Gerb._______________________________
___________________________________

Laptevų jūros tremtinių brolija
LAPTEVIEČIAI

LAPTEVIEČIAI maloniai kviečia Jus,
Jūsų bičiulius ir artimuosius

Nuoširdžiai dėkojame brolijos
rėmėjams:

2011 m. birželio 11 d. 12 val.
į tradicinį susitikimą Lietuvos liaudies
buities muziejuje Rumšiškėse
prie tremtinių žeminukės - jurtos

• paminėti Gedulo ir Vilties dieną
bei Lietuvos gyventojų masinių
trėmimų pradžios 70-ąsias metines;

•

Lietuvos kultūros ministerijai

•

Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centrui

•

Lietuvos liaudies buities muziejui

•

Lietuvos agrarinių ir miškų centro
Sodininkystės ir daržininkystės 		
institutui

•

KTU Informacinių technologijų 		
plėtros institutui

• apžiūrėti naujus eksponatus mūsų
ekspozicijoje;
• pasiklausyti aktoriaus Petro Venslovo
parengtos meninės programos
bei Vilniaus tremtinių bendrijos choro
LAISVĖ dainų.

			
			
			

Organizatoriai:
Lietuvos liaudies buities muziejus,
Brolija LAPTEVIEČIAI

GEDULO IR VILTIES DIENA,
Brolijos LAPTEVIEČIAI rekvizitai:
Studentų g. 48a – 305,
LT–51367 Kaunas
Tel.:		 8 698 14109
Faksas: 8-37 331925
Registracijos kodas 191945856
A.s. LT 207300010002509959

LIETUVOS GYVENTOJŲ
MASINIŲ TRĖMIMŲ
70-OSIOS METINĖS

Rumšiškės, 2011 m.

Lietuvos gyventojų masinių trėmimŲ
70-osioms metinėms
bei Tremties ir rezistencijos sektoriaus
įrengimo llbm 20-mečiui pažymėti
P r o g r a m a*
Invokacija (kun. Stasys Kazėnas SJ)
Svečių pristatymas
aktorius Petras Venslovas
Svečių pasisakymai
Istoriko žodis
LR Seimo narys Arvydas Anušauskas
Paplak dar truputį, širdie,
Ir akys, dar pabūkit šviesios.
Palauk, dar neskubėk, mirtie,
Išvest į nebūties pavėsį.
Pakilk iš pelenų, viltie,
Kibirkštimi neužgesinta.
Pabusk, nubuožinta mintie,
Guita tiek metų ir slopinta.
Nugrimsk į praeitį, tremtie,
Pilna žiaurumo ir patyčių,
Bet viską saugok, atmintie,
Kaip saugojai paveikslą Vyčio!
Per amžius būk gyva, Tauta,
Tvirta kaip ąžuolas Stelmužės.
Išgirsk, atgimstanti karta,
Tėvynės Laisvės varpo dūžį!
Paplak dar truputį, širdie,
Ir akys, dar pabūkit šviesios...
Vytautas Cinauskas

Brolijos "Lapteviečiai" veikla ir 		
naujų eksponatų LLBM pristatymas
Brolijos „Lapteviečiai“ pirmininkas Jonas Markauskas

Į svečius maloniai kvietėme:
LR vadovus,
Europos parlamento ir LR Seimo narius,
užsienio šalių ambasadų atstovus,
mokslo bendruomenės ir visuomenės
atstovus, tremtinius ir jų bičiulius.

Knygų apie tremtį pristatymas
LGGRTC generalinė direktorė B. Burauskaitė,
Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti vykdantysis direktorius Ronaldas Račinskas,
	Jonas Markauskas
Padėkos žodis
LPKTB pirmininkas Jonas Rytis Puodžius
Meninė dalis (vadovas Petras Venslovas)

RENGINIO metu
aktoriai Dalia Jankauskaitė ir Petras
Venslovas pristatys CD „Šaltoji žemė“,
galėsite įsigyti
brolijos „Lapteviečiai“
ir LGGRTC išleistas knygas.

Dalyvaus aktoriai:
Dalia Jankauskaitė, Vidas Petkevičius, Saulius
Sipaitis, Vytautas Taukinaitis, Romualdas Vešiota
ir Vilniaus PKTB choras LAISVĖ
(vadovas Bronius Jankauskas)
TRADICINĖS vaišės IR diskusijos
Numatoma renginio trukmė - 1:30
* programa gali būti tikslinama

