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Kiekvieno žmogaus gyvenime būna valandų, o kartais tik akimirkų, kuomet tenka priimti svarbius ir
lemiamus sprendimus, nuo kurių priklauso ne tik jo, bet ir daugelio kitų žmonių ar net valstybių likimai.
Sprendimus, kurie įtakoja kiekvieno iš mūsų tolimesnį gyvenimą, jo kokybę, vertę ir sąžinę. Sprendimus, nuo
kurių priklauso mūsų ir vėlesnių kartų galimybė gyventi laisviems.
Amžių tėkmėje Lietuva, eidama per okupacijų, priespaudų, karų ir sukilimų ugnį, išmoko vertinti
Laisvę ir suprato kokia brangia kaina ji perkama... Todėl kiekvienas bandymas ją atsikovoti iš okupanto ir
pavergėjo, privalo būti gerbtinas.
Šiemet birželio 23d. Lietuva minės 75-ąsias 1941m. Birželio sukilimo metines. Sukilimo, tapusio
paskata antrosios bolševikinės okupacijos metais įsižiebti ir suliepsnoti eilei išsivadavimo kovų bei akcijų,
kurios tęsėsi iki pat 1991m. sausio tryliktosios nakties. Nakties, po kurios pradėjo aušti ilgai lauktas Laisvės
rytas...
Tokio ryto, gal būt Aukščiausiojo valia, tuomet simboliškai sutapusio su brėkštančia ilgiausia metų
diena, Lietuva laukė nuo pat 1940m. vasaros. Tos vasaros, kuomet išduota savo politikų, valdžios ir
aukščiausių kariuomenės vadų, buvo išniekinta ir brutaliai išprievartauta iš Rytų plūstančių kraupiai raudonų,
sulaukėjusių ordų bei jiems parsidavusių mūsų tautiečių.
Tos, 1941m. birželio 22-28 sukilimo dienos, veržliu vasaros audros viesulu, nuvilnijusiu per visą
Lietuvą, tapo vienu iš svarbiausių mūsų tautos dvidešimtojo amžiaus Laisvės kovų proveržiu, įvariusiu siaubą
paniškai bėgančiai bolševikinio okupanto kariuomenei bei okupacinės valdžios pakalikams ir tuo pačiu
išsaugojusiai nuo beatodairiško plėšimo bei sugriovimo Kauno, Vilniaus, taip pat kitus Lietuvos miestus su jų
istoriniu bei kultūriniu paveldu. Išsaugojusiu, dviejų tūkstančių Lietuvos vaikinų ir merginų gyvybės
kaina... Mūsų pareiga tai prisiminti ir gerbti!
1941m. Birželio sukilimas išskirtinis tuo, jog pati jo esmė, o kartu ir visi, tiek gyvi, tiek kritę jo
didvyriai ištisus dešimtmečius buvo šmeižiami ir menkinami antrąja raudono potvynio banga į Lietuvą
sugrįžusių okupantų bei jų propaganda įtikėjusiųjų. Nors šis sukilimas tęsėsi tik septynias birželio dienas su
vieninteliu tikslu – atstatyti Lietuvos nepriklausomybę, jo dalyviams buvo ir, deja, tebėra raudonojo šleifo
įtakota propaganda, melu bei pastangomis klijuojamos žydšaudžių, teroristų ir panašios etiketės. Šmeižtas ir
melas visada buvo bailių, menkystų bei parsidavėlių įrankis.
Tarpukario Lietuvos žmonės ištisus dvidešimt du metus (1918-1940) savitarpio pagarboje gyveno,
dirbo ir puikiai sutarė su šalia gyvenančiais kitataučiais jos piliečiais. 1941m. Birželio sukilimas nebuvo
karas prieš juos!
Pasibaigus sukilimui ir birželio 28-ąją sukilėliams padėjus (Ne sudėjus! Jų dar prireiks pokario
partizaninėje Laisvės kovoje!..) ginklus, sukilimas, kaip karinis struktūrinis vienetas, nėra ir negali būti
atsakingas už pavienius jo dalyvius, nuėjusius tarnauti naujajam okupantui ar sukilimo metu atliktus keršto
aktus už raudonojo sadisto ir jo pakalikų nukankintus savo artimuosius. Prisiminkime per vienerius
bolševikmečio metus į Sibirą ir Šiaurę ištremtus bei įkalintus daugiau nei 18 000 Lietuvos piliečių... Lietuvių,
lenkų, žydų... Prisiminkime bolševikinių išgamų masiškai išžudytus politinius kalinius Pravieniškėse,
Rainiuose, nukankintus Panevėžio gydytojus, tarp kurių buvo net rusų tautybės asmenų...

Besitraukiančių NKVD-istų nukapotomis galūnėmis ir perpjautais pilvais kankinančiai mirčiai
pasmerktą žemaičių ūkininko šeimą, nepagailint net mažamečių vaikų Kvėdarnos apylinkėje, už tai, jog tą
lemtingą rytą išskalbusi, lauke padžiaustė baltą patalynę... Bukaprotis NKVD-istų vadas tai palaikė
pasidavimo vokiečiams ženklu... Bent trumpam save įsivaizduokime tos šeimos tėvo, brolio ar sūnaus
vietoje...
Tokių budelių NKVD tardytojų sąrašuose netrūko nei lietuviškų, nei rusiškų, nei žydiškų, nei
lenkiškų pavardžių. Išgamos ir niekšai tautybės neturi! O sukilimai nevyksta be priežasties... Tai
įvertinkime ir supraskime !
Tik mums patiems lemta apsispręsti, kas brangu ir ar turime gerbti tas vertybes, už kurias kovojo ir
padėjo galvas mūsų tėvai bei protėviai.
Vertybes, kurių visuma yra mūsų Laisvė, mūsų teisė kalbėti gimtąja kalba, pasaulio žemėlapyje
surasti laisvą ir nepriklausomą šalį, mūsų Tėvynę Lietuvą ir savo vardus rašyti lietuviškai !
Pernai birželio 23d. Lietuvos Baikerių Kongreso atstovai iš Kauno atvežė bendrai su Lietuvos Laisvės
Kovotojų Sąjunga pasirašytą Kreipimąsi, reikalaujantį Lietuvos laikinosios Vyriausybės paskelbtą 1941-0623 dokumentą „Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas“ pripažinti Lietuvos Respublikos teisės aktu
ir jį įteikė LR Prezidentei bei Seimo Pirmininkei. Tikime ir laukiame, jog iki iškilios 2016-06-23 datos,
Seimas ryžtingai tą padarys! Jėga ne atskirose partijose, o mūsų visų vienybėje!
Neabejojame, jog anksčiau ar vėliau šis dokumentas taps teisės aktu. Sveikintume, jeigu tai būtų
atlikta kilnaus tikslo vedamų šio Seimo narių ir jo Pirmininkės!
Patriotiškai nusiteikę Lietuvos motociklininkai ir Lietuvos nepriklausomybės gynėjai laukia
ryžtingų, garbingų bei patriotines vertybes ginančių Jūsų sprendimų!
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