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Prieš gegužės 9-osios iškilmes V.Putinas pasirašė dekretą dėl simbolinių išmokų
„kariškiams, kurie dalyvavo likviduojant pogrindinius judėjimus Ukrainos, Baltarusijos, Lietuvos, Latvijos
ir Estijos teritorijose nuo 1944 m. sausio 1d. iki 1951m.gruodžio 31d.” Mėnesinės išmokos
nuo 500 iki 1000 rublių [nuo 35 iki 71 lito] skiriamos iki gyvos galvos „ kariškiams, tarnavusiems Vidaus
reikalų ar Valstybės saugumo organuose, liaudies gynimo būriuose ir grandyse“.
Tie „Judo sidabriniai“ Lietuvoje bus skiriami stribams, NKVD, MGB, KGB divizijų žudikams,
kurie žudė Lietuvos partizanus ir civilius žmones, trėmė ir siuntė į gulagus šimtus tūkstančių nekaltų
žmonių. Toms žudynėms 1945 metais Lietuvoje buvo dislokuota 20 tūkstančių NKVD kareivių. Iš tuo
metu partizanų būriuose buvusių 30 tūkstančių vyrų, žuvo per 20 tūkstančių.
Lietuvos Konstitucinis Teismas š. m. kovą nustatė, kad sovietų okupacinis režimas
Lietuvoje vykdė tarptautinius nusikaltimus, kurie kvalifikuojami kaip nusikaltimai žmoniškumui ir karo
nusikaltimai. Jiems netaikoma senatis.
Laikome didele gėda ir absurdišku nesusipratimu tai, kad Lietuvoje iki šiol nusikaltėliams
stribams ir kagėbistams, sovietinės okupacijos metu neteisėtai prilygintiems Antro pasaulinio karo
veteranams, mokamos Lietuvos Nukentėjusių asmenų valstybinės pensijos. Kalbama, kad jie gauna
pensijas ir iš Rusijos ambasados.
Pagal Lietuvos įstatymus asmenys, gaunantys kitų valstybių valstybines pensijas ar kitokias
išmokas, negali gauti Lietuvos valstybinių pensijų. Lietuvos Respublikos Seimas ir Vyriausybė privalo
užtikrinti, kad įstatymai nebūtų pažeidžiami ir V.Putino išmokų atvejais.
Išmokų ir valstybinių pensijų mokėjimą Lietuvos partizanų žudikams ir nekaltų žmonių
trėmėjams laikome partizanų kovų, politinių kalinių ir tremtinių patirtų kančių atminties išniekinimu.
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Gegužės pradžioje šalyje ir netik buvo keletas įvykių, kurie neliko nepastebėti politikų,
žiniasklaidos ir Laisvės kovų dalyvių bei tremtinių. Vienas tokių – Lietuvos šaulių sąjungos [LŠS] įstatymo
pakeitimo projektas. Krašto apsaugos ministerija [KAM] parengė LŠS įstatymo pakeitimo projektą,
kuriame siūloma atsisakyti karių būrių LŠS sudėtyje ir nerengti šaulių pilietiniam pasipriešinimui, kas
mūsų sąlygomis yra ne tik ne logiška, bet ir pavojinga, nes silpnina valstybės gynybinius pajėgumus. Tą
konstatavo LR Prezidentė ir LŠS Centro valdyba. Projektas su LŠS Centro valdyba nederintas ir nebus
derinamas, nes turi būti atmestas.
LPKTS visiškai pritaria Prezidentės ir LŠS nuomonėms. Manome, jog visi Lietuvos piliečiai
turi būti rengiami ginklu atremti agresorių, būti paruoštais partizaniniam karui ir pilietiniam
pasipriešinimui, jeigu tik to prireiks. Ir dabartinėmis sąlygomis tokias užduotis geriausia gali vykdyti LŠS.
Dabartinių grėsmių akivaizdoje reikia ne apriboti, o skatinti jaunimo ir visų piliečių parengimą gynybai ir
pilietiniam priešinimuisi.
Manome, kad ir visi vyresniųjų klasių moksleiviai ir studentai turi būti apmokyti elgesio su
ginklais. Šiam tikslui pirmiausia turėtų būti rengiamos sukarintos vasaros stovyklos žymiai didesniais
mąstais, nei, kad dabar daroma.
Primename, kad LPKTS anksčiau ne kartą buvo atkreipusi visų valdžių dėmesį į
nepakankamą Krašto apsaugos sistemos finansavimą ir į vengimą kryptingai ugdyti moksleivių, studentų
ir viso jaunimo patriotiškumą.
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LPKTS valdybą pasiekė apstulbinanti žinia, kad IKOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas
sumanė siūlyti Vilniaus Žaliojo tilto skulptūras įrašyti į Pasaulio paveldo sąrašą. Vadinasi, geležiniai
okupacinės sovietų armijos kareiviai, su paruoštais žudyti automatais rankose, beteisiai kolūkiečiai,
darbininkai ir prislėgti studentai, laimingai besišypsantys, imituojantys klestintį komunistinį „rojų“, o
didžiajai daliai pilietiškos visuomenės – pilką gyvenimą okupuotoje Lietuvoje, greta Vilniaus istorinio

centro, Kernavės archeologinės vietovės, Kuršių nėrijos ir Struvės geodezinio lanko punkto visam
pasauliui reprezentuos Lietuvos kultūros paveldą...
Tokia perspektyva ypatingai žeidžia Laisvės kovų dalyvius, tremtinius ir,manome, visus
Lietuvos patriotus. Tie sovietinės okupacijos ženklai mums reiškia kalėjimus, tremtį, kankinimus ir mirtį.
Mus stebina IKOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto sumanymas kaip tik šiomis dienomis,
kai Rusijos specialiosios tarnybos ir kariuomenė aneksavo Krymą ir siekia atplėšti nuo Ukrainos jos
rytines ir pietrytines teritorijas, grasina Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims savo karinės jėgos
demonstracijomis, ypatingai sureikšminti ne senos sovietinės okupacijos ženklus. Tuo pačiu einama į
pagalbą V.Putino Rusijos pastangoms buvusios SSRS ir Socialistinio lagerio šalių teritorijose ilgiems
laikams išsaugoti kuo daugiau sovietinių laikų ženklų, pabrėžiančių buvusią Maskvos galybę ir žadinančių
sovietinių laikų nostalgiją.
Lygiai tas pats pasakytina ir apie Kauno Aleksoto Vytauto Didžiojo vardo tilto sovietinės
heraldikos ženklus – raudonas penkiakampes žvaigždes. Įdomiai jos „dera“ su Vytauto Didžiojo vardu.
Mus džiugina žinia, kad Kultūros paveldo departamentas žada svarstyti ar verta palikti
Vilniaus Žaliojo tilto ir Kauno Aleksoto tilto skulptūras saugomų kultūros vertybių registre. Tas skulptūras
išbraukus iš kultūros vertybių registro, jas būtų galima nuimti.
Primename, kad LPKTS anksčiau ne kartą siūlė tas skulptūras nuimti ir atiduoti Gruto
parkui arba į metalo laužą.
Raginame Kultūros paveldo departamentą bei Vilniaus ir Kauno savivaldybes greičiau
apsispręsti ir pilietinę visuomenę piktinančius sovietinės propagandos „meno kūrinius“ nuo Žaliojo ir
Aleksoto tiltų pašalinti.
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