Gerbiamieji,
kreipiamės į Jus kaip į neabejingą Lietuvos likimui organizaciją. Artėjantis Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmetis bus paminėtas įvairiais šventiniais renginiais. Tačiau visi žinome, kad dauguma jų bus oficialūs
ir pompastiški jubiliejaus paminėjimai, kuriuose bus pasakojama propagandinė Lietuvos ,,sėkmės
istorija" ir bus vengiama kelti svarbiausią klausimą: ar išliks lietuvių tauta ir jos prieš šimtmetį atkurta
Lietuvos valstybė? Išsižadėjusems Vasario 16-osios idealų šalies valdantiesiems sluoksniams Tautos ir
Valstybės ateitis nerūpi. Todėl jie atiduos tik formalią dirbtinės ir melagingos pagarbos duoklę oficialiai
paminėdami jų pačių rankomis naikinamos valstybės jubiliejų.
Todėl verta apsvarstyti galimybę surengti tikrą - ne parodomąjį ir tuščiai pompastišką, o turiningą ir
prasmingą Lietuvos Respublikos šimtmečio paminėjimą-konferenciją. Joje yra kviečiami dalyvauti
patriotiški šalies piliečiai, kuriems nuoširdžiai rūpi Lietuvos ateitis. Tokiame minėjime – konferencijoje
turėtų būti blaiviai ir kritiškai įvertinta šiandieninė Lietuvos būklė ir perspektyvos, o svarbiausiu turėtų
tapti valstybės politinio suvereniteto apgynimo ir išsaugojimo klausimas: kiek nepriklausomi esame,
galime ir norime būti?
Toks paminėjimas būtų naudingas ir prasmingas tik tuo atveju, jei rastųsi pakankamai daug norinčių
jame dalyvauti. Todėl kviečiame telktis šiam bendram reikalui. Renginys galėtų pavykti tik atsisakius
ambicijų ir veikiant darniai ir sutelktai. Neturėtų būti ginčų dėl teisės ir garbės jame pasisakyti - pakaktų
keleto trumpų, atsakingai paruoštų ir turiningų pranešimų. Kalbėtojai formaliai neturėtų atstovauti jokiai
organizacijai. Nuosekliai laikantis šitokios nuostatos numatomas renginys galėtų tapti ne tik valstybės
pagerbimo veiksmu, bet ir valingu lietuvių politinės tautos naujo budimo liudijimu. Todėl kviečiame
atsakingai apsispręsti: arba šimtmetį minime kartu, susitelkdami į tai, kad renginys būtų kokybiškas,
prasmingas ir neprailgtų, arba turime sąžiningai pripažinti, jog tokiam susibūrimui dar nesame subrendę.
Kreipdamiesi su šiuo siūlymu neprašome nieko, išskyrus viešai pareikšti apie Jūsų organizacijos
dalyvavimą minėjime - konferencijoje ir skleisti savo nariams ir rėmėjams žinią apie renginį. Jeigu
minėjimo-konferencijos sumanymui būtų plačiai pritarta, renginį planuotume vasario 15 dienos vakarą
Lietuvos mokslų akademijos salėje (Gedimino pr. 3). Jeigu pasiūlymas Jus sudomino ir planuojate
renginyje dalyvauti kaip organizacija, prašome pranešti.
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