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Rezoliucija

D÷l tarpparlamentin÷s Lietuvos – Lenkijos Asambl÷jos darbo

Naujos kadencijos Seimas, sausio 17 d. patvirtino Lietuvos – Lenkijos tarpparlamentin÷je asambl÷joje
delegaciją ir jos vadovus, kurie 2013m geguž÷s 03 d. vyks į Varšuvą pamin÷ti 1791 m.geguž÷s 03 d.
dviejų tautų Respublikos konstituciją. Ši konstitucija vadinama demokratiškiausia Europoje, tačiau po
jos Lietuva dar daugiau nutaut÷jo, o v÷liau prarado ir savo valstybingumą.
Šios kadencijos Vyriausyb÷s sudaryta darbo grup÷, vasarį baig÷ savo darbą. spręs ir teiks pasiūlymus
lenkų tautin÷s bendruomen÷s pavardes dokumentuose rašyti lenkiškais rašmenimis,o vietovardžių ir
gatvių pavadinimus iškraipytais vertalais lenkų tautin÷s bendruomen÷s kalba. Tai neatitinka Lietuvos
Respublikos Konstitucijai, Valstybin÷s kalbos ir tautinių mažumų įstatymams.
Be to, nesuprantama kokiu pagrindu sudaryta aštuonių Seimo narių delegacija, kuri Varšuvoje
nagrin÷s min÷tus klausimus. Jos sud÷tyje net keturi Lietuvos lenkų rinkimų akcijos nariai, kurie, be
abejon÷s, gins Lenkijos reikalus. Delegacijos vadovo Gedimino Kirkilo pozicija taip pat aiški, kaip ir
L.Linkevičius gali atsiprašin÷ti už keturių metų pertrauką tarpparlamentin÷je Lietuvos – Lenkijos
asambl÷joje, apkaltinti ankstesnę valdžią ir leisti neteisiškais veiksmais įtvirtinti autonomininkų
užmačias, kurie griov÷ ir dabar ardo valstyb÷s vientisumą.
Tod÷l LLKS reikalauja sudaryti naują delegaciją, kuri vyks į Varšuvą proporcingai nuo esamų frakcijose
narių skaičiaus; negali Lietuvos Seimui atstovauti pus÷ LLRA partijos narių.
Siūlyti delegaciją papildyti steb÷tojais, kurie delegacijos narius d÷l neteis÷tų, antikonstitucinių
sprendimų ir pareiškimų persp÷tų ir patartų kaip jie tur÷tų pariteto pagrindais ginti Lietuvos poziciją.
Steb÷tojais siūlyti prof. Antaną Tylą, hab. dr. Kazimierą Garšvą ir Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos
direktorių Vidmantą Žilių.
Lietuvos Laisv÷s kovotojų sąjungos ataskaitinio susirinkimo, įvykusio 2013 m. balandžio 6 d.,
rezoliucija priimta vienbalsiai.
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Rezoliucija

d÷l Lietuvos partizanų, karių savanorių, politinių kalinių ir kitų
Lietuvai nusipelniusių žmonių socialin÷s apsaugos bei pagarbos

Kasmet vis daugiau d÷l senyvo amžiaus, įvairių ligų į Amžinybę iškeliauja Lietuvos partizanai, kariai
savanoriai, politiniai kaliniai, nusipelnę Lietuvai rezistentai. Dalis jų neturi šeimų, artimųjų gyvena ir
miršta apleisti ir užmiršti. Į jų laidotuves d÷l senyvo amžiaus, ligų nebeatvyksta bendražygiai.
Teko laidoti Ariogalos kapin÷se Vyčio kryžiaus kavalierių, karį savanorį, partizaną, Vorkutos sukilimo
aktyvų dalyvį Povilą Zagrecką-Ąžuolą. Iki pat mirties jis su žmona Onute gyveno vieno kambario
kukliame bute. Jam mirus, laidojimo dieną Raseinių savivaldyb÷, Ariogalos seniūnija neparod÷ jokio
d÷mesio – neuždeg÷ žvakut÷s, nepad÷jo g÷lel÷s ar kuklaus g÷lių krepšelio. Apie jo nuopelnus Lietuvai
nežinojo ir jį laidojęs Ariogalos klebonas. Tik prie kapo, plev÷suojant LLKS v÷liavai ir atstovui pasakius
atsisveikinimo kalbą, atsitok÷ta, kad greta jų gyveno toks iškilus, nusipelnęs Lietuvai žmogus. Visi
sugiedojo Lietuvos himną.
Žinome, kad daugelyje Lietuvos vietovių nepagarbos mirusiems, paaukojusiems už T÷vyn÷s laisvę
savo sveikatą, žmon÷ms faktų apstu.
Lietuvos Laisv÷s kovotojų Sąjunga reikalauja:
– miestuose, rajonuose, seniūnijose išsiaiškinti Lietuvai nusipelniusių asmenų gyvenamąsias vietas, jų
sveikatos būklę, išanalizuoti jų socialines sąlygas ir skirti ypatingą d÷mesį jų gydymui bei priežiūrai;
– esantiems globos namuose ir kitose tokio profilio įstaigose sudaryti geras jų priežiūros sąlygas;
– kviesti juos į įvairias valstybines šventes, renginius, sambūrius, susirinkimus ir reikšti deramą
pagarbą už atliktus T÷vynei nuopelnus;
– ypatingą d÷mesį rodyti jiems mirus, laidoti su atitinkama atributika, v÷liavomis ir kitais pritaikytais
pagarbos ženklais.
Lietuvos Laisv÷s kovotojų sąjungos ataskaitinio susirinkimo, įvykusio 2013 m. balandžio 6 d.,
rezoliucija priimta vienbalsiai.
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