spekuliantai it Įtartinų verslų kooperatorial. šia korta daromas spau
dimas savivaldybių deputatams — „stalinistai, jums tik vlskų draust". Ir kokia 
galinga psichologinė tos kortos galia, tik kų išsilaisvinus ii tikro stalinizmo! 
„Tiesos" J-me puslapyje ji tapo magiika ir steriliai saugoma, kad nebūtų 
pasikėsinta j jos tiesos iventumų (tai irgi demokratija). Nesunku suprasti, kie
no lūpų tie žodžiai tariami, nors tarp 1990. 07. И  „Kreipimosi j Lietuvos 
žmones" autorių daugelio jų ir nėra. O lyg aidas jie kartojami pinasi še
šėlinės ekonomikos ir išlikusios nomenklatūros sluoksniuose |jie irgi nepasi
rašė, bet jai paprašys, pasirašys pirmi).

Parlamentas dirba sunkiomis politinėmis sąlygomis, esant spaudimui ir 
provokacijoms įvairiuose lygiuose. Esant tokiai padėčiai demokratijose chao
so Išvengimui demokratija apribojama (Lietuva gyvena prilygstant karo meto 
sąlygas]. O jėgos, norinčios destabiliiuoti padėtį, reikalauja dar didinti lais
ves. Todėl didėja valdžios neryžtingumas saugant teisėtumą ir organizuojant 
ekonomiką. Tokios stituacijos fone kreipimasis su radikaliais reikalavimais 
yra neatsakingas ir jis neįvertina politinės padėties. Nesunku suvokti, kad 
susidūrus įvairialytėms ir ambicingoms įvairių krypčių politinėms jėgoms, tas 
vestų j baisų chaosą atsakingų derybų išvakarėse.

Aukštindama demokratijos idealus, ii žmonių grupė mėgina primesti Savo 
nuomonę ir derybų klausimu, kuri siaurina mūsų vadovybės manevravimo 
galimybių lauką ir tuo savo padariniais įgauna kai kuriuos sąlyčio taikus su 
J. Baltušio prokremliika orientacija.

Mes daug kur nepritariame parlamentui, vedančiam kartais neproduktyvias 
diskusijas, kartais pasitaikančiam paveldėtam komandavimo įpročiui. Drauge 
mes suprantame, kad tai patirties stoka ir praeities dvasios išraiška. Čia taip 
pat blyksteli ir sąmoningas trukdymas piktnaudžiaujant demokratija ir nuolat 
darant spaudimą aukščiau minėta korta. O esant tokioms sąlygoms, gera 
vešėti ir ambicijoms, kurių žaismas, mūsų nuomone, pastūmėjo ir kreipimosi 
autorius j tokį rizikingą Lietuvai žingsnį.

Dabar, kai RTFSR vyriausybė ruošiasi užmegzti politinius bei ekonominius 
santykius su Latvijos Respublika (tuo de lakto ir de jure pripažindama nepri
klausomybės statusą visoms 3 Pabaltijo valstybėms), kai Tarybų Sąjungoje 
kylančios bangos bus nušluoti paskutiniai dabartinės vyriausybės bandymai 
išsaugoti administracinio-biurokratinio aparato interesus, kai ekonominės re
formos išdavoje nomenklatūra liks atskira nuo gamybos priemonių anonimiš
kai Įformintos nuosavybės, būtų naivu nesuprasti „Kreipimosi j Lietuvos žmo
nes" autorių tikrųjų motyvų.

Suprasdami politinės padėties sudėtingumą, kritiškai vertindami parlamento 
ir vyriausybės veiklą, minėtam kreipimuisi mes nepritariant ir jį smarkiame.

LS PALANGOS TARYBA
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PARLAMENTAS BAIGĖ
D em okratiškai, kiek leido sąly

gos, išrink ta  Lietuvos Respublikos 
AT baigė p irm ąją  savo darbo sesi
ją. Daugeliui m ūsų sesija buvo ne
įprasta. P irm ą kartą  po 50 m etų 
pertraukos m ūsų deputatai ne vien
balsiai p rita rinėjo  toli paruoštiem s 
ir tik  pavadinim e kelias raides pa
keistiem s įstatym am s, o patys ruo
šė ir priim inėjo  įstatym us ir  n u tari
mus, form avo V yriausybę, kurdam i 
nuo pam atų a tg im stančią R espubli
ką. Sesija  a tliko  didelį ir re ika lin 
gą darbą. Dar didesni darbai laukia 
a te ity je.

Išrinkti depu ta ta i atstovauja įvai
rias Lietuvos politines grupes. Tai 
irg i apsprendė parlam ento darbo

pobūdį, nes k iekviena politinė g ru 
pė gina savo in teresus. P a rlam en 
tuose opozicijos tikslas y ra  neig ti 
prieš daugum ą, tru kdy ti, neleisti, 
kad būtų priim am i g e r i įstatym ai. 
K adangi ne visada aišku g e rai a r  
blogai veiks p riim tas tas a r  kitas 
įstatym as, ta i opozicija dažniausiai 
balsuoja prieš. V ėliau .je i įstatym as 
blogas, tai galim a pasinaudoti tei
giant. kad mes buvome teisūs bal
suodami prieš tą  a r  kitą įstatym ą.
Kai kam ilgai gyvenusiem s totalia- 
rinėje  vieningo m ąstym o sistem oje 
toks parlam ento darbas ga li a trody
t i  nenorm alus. T ai dem okratiškais J  j  
principais p radedančio  d irb ti p a r
lam ento darbo pradžia. Vieni priim-



LAIŠKAI „SAVAITES KRIVŪLEI'

Turgus — laisva rinka. O kišenė?
Pradžiai apie darbininkų uždar

bį. Visi žinome, kokie jie menki pa
gal turgaus kainas. Prekės turguje 
(didžioji dalis), tos, kurių nėra par
duotuvėse. Žinoma, turgaus kainų 
niekas nereguliuoja, bet ką gali 
darbo žmogus priešpastatyti tiems 
turgaus prekiautojam s, kurie daro 
pinigus etaloninio deficito sąlygo
mis. Istoriškai susiklostė plankios

sąlygos visokio amžiaus žmonėms 
pasipelnyti gal būt ir sunkiai už
dirbtais rubliais tų, kuriems labai 
reikia prekės. Pavyzdžiui, cigare
čių pakelis priklauso nuo pavadi
nimo — 2 — 2,5 rub., kinietiškas 
termosas (8 rub. vertės) — 5 0 — 
60 rublių, degtinė — 20 rub., a r
mėniškas konjakas 2 5 —30 rublių. 
Sportiniai batai (30 rub. vertės) —

8 0 — 100 rub. ir t. t., ir pan. Pats 
kalnų spektras, o šeimos biu
džetas menkas. Ir būk žmogau 
patenkintas savo likimu. Jei daik
tą turėsi, tai sėdėsi neėdęs. Ką da
ryti, kai senų įstatymų niekas ne
vykdo, o naujų dar nėra priimtų. 
Tai ir pasirink: arba basas su pi
nigais, arba atvirkščiai.

Simas JONIKAS

I Š L I N D O  Y L A  I S  M A I Š O
K artą užėjau j ūkinių prekių 

parduotuvę Draugystės prospekte. 
Čia, už prekystalio (prekyba buvo 
jau .pertvarkyta) sukiojosi dvi par
davėjos. Viena atkreipė mano dė
mesį. Ne jaunumu, ne grožiu, ne 
profesionalumu, o paprasčiausiu ne
noru dirbti. Tačiau tai manęs ne
nustebino, — tik sudomino. Juk ši
tokie dalykai prekyboje ne naujie
na.

Paprašė žmogus paaiškinti, kuo 
skiriasi elektriniai skambučiai. P ar
davėja. rodydama didelį nepasiten
kinimą dėl sudrumstos ramybės, at
šovė:

— Kaina! Vienas 9 rubliai, kitas 
— 15!

Prašo pagyvenęs žmogus pasaky
ti. klek kainuoja daiktai lentynose 
(mat, blogai mato). Vėl isterija:

— Eik už prekystalio ir pasižiū-

Rublis. Kas jis?

Tik popiergalis
Aido SABALIAUSKO fotoetiudas.

rėk! —- (nors ten eiti draudžiama).
Prašau daikto ir aš.
— Pirm a užsimokėk kasoje.
Laukiu, kol telkiasi nelaimingoji 

atslinkti iki kasos. Sumoku ir einu 
į kitą parduotuvės galą ieškoti kaž
kur man padėto daikto. Džiaugiuosi 
suradęs. Būčiau neradęs, teisinin
kams būtų buvusi kebli byla.

Gyvenime žmogus šimtą kartų 
susiduri su vienu ir tuo pačiu reiš
kiniu: dešimtis kartų  praeini nesu
simąstydamas. Bet būna, kad kaž
kuris jų  tvyksteli sąmonėje ryškiau 
ir staiga pamatai dalyko esmę kaip 
ant delno.

Tokį vaidmenį suvaidino minėto
ji pardavėja. Jos dėka supratau, 
kad mes per tuos 50 metų ta ip  nu 
sigyvenome, jog net prekybininkų 
nebeturime, ir kas dėl to kaltas?

Iš kur turėsime, jei juos, vos ne 
visus, išmiklino machinacija, spe
kuliacija, vogimas.

Praeitis — praeitimi. Jos nebe- 
susigrąžinsi. Bet ką daryti ateityje, 
kad jų  nebūtų?

I šį klausimą atsakysiu Teodoros 
Narušienės teiginiu: „Tokius — vy
ti lauk!" Vyti lauk iš valstybinės 
prekybos, kur kainos valstybinės, 
kur nereikia sukti galvos, kaip nu
pirkti ir parduoti prekę, kaip kul
tūringiau prekiauti ir t. t. Tegu ei
na prekiauti laisvosios rinkos sąly
gomis. t. y. perka ir parduoda ko
mercinėmis kainomis. Tada sužinos, 
kas yra darbas, prakaltas, neuronų 
eikvojimas, rizika ir pajus uždirb
tos duonos skonį.

P. KREIVĖNAS

J

I SESIJĄ
ti įstatymai jau veikia visiškai, kiti 
dalinai, o tre ti pradės veikti neto
limoje ateityje. Gyvenimas parodys 
jų  tikslum ą ir reikalingum ą. Išanks
tinis įvertinim as gali būti klaidin
gas. Todėl opozicijos pateiktas ne
gatyvus parlam ento darbo įvertin i
mas yra nepakankamai pamatuotas 
ir nepagrįstas. Reikėtų atkreipti 
dėmesį ir į tokius nekorektiškus 
opozicijos teiginius, kada atskirų 
deputatų nekonstruktyvus darbas 
sutapatinam as su viso parlam ento 
darbu.

Po trum pų atostogų deputatai 
vėl susirenka dirbti. Palinkėkime 
Jiems šalto proto ir ištvermės.

Z. TUR AUSK AS

ŠIAULIŲ RAJONE

Iš tarnybinio transporto paskutinis...
Daugelis Šiaulių rajono ūkių va

dovų savaip supranta antiblokadi- 
nes priemones. Jūreivystėje paplitu
sį posakį „Iš skęstančio laivo pa
skutinis išlipa kapitonas" perfrazuo
ja  savaip: „Iš tarnybinio transporto 
išlipsiu paskutinis".

Pirm iausia į patvorį statomi pie- 
novežiai, surenkantys pieną iš gy
ventojų. iš gausaus tarnybinio tran
sporto naudotojų pirmoje eilėje ant 
arklių sodinami veterinarai, kurių

pagalba reikalinga ir dieną, ir nak
tį.

Daugelyje rajono ūkių vienos to
nos ir lengvesni kroviniai, kurie 
lengvai pakeliami ir nelabai ūkiuo
se mylimo arklio, vežiojami T - l50 
markės (150 AJ galingumo) ir dar 
galingesniais traktoriais.

Tai daroma ne iš nuovokos netu
rėjimo,

P. KUDRICKÉS
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f PALAIKYKITE LIETUVININKŲ JUDĖJIMĄ ŠIAULIUOSE
Šiaulių mieste įsikūrė dar viena 

iniciatyvinė grupė, tai lietuvininkų 
„Mažoji Lietuva" bendrijos Šiaulių 
skyrius, kuris registruojasi Klaipėdo
je. kur yra Bendrijos būstinė. Šiau
lių skyrius, vadovaudamasis visos 
Bendrijos nuostatais ir programa, 
pasisako ui išblaškytų po visų pa
saulį lietuvininkų subūrimų, jų dva
sios orumo ii laikymų ir tolesnj kul
tūros vystymų, u i Motosios Lietu
vos teritorijos susigrųžinlmų ir su- 
grųlintos teritorijos prijungimo prie 
Lietuvos, nes lietuvininkai yra tos

pačios lietuvių tautos atstovai, ku
rie savo kalba yra artimi aukštai
čiams ir papročiais — žemaičiams, 
o savo istorine praeitimi visų lai
kų buvo vokiečių pavergti bei da
bar rusų kolonistų pajungti. Visi ut 
Mažųjų Lietuvųl

Skyriaus organizatoriai ir vadovai 
yra V. Braias ir 5. Baigštis, o akty
viausi jo nariai D. Bilienė, L. ta- 
lekaitė ir kt., beveik visi pedago
gai.

Norinčius prisidėti prie kilnių lie
tuvininkų bendrijos darbų arba gau

ti informacijos Jums rūpimais klau
simais. prašome kreiptis j Šiaulių 
skyrių, kuris laikinai bazuojasi Šiau
lių m. Centrinės bibliotekos filiai* 
Nr. 5, tel. I-ėJ-Oė, kiekvienų dienų 
nuo 11.00 iki 10.00 val., išskyrus 
sekmadieniais.

Norėtume turėti ir kuo daugiau 
prijaučiančiųjų. Tokiu būdu, laukia
me Jūsų kuo maloniausiai, ypač 
studentų ii Klaipėdos kraite.

Vaclovas BRAZAS 
Lietuvininkų „Mažoji Lietuva" 

bendrijos Šiaulių skyriaus vadovas

KAS LAUKIA SOVIETŲ IMPERIJOS 
1990 METAIS?

(Sutrumpinta ii „Svobodnoje slavo", tf90 m. birželio lė  d.. Nr. 21)

Su tokiu klausimu j įžymųjį žmo
gaus teisių gynėjų Anatolijų Koria- 
ginų kreipėsi žurnalistas.

Dabar SSSR vyksta jėgų poliari
zacija ir, ai manau, kitais metais 
iis procesas bus dar intensyvesnis. 
Daug kas nežino, kaip elgsis val
džia: ar suteiks dar daugiau lais
vės, ar dar labiau spaus demokra
tines jėgasl Man rodos, įtikinames
nis antrasis variantas.

SOVIETŲ SĄJUNGA VĖL PRIIM
TA j TARPTAUTINĘ PSICHIATRŲ 
ASOCIACIJĄ . KAIP JŪS PAKOMEN
TUOTUMĖTE Sj FAKTĄ?

A i manau, kad svarbiausių vaid- 
menj čia suvaidino amerikiečiai, iš 
dalies — naujoji Amerikos administ
racija. Amerikiečiai nori „nutiesti 
tiltus" j Sovietų Sųjungų. O sovie
tai pareiškė, kad nepakęs jokios 
kritikos ii Vakarų dėi žmogaus tei
sių. JAV nusprendė nusileisti. To, 
kas vyko psichiatrų kongrese, nega
liu pavadinti kitaip, tik i i  anksto 
surežisuotu renginiu. Tai tam tikra 
išdavystė, nes sovietams suteikta 
galimybė persekioti nepriklausomų 
SSSR psichiatrų asociacijų. Tai jau 
ir pradėta daryti. Ir dabar tie nu
sikaltėliai, kurie vadovauja sovieti
nei psichiatrijai, gali Gorbačiovui 
pasakyti: „Matai, mus priėmė, mums 
atleido, mus laiko savais", — ir 
tęsti savo represijas.

Jei sovietinė diktatūra liks, o aš 
manau, kad ji kol kas liks, tai tęsis 
ir valdžiai neparankių žmonių psi- 
chiatrinis persekiojimas. Labai jau 
patogus iis metodas. Ir SSSR pri
ėmimas j Tarptautinę psichiatrų 
asociacijų tik skatina juos (sovie
tus) taip veikti.

M0SŲ LAIKAIS, AS TURIU OME
NYJE IKIGORSACIOVINĖS EPO

CHOS ATSTOVŲ KO VĄ UZ ŽMO
GAUS TEISES, TOKIA KOVA BU
BO VIENINTELIS BŪDAS PRIEŠIN
TIS SOVIETINIAM REŽIMUI. V IE
NIEMS KOVOTOJAMS TAI BUVO 
GYVENIMO TIKSLAS, KITIEMS — 
POLITINĖS KOVOS PRIES SOVIE
TINĘ SISTEMĄ FORMA. ŠIANDIEN 
TAI AKIVAIZDU. KOKIAI KOVO
TOJŲ KATEGORIJAI PRIKLAUSĖTE 
JŪS?

Mano manymu, žmogaus teisių 
klausimas aktualus visada, kai tos 
teisės pažeidžiamos. Paskutiniuoju 
metu tai buvo ypač aktualu SSSR. 
Komunistų valdžia — pagrindinis 
žmogaus teisių pažeidinėjimo šalti
nis — neturi teisės egzistuoti. Da
bar reikia reikalauti daugiau partiš
kumo, skatinti laisvų visuomeninių 
judėjimų kūrimusi, kad jie galėtų 
kovoti už jtakų visuomenei ir au
toritetų tarp žmonių. Tai yra, reikia 
kovoti už politines laisves. Komu
nizmas neturi egzistuoti kaip visuo
meninė politinė struktūra, — tai 
pagrindinis šių dienų klausimas.

PAKALBĖKIME APIE NACIONA
LIZMĄ. BE ABEJO, NACIONALIZ
MAS KAIP REIŠKINYS GAU BŪTI 
TEIGIAM AS IR NEIGIAMAS. DA
BAR DAUG KALBAM A APIE „RU
SŲ NACIONALIZM Ą", — IR KAŽ
KODĖL VISADA KAIP APIE YPAČ 
NEIGIAM Ą DALYKĄ. KĄ APIE TAI 
PASAKYTUMĖTE JOS?

Aš manau, kad rusai niekuo ne
siskiria nuo kitų tautų savo supra
timu apie savarankiškumų, naciona
lines vertybes ir t. t. Be abejo, 
daugeliu aspektų rusų nacionaliz
mas susijęs su tuo, kad Rusija visa
da buvo didelė valstybė su turtin
ga istorija. Bet rusams, iš principo, 
yra svetimas kitų tautų niekinimo

jausmas. Mano nuomone, SSSR va
dovai dabar ypač bijo rusų nacio
nalizmo — normalaus, demokrati
nio. Juk nė vienas tikras rusas na
cionalistas nepasakys: ačiū sovietų 
valdžiai, kad ji sunaikino milijonus 
rusų. Taigi, tikras rusų nacionaliz
mas — būtinai entisovietinis, anti
komunistinis fenomenas. Valdančios 
jėgos supranta, kad rusų liaudyje 
bręsta didžiausia neapykanta parti
jai, sovietų valdžiai. Todėl jos gali 
pakeisti „ideologijos arkliukų". 
Vietoj dabartinio, komunistinio, ga
li sukurti kokį nors nacionalinį — 
totalinį režimų. Per visokias gru
pes (tokias kaip „Pam iatj") gali 
būti skleidžiama tokia propaganda: 
mes, rusai, gyventume gerai, jei 
mums netrukdytų kitos tautos — 
žydai, gruzinai, armėnai. Mes juos 
maitiname, sako jie , mes juos iš
laikome... „Pamiatj" nacionalizmas, 
manau, paskutinis komunistų val
džios gelbėjimosi ratas. Kol ta val
džia dar egzistuoja, „Pamiatj" lyg 
ir rezerve. 8et kai tik ji pajus, kad 
jos dienos baigiasi, įsikibs j rusų 
nacionalizmo klausimų, kuriam šian
dien dirvų purena „Pamiatj". Atė
jęs j valdžių nacionalinis totalizmas, 
žinoma, kai kuriais darbais pastip
rins savo pozicijas: valstiečiams
duos žemės, darbininkams — ga
myklas, t. y. imsis tokių priemonių, 
kokiomis 1917 m. savo „sustiprino" 
bolševikai. O paskui bus taip, kaip 
jau buvo. Politinio neatsakingumo 
viršūnė — stumti rusų liaudį tokiu 
keliu. Negalima tapatinti rusų na
cionalizmo su antisemitizmu, pogro
mais, „Pamiatj" organizacija ir t. t. 
Tai ne tik kvaila. Tai, turint omeny
je, kas vyksta SSSR, nusikalstama.

Vertė R. K.
■
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