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Gerbiamieji,
LAPTEVIEČIAI maloniai kviečia Jus,

Jūsų bičiulius ir artimuosius
2021 m. birželio 12 d. 12 val.
į tradicinį tremtinių susitikimą

Lietuvos liaudies buities muziejuje 
Rumšiškėse prie žeminukės - jurtos

•  paminėti 80-tąsias masinio trėmimo metines bei  
 Gedulo ir Vilties dieną; 
•  dalyvauti Brolijos garbės kapeliono kunigo Stasio  
 Kazėno SJ invokacijoje;
•  dalyvauti Dalios Grinkevičiūtės atminties ir   
 pagarbos medalio įteikimo ceremonijoje;
•  atidengti paminklus „Tremtis“ ir „Mes sugrįžome“  
 (autorius tautodailininkas Rimantas Zinkevičius);
•  apžiūrėti Raimondo Urbakavičiaus ir Gintauto  
 Aleknos fotografijų bei     
 Aleksandros Inokentjevos-Bočiariovos (Sacha  
 respublika) paveikslų reprodukcijų parodas.

Renginį ves aktorius Petras Venslovas,   
 ansamblis „Dainuoja aktoriai“ atliks programą  
 „Po raudono žirgo kojom“ (aktoriai Saulius Sipaitis,  
 Vytautas Taukinaitis, Vidas Petkevičius ir operos  
 solistas Pranas Zaremba).

Renginyje prašome vadovautis Sveikatos apsaugos 
departamento rekomendacijomis dėl pandemijos.

Organizatoriai:
Lietuvos liaudies buities muziejus,
Brolija LAPTEVIEČIAI



Laptevų jūros salos

Ten neatskrenda paukštis
apie kurį tu galvoji

mylimoji
ten neatskrenda paukštis

ten neatbėga pelė
viršum tavo kapo
net poliarinė lapė

nesukrebžda savo nagais

ir jie niekada neateis
žvangėdami vario medaliais

su leidimais ir atleidimais
jie niekada neateis

vaike mano kūdiki mano
užpustytas prie Laptevų jūros

tavo tėvas nieko neturi
tai kas liko

nėra gyvenimas

               Antanas A. Jonynas, 1988 m.

Prisikėlimo aštuonnytis
3. Ar atpažinsim?

Įdubę kapai
Lietuvos ir Sibiro giriose.
Radome tik drobules –
Jų čia nėra,
Jie prisikėlė
Ir eina
Pirma mūsų į Emaus –
Į tėviškes vakarienės...

Ar atpažinsim susitikę
Užeigoje prie Vilniaus vieškelio?

                  Kazys Bradūnas

Rimanto Zinkevičiaus skulptūrų TREMTIS ir MES SUGRĮŽOME projektai 


