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KOVOJANTI TAUTA
Visuomenė vystosi pagal ob jek 

tyvius dėsnius. Tautos gimsta ir 
miršta. Nuo ko priklauso tautos g y 
vybingumas? K iekviena  etninė žmo
nių bendrija, prieš tapdama nacija, 
paprastai pereina tokius raidos eta
pus: 1) tauta yra, 2) tauta suvokia 
save kaip tautą, 3 ) tauta rea lizuoja
si.

Juozas Seinys ,,Aušrinėje" (ivfr. 
3) teigia: ,,Kur mūšų šaknys, žino 
tik D ievas", bet „mums, lietuviams, 
apskritai baltams, svarbu žinoti, kad 
esame tik ri arija i. O žodis „a r ija s ” 
iš labai to li atėjęs, prisimenant san
skritą, ga l arijas ar žem dirbys iš
eitų".

Tautos prigim tis —  tai ne nuo
pelnas, bet greičiau  įpareigojim as 
ir, je igu  j i  tai suvokia, ji privalo 
sukurti institutą, apsaugantį ją kaip 
tautą ir užtikrinantį jos kaip naci
jos tęstinumą. Tas institutas —  val
stybė. Tai, kad tokios mažos lietu
vių ir latvių tautos sugebėjo išlikti 
Vakarų ir  Rytų sandūroje, yra ne 
tik jų pačių, bet ir kitų, žuvusių, 
baltų genčių nuopelnas. Baltai pa
tvirtino, kad jos yra tautos, turin
čios aiškią tautinę individualybę, 
savimonę ir savigarbą. Visą antrąjį 
tūkstantmetį jos kovo jo  dėl egzis
tencijos. Ir  tik lie tu via i šiose ko
vose pasiekė didžiausių laimėjimų, 
sukūrė valstybę dar 13 amžiuje. 
Kokia kaina tai buvo pasiekta, ga 
lima spręsti ir  iš to mokslininkų 
teiginio, jo g  lietuvių  dabar būtų 
apie 30 mln., je igu  ne karai su 
kryžiuočiais. Bet kaip kiekviena 
feodalinė valstybė, L ietuvos D idžio
ji Kunigaikštystė vykdė ekspansinę 
politiką, o nacionalin iai interesai 
auvo antraeiliai.

Dabartinį savimonės ly g į lietuvių

DĖK O JAM E P A A U K O JU S IE M S  
R IN K IM Ų  FO N D UI:

—  Eksperimentinei įrengimų ga
myklai (500 rub.)

— PSS Šiaulių valdybos Bro
niaus Astrausko brigadai (50  
rub.)

—  Paulinai Zukytei (80 rub.)
— Vai'dal Rakauskaitei (10 rub.)
— Leonorai Moturienei (25 rub.)
—  Merkeliui Dukšul (100 rub.)

tauta pasiekė 19 a. v iduryje, su
pratusi būtinybę sukurti valstybę, 
paremtą tautiniu pagrindu ir tik et
nografinėse lietuvių žemėse, Tačiau 
realizuoti šią idėją ir tapti pilnatei
se Tautų Sąjungos nare Lietuvai pa
vyko tik po 123 metus trukusios 
verg ijos . Iš carinės im perijos jun
go  tauta išėjo net susiprėjusi, su
kūrusi bendrinę kalbą, kultūrą ir 
suvokusi save kaip Europos tautą.

Bet 20 a. vid. v idurio Europos 
tautų istorijos ratas buvo pasuktas 
atgal. L ietuvių  tauta pasauliui dar 
kartą pademonstravo d idelį p ilietin į 
brandumą. Jeigu 1940 metais tautai 
buvo atimta galim ybė pasipriešinti, 
tai 1941 metų b irželį ja i niekas ne
sutrukdė to padaryti. Visų okupa
cijų  metais tauta aktyvia i da lyvavo 
rezistenciniame sąjūdyje. L ietuvia i 
nerėmė nė vieno okupanto (išsky
rus 3 tūkst. korpuso karių „po lit- 
rukų“ , priverstų pasitraukti į Ru
siją, kur buvo suformuota 16 di
v iz ija ), ko negalim e pasakyti apie 
mūsų šiaurinius kaimynus, kurie tu
rėjo  po kelias d iv iz ijas  ir  iš v ie 
nos, ir iš kitos pusės. Mūsų geriau
sias pavyzdys —  Lietuvos Tautinė 
Arm ija . V ok iečia i leido suformuoti 
20 batalionų, bet v ietoj planuotų 
18 tūkst. J juos įstojo 30 tūkst. sa
vanorių. Toks tautos ryžtas vok ie
čius ne tik nustebino, bet ir išgąs
dino. Jie suprato turį reikalą su 
apsisprendusią ir tv irta i savo  tiks
lų siekiančia tauta. Štai Tautinės 
Arm ijos priesaikos tekstas:

,,Aš, vietinės rinktinės savano
ris, D ievo vardu pasižadu visomis 
jėgom is ir net aukodamas savo g y 
vybę gin ti L ietuvą. Aš kaip drąsus 
ir sąžiningas karys įvykdysiu  savo 
pareigą. D ieve, man padėk!"

Ir kaip besistengė vok iečia i, nė 
vieno bataliono jiems nepavyko pa
naudoti savo tikslams.

Ypač mūsų tauta pasižym ėjo ant
rosios TSR S  okupacijos metu. Tai 
buvo tragiškai beviltiškas, bet kar
tu ir didysis Visos tautos pasiprie
šinimas, trukęs visą dešimtmetį. 
Juozas Daumantas knygoje „P a r t i
zanai" apie savo draugus rašė: „ V i 
sus juos subūrė ta pati Tėvynės 
m eilė ir pareiga gin ti tėvų žemę ir 
savo seses, brolius nuo beatodairi- 
nio rytų barbaro teroro. Ginti ir 
gintis, jaučiant d id įjį laisvės ir 
žmoniškumo troškimą ir suprantant 
begalin į šios kovos sunkumą; g in 
ti ir gintis, visiškai atsižadant savo 
asmeninio gyvenim o, kol kas pasi
tikint savo jėgom is ir budrumu, pa
slapčiomis rusenant v ilč ia i, kad pa
galiau tie, kurie dar taip neseniai 
kalbėjo apie teisingą pokario su
tvarkymą. pajus atsakingumą prieš 
žmonijos ateinančias kartas ir  paša
lins barbariją, terorą ir ve rg iją ."

Rezistencinė kova tęsiasi ir da
bar. T ik  skirtinguose etapuose ji 
įgauna skirtingas formas. Sąjūdis 
—  taip pat rezistencinės kovos fo r 
ma. Sąjūdis —  tai, pirmiausia, dva
sinė būsena, tai demokratinė revo
liucija  ir nacionalinio išsivadavim o 
judėjimas.

(Nukelta į 3 psi.)

M UM S S K A M B IN O

Julius P R A N Y S  ir pranešė, kad 
Vasario 16-ąją, važiuodamas 
pro Komunistų partijos miesto 
komitetą, nepastebėjo (nes ir ne
buvo Iškelta) ant vėliavų stiebų 
nė vienos Trispalvės. Žmogus do
mėjosi, ką apie tai galvoja LK P  
miesto komiteto lyderiai?

ф MES PRIVERTĖME PASAULĮ ATRASTI MUS

•  NE BE ANTONO IVANOVIČIAUS „PASTANGŲ"

•  DERĖTŲ NEPAMIRŠTI SENOLIŲ IŠM|NTIES
A P IE  T A I S K A IT Y K IT E  S IA M E  „S A V A IT Ė S  K R IV Ū L Ė S "  

N UM ER YJE .
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ŠIAULIUOSE
Romualdo STRUOGOS nuotraukos

«Za rodinu» blefas! 
prieš Ž. RAZMINĄ!

Neseniai Pabaltijo karinės apy
gardos laikraštis „Za Rodinu" iš
spausdino savo korespondento ka
pitono O. Peremoto ilgą straipsnį 
„Blefas" su rubrika „Vienos publi
kacijos pėdsakais" („Z. R.", 1989 
m. gruodžio 24 d.. Nr. 29S, p. 2-3). 
Jo pradžioje primenamas anksčiau 
į minėtą dienraštį parašytas kažko
kio K. Ivanovo laiškas „Chvatitl" 
(„Z. R.", 1989 m. rugpjūčio 1 d.. 
Nr. 175, p. 3), kuriame aikčiojama, 
kad Lietuvoje juodinama Tarybinė 
armija...

Beje, šiame numeryje paskelbta 
šiauliečių Vinco Danieliaus ir Sigito 
Žvirgždo pareiškimo (1989. 06. 02), 
kuriame atsisakoma tarnauti susi
kompromitavusioje TA, kopija. Tai 
padaryta ne be Šiaulių m. karinio 
komisaro pulkininko Ivano Antono- 
vičiaus Gliznucos „pastangų"...

Publikacijoje „Blefas" plačiai, bet 
vienašališkai ir demagogiškai apra
šoma 2ilvino Razmino, kaip Lietu
vos Laisvės Lygos vieno iš akty
viausių vadovų, veikla, nukreipta 
prieš okupacinę kariuomenę. Esą 
Žilvinas daugelį jaunuolių sukurstė 
neiti tarnauti Į „okupacinę" (rašinio 
autorius sąmoningai šį žodį rašo 
kabutėse). Lyg kaltinimą „mano ko
le ga " G. Peremotas pateikia to
kį faktą: praėjusių metų spalio mė
nesio pradžioje iš tarnybos pabėgo  
šiaulietis eilinis Edvinas Gvaizdikas, 
inspiruotas būtent „ciniško" Z. Raz
mino įkalbinėjimo. Žilvinas renkąs 
karinius bilietus...

„Za Rodinu" (kyla klausimas, už 
kokią ir kieno Tėvynę!) korespon
dentas apgailestauja, jog Šiaulių 
miesto prokuratūra niekaip nesusi
doroja su „kenkėju" disidentu Ž il
vinu Razminu, kuris „lošia kortomis 
be kozirių" (atseit. Jo kova —  tai 
blefas). Straipsnio autorius pabaigo
je reziumuoja —  Žilvinui Razminui 
iškelta baudžiamoji byla pagal Lie
tuvos TSR baudžiamojo kodekso 
18 str., 261 str. punktą „a ", taip 
pat 79 str. Turbūt greit prieš Te
midę stos ir kiti jauni šiauliečiai —  
S. Bulotas, E. Ruzgas, R. Ivanavi- 
čius, V. Mituzas. '

Deja, 2. Razminas —  „nepėsčias" 
vyras, drąsus (SPI diskusijų klube 
susitikimo su LLL metu sausio 15 d. 
pareiškė, kad nebijo jam gresiančių 
7 metų), remiasi tarptautine teise ir 
daugelio draugų patriotų, įvairių 
mūsų Respublikos žmonių, pagalba.

Su „Za Rodinu" atakuojančiu 

„blefu" išeis tik piš... Nors ką gali 
žinoti, gal Žilvinas neišliks „sau
sas"! Aš jam linkiu visokeriopos 
sėkmės!

Artūras BA RAN AU SKA S



IVOJANTI TAUTA
(Atkelta Iš 1 psl.)

įž iū rėk im e, kaip mūsų kova 
efinama tarptautinės teisės požiū- 

Tarptautinės teisės subjektai yra 
tik valstybės, bet ir tautos, sie- 
nčios nacionalinio išsivadavimo 
valstybingumo. Ir ypač tos, kurios 

atitinkamas politines organi- 
ijas (pvz., išsivadavim o frontas, 

litinė partija ), galinčias reikšti 
valią tarptautiniuose santykiuo- 
Mūsų tauta tokių organizacijų  

;u|ėjo anksčiau ir turi dabar. Tai 
1940 m. okupacijos susikūru- 
L A F  (L ie tu v ių  Aktyvistų  Fron- 
L L K S  (L ietu vos Laisvės Ko- 
Sąjūdis) ir dabartinis L P S  

etuvos Persitvarkym o Sąjūdis), 
iK (Vyriausiasis L ietuvos išlais- 
imo Kom itetas) ir  kt.

klausimą dėl ginkluotos pasi- 
ešinimo kovos tarptautinė teisė 
ako nedviprasmiškai. Ginkluotą 

|ė| :ą leidžiama naudoti tik ginantis, 
išakyti ginkluotų agresijų  ir na- 
nalinio išsivadavim o kovose.

Rusijos in iciatyva 1899 m. buvo 
braukta 27 valstybių Hagos kon- 
veicija. Joje buvo pripažinta, kad 
pa tizaninis karas yra teisėtas, nu- 
ro lė, kad partizaninė kova įmano
mi tik ginamajame kare. Istorijo je 
nėra tokių faktų, kad valstybėje, 
kariaujančioje grobikišką karą, kil- 

partizaninis judėjimas. Partiza- 
is yra laikom i asmenys, susitelkę 
būrius, nepriklausančius regulia- 

kariuomenei, kariaujantys 
iešo užnugaryje teisingą karą 
eš užsienio grobikus. Tad perša- 
išvada, kad net je igu  mes dabar 

adėtume ginkluotą išsivadavimo 
vą, būtume teisūs. Bet dabar, kai 
s vis labiau ir labiau įvaldom e 

ikias kovos formas, tai nereikalin- 
ir net galėtų  būti pražūtinga.

M. Gorbačiovas pareiškė, kad 
I  j o  metu T S R S  vyksta ..revoliucija 
I voliucijo je". O juk revo liucija  —
I i senos atgyvenusios ekonominės 
I rmacijos neigimas. Reiškia, vyks- 
I  neigimo neigimas. Kur tas pro- 
Isas atves im periją, sunku pasaky- 
i Todėl nuo nevaldomų procesų 
lip e r ijo je  ga li apsaugoti tik vals-
I bė.
j į valstybingumo atkūrimą, į lais- 
: mes privalom e e iti klek galima 
giau, tik evo liucijos keliu, t. y. 
ngsnis po žingsnio. Šiuo nepakar- 
ųamu savo ėjimu mes jau priver- 
m pasaulį atrasti mus, ir dabar 
s su nuostaba žiūri į mūsų žygį. 
ai tas pats „la isvasis" pasaulis, 
Liris jau buvo susitaikęs su min- 
mi, kad apie mus daugiau neiš
irs, kuris žiūrėjo į mus kaip į 
Pratusius, mokančius ir net priva- 
inčius kentėti tam, kad išliktų jis 

„la isvasis" pasaulis. Ilga i jam 
uvo nepatogu mus matyti, bet mes 
rivertėme tai padaryti ir  priversi- 
ie pagaliau suprasti, kad be mū- 
ų —  tikrai laisvų —  ir jų  laisvė 
e bus pilnavertė.

O kol kas mes esame tik ro jo  lals- 
ės supratimo —  kaip etalono —  
augotojai, nes tik rą ją  laisvės ver- 
ę žino tik tie , kurie dėl jos kovoja.

Antanas K L IU N K A
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BŪK AMŽINA, KALBA  
MUSŲ GIMTOJI!

K A I ŽV IR BLIU  IŠLE K IA , JAU Č IU  G R ĮŽTA

Šiemet pirmą kartą rinkome 
Respublikos parlamentą (ik i šiol 
tik balsavome už vieną komunistų 
ir  nepartinių bloko kandidatą!). 
Kandidatai, jų  patikėtiniai kalbasi 
su rinkėjais, nevienodo amžiaus, iš
silavinimo, skirtingų įsitikinimų 
žmonėmis. Nesistebime, kad rinkė
ja i stengiasi suprasti k iekvieno 
kandidato; kuriam patikės savo bal
są, žodį, net minties niuansą. Šian
dien nenustebintų sąstingio laikų 
kandidatas, žadantis miltų kalnus, 
pieno ir medaus upes. Todėl taip 
svarbu įta ig ia i, kultūringai prabilti 
ne tik į savo apygardos rinkėjus, 
bet ir į visus piliečius.

Prisimenu, kaip rinkimų į TSR S  
liaudies deputatus kampanijos įkarš
ty je  vienas kandidatas pažadėjo pa
rūpinti batus moteriškei, pasiguodu- 
siai, kad negaunanti paaugliui sū
nui ar anūkui tinkamų. Neiškentusi 
jo  oponentė šyptelėjo: „ I r  man rei
kėtų..."

Skaitant miesto spaudą, kalbantis 
su žmonėmis, neduoda ramybės 
mintis —  ar mokame kalbėti su 
žmonėmis? Ir su oponentais?

—  „Desantą durnių iš miesto at
siuntė... Ir nešiokit sau grabus", —  
skaito „Sava itės K rivū lė je " nedaug 
klasių baigęs žmogus. —  Atrodo, 
ir  mokyti, ir protingi žmonės, o kal
ba ly g  nemokyti. svieto nematę, 
akių neprasikrapštę.

„Š iau lių  naujienų" laikraštyje 
(š. m. sausio 17 d.) skaitėme gerb. 
M. Stakvilevičiaus pokalbį su ko
respondentu A . Staneliu: „Y ra  da
lykų, kurių negaliu pateisinti. Esu 
priverstas šiandien pasakyti: dėl 
psichiškai nesveikų šūkių, galėjusių 
įžeisti M ichailo Gorbačiovo garbę 
ir orumą, kuriuos turėjo įeinantis į 
Sąjūdžio Šiaulių valdybą žmogus..."

Imi ir patiki, kad tie žodžiai tu
r i ryšio su jau pacituotais žodžiais, 
kuriuos pagarsino „Savaitės K rivū 
lė". Ir tikrai, kad to paties asmens 
žodžiai!

Sėdžiu prie tuščio popieriaus la
po, nuklystu į praeitį. K a ip  tada 
kalbėjo kaim iečiai? Norėdami pa
šiepti, kartais pasmerkti „gu dru o lį" 
kaimyną, mestelėdavo „k va ilys ". Ir 
kas ga lė jo  supykti, užsigauti, je igu  
pasakų kvailys nugalėdavo devyn
ga lv į, išvaduodavo karalaitę?

Žmogus ga li ir įsikarščiuoti, ir 
supykti, ir nesutikti su draugu, 
oponentu, kaimynu. O pažeminti ne
va lia ! Teisinėje valstybėje, į kurią 
mes einame, šitaip įžeistą žmogų 
saugo įstatymas.

Sausio 29 d. užsukau į P edago
giniam e institute įsikūrusį diskusijų 
klubą. Sunku buvo klausyti kreip i
nio į oponentą „tu " (tegu l tai būtų 
žmogus dvigubai ar trigubai jaunes
nis už žmogų, pasiekusį aukštą ran
gą ). Sąstingio metais kreipdavo- 
mės „draugas", gal ir dabar derėtų 
taip kreiptis? O gal tiktų „p ilie t i, 
jaunuoli, šiaulieti, gerbiamasis"?

Klausiau d ia logo ir tramdžiau sa
ve. A r  iš 225 auditorijos nepagar

bus kreipimasis nepasklis ir kitur, 
ar nepamėgdžios oficialiuose pokal
biuose žmonės, pašaukti vadovauti 
ir valdyti? Tai primins man kolek
tyvizacijos, bauginimo ir gąsdinimo 
dienas!

Pašokau iš vietos ir pasakiau, 
kad įgriso, nusibodo žmonėms, kad 
daiktus ir reiškinius dera vadinti 
tikraisiais vardais. Psichiškai ne
sveikas gali būti žmogus, tik ne šū
kis, plakatas! Atsiprašau per la ik 
raštį. kad pasikarščiavau. Gal re i
kėjo patylėti? Bet jau nesugrąžinsi.

Ne kartą girdėjau  kalbant trem ti
nius, ilga i kalėjusius žmones. Per 
plauką išlikę gyv i, daug iškentėję 
žmonės kalba be pagiežos, užgaulio
jimų, nekultūringų posakių. Gal tik 
prasiveržia sunkus atodūsis, tik 
„teatle idžia jiem s Visagjalis", 
„Aukščiausiasis tebūna teisėjas".

Kuriasi naujos partijos (tikriau 
—  atsikuria). Ateina nauji žmonės, 
kartais nestovėję tribūnoje, dauge
lis tik klausę ir linkčioję orato
riams. Jie kalbėdami, bendraudami 
gali apsirikti, ne taip pasakyti. Juk 
jie  tik mokosi kalbėjimo, bendravi
mo meno, politinės kalbos kultūros. 
Perfrazuojant gerb. chirurgo A . 
Griganavičiaus mintį, norėtųsi pa
sakyti, kad ir opozicija i reikalingas 
pakantumas.

Daugiau kaip metai skiria mus 
nuo tos dienos, kai mūsų gim tajai 
kalbai suteiktas valstybinės kalbos 
statusas. 1990-ieji paskelbti lietu
vių kalbos metais.

Mano supratimu, mokėjimas pra
bilti į žmogų, draugą, bendradarbį, 
kaimyną, priešininką, kitaip mąs
tantį, kitą tikėjim ą išpažįstantį, —  
sunkus menas.

Kokie teisūs ir tolerantiški buvo 
seneliai ir proseneliai, neraštingi, 
kartais tik maldaknygę paskaitantvs. 
Jie sakydavo: „Žod is  žvirbliu  išle
kia. jaučiu sugrįžta". Jie buvo per
pratę kalbėjim o meną. A rto ja i, su
diržusiose nuo darbo rankose laikę 
arklą, k irv į, sukilėlio ar maištininko 
dalgį, tomis pačiomis rankomis 
kryžiaus ženklu palaim inę į rekrū
tus išvaromus. į Am eriką išvažiuo
jančius anūkus, sūnus. Šventai la i
kydavosi iš amžių glūdumos a te i
nančios išminties.

Žmonėms. diplomuotiems, nebe 
pirmus metus dirbantiems politin į 
darbą, žmonėms, kuriems vasario 
24 d. patikėsime Nepriklausomos 
Lietuvos ateitį ir likimą, derėtų ne
pamiršti senolių išminties.

„Sapien ti sat" (protingas supras, 
• protingam pakanka), —  Antikos 
laikus siekianti išmintis.

Rašydamas neturiu minties ką 
nors užgauti ar įžeisti. Tegu l tai bū
na daugelį metų dirbančio lietuvių  
kalbos ir literatūros m okytojo pa
linkėjim ai žmonėms, už kuriuos bal
suosime.

Viktoras B A R T K U S  
7-osios vidurinės mokyklos 
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N U O M O N Ė

NEPADĖKIME 
LIETUVOS 
PRIEŠAMS

Perskaičiau „Savaitės K rivū lė
je  Nr. 2 (13) straipsnius ..Ka ilio  
vertimas, arba priešrinkiminė 
kampanija'" ir „įvertin s  rinkė
ja i" ir pamaniau. kaip dabar 
džiūgauja „Jedinstvo" ir „nakti
nė" partija: ..Jie tarp savęs pe
šasi, o mes laimėsime." Nepri
klausau Jokiai partijai. Žodis 
„komunistas" man Jau dešimt 
metų kelia pasibjaurėjimą, pa
juoką. Jei Vokietijos nacional
socialistų partija už fizin i žmo
gaus naikinimą uždrausta, tai 
T S K P  ne tik  už fizin i, bet ir už 
žmonių sąmonės sunaikinimą tuo 
labiau turėtų būti draudžiama. 
Taigi straipsnių autoriai P. Kud- 
rickis ir L D P  Šiaulių skyrius, 
atrodytų, teisūs. Bet pažiūrėki
me į savo kaimynus latvius ir 
estus. Jie labai m ylėjo savo tau
tą. nekentė kraugeriškos T S K P  
ir nestojo Į ją.. Tai kodėl ten 
toks didelis procentas svetimtau
čių? Rusai kišo savo komunistus 
Į aukštus postus, o šie savo ruož
tu kvietėsi iš Rytų specialistus 
komunistus, nes tais laikais be 
„raudono diplomo" galėjai dirbti 
tik eiliniu.

Pagalvokim e: gal ne visi L ie
tuvos komunistai buvo akli arba 
parsidavėliai? Gal jie  matė tik
rąjį T S K P  veidą ne blogiau už 
lavlus ir estus? Gal, nekęsdami 
T S K P . stojo ( Ją. norėdami už
kirsti „raudonųjų diplomų" ir 
darbo Jėgos importą iš Rytų? 
Buvo taip ar ne, bet faktas - 
Lietuva „švariausia" iš Pabal
tijo  respublikų. O tai nuopelnas 
lietuvių, kurie kaip erškėčių va i
niką turėjo nešioti „komunisto" 
vardą. Aš lenkiuosi tiems „k o 
munistams" ir labai prašau visų 
Lietuvos partijų ir judėjimų 
baigti vieniems kitus spjaudyti. 
Juk mes —  lietuviai —  vieno 
lizdo paukščiai. Tai kodėl peša
mės savo lizde? Juk žinome, kad 
labai daug yra jėgų , kurios sten
giasi mus supjudyti. Nepadėkime 
Lietuvos priešams!

Jonas BANELIS

MUSŲ ATMINTIS

AR GALIMA 
TIKĖTI KOMUNISTAIS?

L K P  XX suvažiavimo nutari
mus sveikino visa Lietuva. Į 
merdinti Komunistų partijos kū
ną Įliejus Sąjūdžio idėjų, pasau
linės revoliucijos apologetų 
Įrankis sukilo prieš savo šeimi- 
minkąl Kas ga lė jo  apie tai pa
ga lvoti prieš metus? Gal todėl 
aistringa gerbėja m itinge P er
galės aikštėje deklamavo eiles, 
primenančias pirmųjų pokario 
metų poeziją. O man šie eilėraš
čiai nuskambėjo panašiai kaip 
R. Paulausko mestas įspėjimas 
Sąjūdžio steigiamajame suvažia
vime —  ar ne per daug eufori
jos? Orientaciją pakeitė viena iš 
Lietuvos partijų, o mes džiūgau
jame, lyg  jau stovėtume ant N e
priklausomybės slenksčio. Trum
pa mūsų atmintis. Naujametinė 
sociologų apklausa parodė, kad 
L K P  akcijos po suvažiavimo ne
regėtai pakilo ir 8 balais pra
lenkė Sąjūdžio vertinimus. Ge
riausiai Lietuvos interesus g i
nančių žmonių penketuką sudaro 
vieni komunistai, tarp jų  —  trys 
L K P  CK  sekretoriai. Suvažiavi
mo nutarimai viską nuplovė... 
T ik ar Įmanoma viena deklaraci
ja. tegul ir mininčia nepriklau
somybę, nubraukti 50 metų ko
munistinio režimo siautėjimo 
Lietuvoje rezultatus? A r  įmano
ma ja kompensuoti 300 000 iš
tremtų arba nukankintų tėvynai

nių patirtą vargą ir pažemini- 
mus? Juk idėjiniai komunistinio 
genocido vadai ir  vykdyto ja i dar 
ir šiandien užima reikšmingus 
postus, kai kurie iš jų V S K  ka 
binetuose planuoja naują „liau 
dies priešų" m edžioklės bangą.

Aš galiu patikėti konkrečiu 
komunistu —  R. Ozolu ar D. 
Morkūnu. Juos pakankamai ge 
rai pažįstu. Tačiau tikėti tiek 
kartų mus apgavusia Komunistų 
partija nenoriu. Ir apskritai tikė
ti aš nenoriu, man reikia garan 
tijų! Tokiomis garantijom is tap 
tų visų visuomeninio gyvenim o 
sferų deideologizavim as. savasis 
moralinis Niurnbergas komunis
tams budeliams, esminė L K P  
aparato veiklos rekonstrukcija 
ir t. t.

M itingo, vykusio Pergalės 
aikštėje, pabaigoje buvo dainuo
jama. Po visų gražių  žodžių pra
siveržė tautos pasąmonėje susi
formavęs nuostatas: „Sėk , sesu
te, ir gvazdiką, kad nebūtų bol
ševikų!" Į tai D. Morkūnas at
sakė daina, pažadėdamas atgai
lą: „G ed im ino pily  Trispalvę iš
kelsiu ir prie Aušros vartų karš
tai pasimelsiu." A r  patikės ko
munistų atgailos malda žmo
nės? Pagyvensim  —  pamaty
sim.

A. U R B A N A V IČ IU S
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