Gerb. Vladai Putvinski,
esu Emilija Kazlovaitė - Lietuvos šaulių sąjungos jaunoji šaulė. Gyvenu
nedideliame, visada žaliuojančiame Lietuvos mieste- Anykščiuose. Myliu
savo nuostabią gimtinę, savo Lietuvą. Esu laiminga, gyvendama laisvoje,
demokratiškoje šalyje. Gerai žinau, kad ši laisvė mūsų tautai nebuvo veltui
duota ar padovanota. Už šią neįkainojamą vertybę buvo daug paaukota.
Lietuviui visada buvo svarbi savo žemė, savo šaknys, savo kalba. Istorijos
tėkmėje visa tai reikėjo išsikovoti ir išsaugoti. Jūs, gerb. Vladai, kartu su savo
bendraminčiais, įkūrėte tokią ideologiškai svarbią ir per visą šimtmetį labai
sustiprėjusią organizaciją, kurios veikla yra labai svarbi ir šiandien. Jūsų idėja
sukurti ambicingą visuomeninę, pilietinę organizaciją sėkmingai gyvuoja
tūkstančių Lietuvos patriotų- šaulių sąjungos narių- širdyse. Didžiuojuosi,
kad esu šios organizacijos narė, priesaiką priėmusi sostinėje Vilniuje,
kiekvienam lietuviui įsimintiną Sausio 13 dieną Televizijos bokšto papėdėje.
Man tai yra ir garbė, ir pareiga savo šaliai.
Jūsų iškeltų ir skelbtų idėjų reikšmė, kuriant ir statant jauną,
nepriklausomą valstybę, buvo labai svarbi. Tautinio supratimo puoselėjimas
paskatino tūkstančius civilių gyventojų stoti tėvynę ginti. Šios Jūsų idėjos ir
darbai išlieka svarbūs ir šiandien. Kai Lietuva kartu su viso pasaulio žmonija
patiria Covid - 19 pandemijos išbandymus, Lietuvos šaulių sąjungos nariai
stoja į pirmąsias pagalbos teikimo gretas. Jaučiu pasididžiavimą, kai mano
sąjungos broliai ir sesės lyg į frontą drąsiai eina į pagalbą gydytojams,
kitiems medicinos darbuotojams padeda atlikti sunkius, jokia kaina
nepamatuojamus darbus. Šauliai padeda ir seniems, vienišiems, be
pagalbos likusiems žmonėms. Šiuo nelengvu šaliai metu žmogų, vilkintį
šaulio uniformą, galėtumėt sutikti visose svarbiausiose, su pandemija
kovojančiose institucijose. Ten mūsų organizacijos nariai yra labai reikalingi
ir svarbūs. Ten auginama drąsa, atjauta ir pasiaukojimas.
Tikiu, kad šis nelengvas, pilnas išbandymų laikotarpis greitai baigsis.
Netrukus ateis laikas kitiems savanoriškiems darbams. Bet svarbiausia, kad
Jūsų paskleistos idėjos Lietuvos šaulių organizacijoje gyvuotų dar šimtus
metų! Mes turime būti budrūs, privalome budėti Tėvynės vardan! Juk Jūs,
gerb. Vladai Putvinski, kartu su savo bendraminčiu Matu Šalčiumi per kartų
kartas mums perdavėte šūkį- "Mes tarnaujam Lietuvai!".
Ačiū Jums už mūsų širdyse pasėtą ir jau subrandintą meilės Tėvynei grūdą.
Pagarbiai, Emilija Kazlovaitė.
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