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REZOLIUCIJA
Del suaktyvejusio Antrojo pasaulinio karo ir pokario Lietuvos

ivykiq tendencingo interpretavimo

Lietuvoje nebuvo vykdoma desovietizacija. Todel vis garsiau prabyla Ziauriq sovietiniq nus,ikaltimq

teisintojai. Pastarqjq metq vienas i5 ry5kiausiq prosovietiniq akibrok5tq buvo istoriko Henriko SadZiaus

dvitome monografijja ,,Tautos drama (1939-1953)". Joje nedviprasmi5kai pateisinama sovietine

okupacija, laisves kovotojams priskiriama kalte uZ vykdytas sovietines represijas, kuriq aukos buvo

musq tevai ir seneliai ir esame mes, dia susirinkusieji.
Ypad skaudu, kad prosovietiniu ruporu kartais tampa ir nacionaline televizija (LRT). Turime galvoje

sausib 30 d. transliuot4 Virginijaus Savukyno laid4 ,,Istorijos detektyvai." Joje buvo i5sitydiota i5

Lietuvos laisves kovotojq, jie prilyginami sovietinei reokupacijai tarnavusiems teroristams ir
diversantams.

Laidos vedejas kalbejo taip, lyg b[tq nieko negirdejEs apie taikiq kaimo gyventojq Zudynes,

neskaitgs fundamentalaus istoriko Rimanto Zizo darbo,,Sovietiniai partizanai Lietuvoje 1941-1944 m."
(2014,607 psl.). Remdamasis gausia archyvine medZiaga, lietuviq ir kitq tautq autoriq publikacijomis,

R. Zizas teige, jog ,,sovietiniai partizanai veike kaip Lietuvos valstybingumo priedai, nusikalstamo

stalininio totalitarinio reZimo atstovai ir ne5ejai, SSRS okupacine jega./.../ Sovietiniq partizanq

veiksmai ,,turdjo kariniq nusikaltimq, nusikaltimq Zmoni5kumui poZymiq"(p.550).
Jie paliko kraujuojandir4 laizdq kurios Ziojeja iki Siol. UZ kiekvien4 diversing jq akcij4 nacistiniai

okupantai Saudydavo ikaitus - lietuvius, gudus, lenkus - ir net bausdavo iStisus kaimus. Jq apiple5ti

valstiediai, kurie negaledavo pristatyti visos maisto produktq prievolds, buvo grieZtai baudZiami -
ikalinami ir net su5audomi. Sprogdindami tiltus, imones, geleZinkelio begius, jie griove ir Siaip nuo karo

veiksmq nukentejusi kad ir okupuotos Lietuvos [ki.
Susirinkimo dalyviai kreipiasi i LGGRT centr4 reikalaudami:

1) Paskelbti tremtiniq s4ra5q sudarytojq, tardytojq, kalejimq priZiiiretojq, teisejq, prokurorq, stribq, su

suemimais ir tremimais susijusiq skundikq, MGB ir NKVD nariq pavardes.

2) Paskelbti Antrojo pasaulinio karo metais teroristines ir diversines akcijas vykdZiusiq sovietiniq
partizanq pavardes, iskaitant 7944 m. pabaigoje ir 1945 m.pradZioje vykdytas baudZiamqsias akcijas.

Rezoliucijapriimta20lS-02-I0visuotiniame LPKTS Vilniaus slEriaus susirinkime.
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