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Šių metų birželio 22d. sukanka 74 metai nuo Birželio sukilimo pradžios. Šio,
1941 metų sukilimo, trukusio vos keletą dienų, prieš bolševikinius okupantus ir jų
kariuomenę metu žuvo daugiau kaip 2000 sukilėlių (tiek, kiek krito savanorių
Nepriklausomybės kovose 1919–1923 metais).
Bolševikinės okupacijos, trukusios vos vienerius metus laikotarpyje, buvo
išžudyta bei nukankinta kalėjimuose daugybė niekuo nekaltų Nepriklausomos
Lietuvos piliečių. Dar daugiau, prieš jų valią, buvo ištremta į šiaurinius Sovietų
sąjungos regionus. Vien 1941 m. birželio 14-18 dienomis SSRS vidaus kariuomenės
daliniai nepateikę jokių kaltinimų be teismo į SSRS šiaurę ir Sibirą ištrėmė 16 261
Lietuvos gyventoją.
Nepakeliamas skausmas netekus artimųjų, neviltis, kalėjimų siaubas, niekuo
dėtų žmonių kankinimai bei kitos raudonųjų okupantų į mūsų taikią šalį atneštos
negandos, ištisus metus kaupėsi Lietuvos gyventojų širdyse, kol pagaliau, vos
prasidėjus Vokietijos – Sovietų sąjungos karui, it vasaros audra prasiveržė Birželio
sukilimo viesulu.
Kaunas bei eilė kitų Lietuvos miestų ir miestelių nuo bolševikinio tvaiko buvo
išvalyti pačių lietuvių ginklu jau pirmosiomis karo dienomis, daugelio jaunų
Lietuvos vaikinų bei merginų aukos kaina. Lietuvoje nėra šeimos, kurios nebūtų
palietusios baisiosios minėto meto bei pokario laiko represijos, patirtos iš raudonųjų
okupantų.
1941m. birželio 23 d. 9 val. 28 min. Kauno radijas atnaujino nutrūkusią savo
transliaciją. LAF Vyriausiojo štabo vardu pirmasis prabilo Leonas Prapuolenis. Jis
Lietuvių aktyvistų fronto štabo vardu paskelbė atsišaukimą, deklaruojantį Laisvės bei
Nepriklausomybės atstatymą Lietuvoje. Po to, antruoju dokumentu, pristatė Lietuvos
Laikinąją vyriausybę ir jos ministrą Pirmininką. Kreipimasis buvo pakartotas
vokiečių ir prancūzų kalbomis. Po kalbų buvo sugrotas Lietuvos himnas, o po jo Kipro Petrausko "Saulelė raudona". Tai buvo sutartas ženklas sukilti. Sukilimas
apėmė visą Lietuvą.

Pirmoji Trispalvė Kaune buvo iškelta 1941-06-23 12 val. Karo muziejaus
sodelio bokšte. Vilniuje pirmoji Trispalvė buvo iškelta 1941-06-23 16 val. prie
Vilniaus universiteto Centrinių rūmų. Gedimino pilies bokšte Trispalvė iškelta
birželio 23 d. vakare.
Sukilėliai, neturėdami nei atitinkamų uniformų, nei kokios nors kitos išskirtinės
atributikos, ant švarkų rankovių rišosi baltus raiščius, kad susirėmimų su
raudonarmiečiais ir NKVD kariuomene bei kitu bolševikiniu gaivalu metu, galėtų
atskirti savuosius. Pasibaigus karui, sovietinė propaganda šį sukilimą kiek galėdama
menkino, o pačius sukilėlius šmeižė, jiems primesdama taikių žydų žudymą bei
kitus, išgalvotus nusikaltimus.
Sukilimas bei jo metu ant Lietuvos Nepriklausomybės aukuro sudėtos aukos
valstybiniu lygiu iki šiol tebėra ignoruojami. Nei ankstesni, nei dabartinis LR Seimas
nededa pastangų ar netgi trukdo tinkamai įvertinti jo svarbą, tuo pačiu pagerbiant
tuos jaunus vaikinus ir merginas savo kraujo kaina siekusius Lietuvos laivės ir
nepriklausomybės nuo raudonojo okupanto. Jo sugriauto tarpukario Lietuvos
valstybingumo bei įkandin okupanto, iš Rytų atsiritusios kruvinosios raudonojo
teroro bangos.
Gerb. Lietuvos baikeriai, apeliuodama į jūsų patriotiškumą, į tai, jog nemažai
jūsų tėvų, senelių ar kitų jūsų artimųjų minėtame laikotarpyje, kaip ir daugelis to
meto Lietuvos žmonių, taip pat yra patyrę Sibiro tremtį, daug kančių, pažeminimo
bei neteisybės nuo raudonųjų okupantų bei jų pakalikų vykdytų represijų, Lietuvos
Laisvės Kovotojų Sąjunga kviečia kartu pažymėti 74-asias 1941m. Birželio sukilimo
metines.
Motociklininkų kolona, sudaryta iš patriotiškai nusiteikusių mūsų šalies vyrų Lietuvos baikerių, su baltais rankovių raiščiais ar be jų, 2015m. birželio 23d.
12val. Kauno Karo muziejaus sodelio bokšte pakėlę trispalvę ir prie jo padėję gėlių,
pajudėtų Vilniaus link, kur sustoję prie LR Seimo, kartu su LLKS atstovais, jo
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„Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas“ pripažinti Lietuvos Respublikos
teisės aktu, o Birželio 23 dieną – Valstybės minėtina diena.
Nuo Seimo nuvykus prie LR Prezidentūros, atitinkamą dokumentą įteikti
Prezidentei, o prie šalia esančių Vilniaus universiteto centrinių rūmų iškelti trispalvę.
Jeigu šiai akcijai pritartumėte, toks motociklininkų – Lietuvos baikerių žygis iš
Kauno į Vilnių kiekvienų metų birželio 23d. galėtų tapti tradicija. Juo labiau, jog ši
data yra pats sezono įkarštis ir sutampa su Vasarvidžio nakties švente.
Tikime Jumis ir laukiame Jūsų pritarimo.
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