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PRAŠYMAS
dėl Birželio 23-sios pripažinimo teisės aktu
Vilnius, 2015-06-01
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).
Norėdama deramai pažymėti šią istorinę, lietuvių tautai svarbią datą, Lietuvos Laisvės
Kovotojų Sąjunga organizuoja baikerių klubų bei pavienių motociklininkų žygį iš Kauno į
Vilnių. Siekdami atkartoti 1941m. birželio 23d. įvykius, Kauno Karo muziejaus varpinės
bokšte 2015-06-23 12.00 val., skambant karilionu atliekamam Lietuvos himnui, planuojame
pakelti trispalvę vėliavą. Išklausius keleto pasisakančiųjų ta tema asmenų kalbas ir kariliono
varpams simboliškai sugrojus 1941m. Birželio sukilimo šaukinį - liaudies dainą: „Saulelė
raudona...“, motociklininkų koloną išlydėsime į Vilnių.
Motociklininkų kolona, sudaryta iš patriotiškai nusiteikusių mūsų šalies vyrų Lietuvos baikerių, apie 14.30 – 15.00 val. atvykusi į Vilnių ir sustojusi prie LR Seimo,
kartu su LLKS atstovais, jo Pirmininkei įteiks atitinkamą raštą, prašantį 1941-06-23
dokumentą „Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas“ pripažinti Lietuvos
Respublikos teisės aktu, o Birželio 23 dieną – Valstybės minėtina diena.
Po to, trumpam sustoję prie buvusių KGB rūmų, pagerbsime ten 1940-1941m.
nukankintų Birželio sukilimo organizatorių bei vadų atminimą ir Gedimino prospektu toliau
važiuosime į Daukanto aikštę. Čia, susitikę su LR Prezidente, jai įteiksime tokio pat turinio
raštą.
PRAŠOME Gerbiamą Seimo Pirmininkę 2015-06-23 14.30-15.00 val. iš atvykusių
baikerių bei LLKS atstovų priimti minėtą dokumentą ir pasveikinti Kauno–Vilniaus baikerių
bei moto klubų žygyje dalyvavusius motociklininkus.
Pasirūpinsime, jog 2015-06-23 renginys, skirtas paminėti didvyriško 1941m. Birželio
sukilimo 74-ąsias metines neturėtų jokio partinio ar juo labiau spekuliatyvaus bei marginalaus
pobūdžio, o vėliau taptų gražia kasmetine, istorines mūsų tautos tradicijas puoselėjančia
švente.
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