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ATSIMINIMAI APIE VALDŽIOS PASIRUOŠIMĄ 1988 M. VASARIO
16-OSIOS MINĖJIMUI
CK su dideliu įkarščiu vyksta pasiruošimas „buržuazinės Lietuvos“ nepriklausomybės paskelbimo
70-osioms metinėms. Niekada šia proga CK rūmuose nėra buvę tokio ažiotažo. O dabar žodžiai
„Vasario 16-oji“ tiesiog sklando ore, visur tvyro nenusakoma įtampa. Ją kelia patys „cekiečiai“, o
tikriau – CK trečiasis aukštas su N. Mitkinu priešakyje. Mat pastarasis Latvijos CK pavyzdžiu „apsiėmė“
vadovauti jubiliejiniam (o gal antijubiliejiniam?) štabui.
Į jį įeina keliolika asmenų. Girdėjau, jog iš CK jam priklauso L. Šepetys, V. Beriozovas, Č. Šlyžius, dar
keli partiniai darbuotojai, administracinių organų (Saugumo komiteto, Vidaus reikalų ministerijos,
Prokuratūros) atstovai. Jie vadovaujasi raudonuose aplankuose nubraižytais darbo planais,
nusirašytais nuo Latvijos panašaus pobūdžio dokumento. Pareikalauta, kad tokie štabai būtų sudaryti
ir prie partijos miestų ir rajonų komitetų ir kad jie savo veiklą derintų su „centriniu“ štabu.
[...]
Didžiausio įvykių „piko“ laukiama vasario 13–14 dienomis, t. y. šeštadienį ir sekmadienį prieš
vasario 16-ąją. Anot V. Beriozovo, kalbėjusio OPD skyriaus darbuotojų pasitarime, tomis dienomis
numatomos masiškos pamaldos bažnyčiose ir iš jų išėję žmones, ypač didžiausiuose miestuose, gali
surengti kokius nors mitingus ar šiaip nepageidaujamas akcijas, susijusias su nepriklausomybės
dienos minėjimu. Todėl tomis dienomis numatomas skaitlingesnis milicijos ir draugovininkų
budėjimas, per TV ir radiją bus rengiamos didesnį žmonių dėmesį užkariaujančios laidos, o kultūros ir
sporto salėse organizuojama daugiau populiarių koncertų ir varžybų. Kinofikacininkai yra gavę keletą
žinomų kino filmų, tad ir jie bus „metami“ į jubiliejinį „laužą“.
Skyriaus vedėjas taip pat pranešė, jog pagal seną tradiciją, kaip būna rinkimų metu ar kitokiomis
progomis, į miestus ir rajonus savaitgaliui išvyks partinis aktyvas. Jo tikslas – susipažinti su padėtimi
vietose ir, jei bus reikalinga, padėti partiečiams savo patarimais, informuoti apie padėtį CK. Tas
aktyvas – tai daugiausia CK darbuotojai. Jiems specialaus instruktažo nebus, nes apie viską
puikiausiai informuoti MK ir RK sekretoriai, kitas ideologinis aktyvas.
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