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Laptevų jūros tremtinių brolija

LAPTEVIEČIAI maloniai kviečia Jus,
Jūsų bičiulius ir artimuosius

LAPTEVIEČIAI
Nuoširdžiai dėkojame brolijos
rėmėjams:

2012 m. birželio 16 d. 12 val.
į tradicinį susitikimą Lietuvos liaudies
buities muziejuje Rumšiškėse
prie tremtinių žeminukės - jurtos
• paminėti Gedulo ir Vilties dieną bei 		
1942 m. trėmimų iš Altajaus krašto į Arktį
70-ąsias metines;
• apžiūrėti Gintauto Aleknos fotografijų
parodą „Jakutija“;
• susipažinti su geriausio 2012 metų TV filmo
„Ledo vaikai“, apdovanoto „Sidabrine gerve“,
kūrėjais: režisieriumi Justinu Lingiu, scenarijaus autore Inga Beruliene ir prodiuseriu
Algirdu Žvinakevičiumi;

•

LR Kultūros ministerijai

•

LR Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai

•

Lietuvos nacionaliniam muziejui

•

Lietuvos liaudies buities muziejui

•

Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centrui

•

Lietuvos agrarinių ir miškų centro
Sodininkystės ir daržininkystės 		
institutui

•

KTU Informacinių technologijų 		
plėtros institutui

GEDULO IR VILTIES DIENA

• pasiklausyti aktoriaus Petro Venslovo
parengtos meninės programos.

Galėsite įsigyti filmo „Ledo vaikai“ CD, brolijos
„Lapteviečiai“ ir LGGRTC išleistų knygų.
			
			
			

Organizatoriai:
Lietuvos liaudies buities muziejus,
Brolija LAPTEVIEČIAI

Brolijos LAPTEVIEČIAI rekvizitai:
Studentų g. 48a – 305, LT–51367 Kaunas
Tel.: 8 698 14109
Registracijos kodas 191945856
A.s. LT 207300010002509959

BEI TRĖMIMŲ
Į ARKTĮ
70-OSIOS METINĖS

Rumšiškės, 2012 m.

Dail. Michailas Beliajevas, Maskva

Dangus buvo juodas ir žemas
Atrodė - pasieksi ranka
Ir saulės akis akla
Ir elnias - evenkų totemas.
Pašvaisčių žalsvi kaspinai
Virš stalo ledinio ir grotos
Ir vilkšunių sargas kuprotas Ar tu ten tikrai gyvenai?
Ar ten tik šešėlis gyveno
Šešėlis kaip aidas baikštus
Pametęs nuo rojaus raktus
Prie Tiksio Trofimovsko Lenos?
Triptikas: Sargybiniai Šiaurėj, I

Leonardas Gutauskas

Viena ryškiausių 1941-ųjų birželio 14-osios
tremties liudytojų buvo Dalia Grinkevičiūtė (19271987).
1997 brolijos „Lapteviečiai“ ir A. Šulskytės
iniciatyva LRS leidykla išleido D. Grinkevičiūtės
knygą „Lietuviai prie Laptevų jūros“. Joje sutelktas visas Dalios kūrybinis palikimas: „Atsiminimai“, „Lietuviai prie Laptevų jūros“, „Gimtojoj
žemėj“ ir „Miniatiūros“. Knygos įžangoje profesorė
Viktorija Daujotytė taip įvertino Dalios kūrybą:
„Lietuvių tautos pasipriešinimo istorijoje Daliai
Grinkevičiūtei priklauso svarbi vieta; jei bus kuriama bendra totalitariniams režimams sąmoningai
pasipriešinusiųjų istorija, lietuviai deleguos į ją
Dalią Grinkevičiūtę.“
Brolija „Lapteviečiai“ rūpinasi D. Grinkevičiūtės
kūrybos sklaida, paruošė vertimus į anglų ir
rusų kalbas. Literatūrinis jos palikimas (išlikę
rankraščiai, laiškai), asmeniniai daiktai 2003 m.
perduoti saugoti Lietuvos Nacionaliniam muziejui. 2004 m. brolijos rūpesčiu sukurtas naujas
D. Grinkevičiūtės antkapinis paminklas Kauno
Eigulių kapinėse. 1996 m. prie jos buvusių namų
Perkūno al. 60A atidengta atminimo lenta.
D. Grinkevičiūtės kūryba domisi tūkstančiai
žmonių ne tik Lietuvoje. Ji įvykdė savo priedermę.
Dalia rašė: „Aš neturėjau ramybės tą laiką. Mirusieji šaukėsi, kad aš papasakočiau apie jų kančias
ir beprasmę mirtį... O dabar, kai jau parašiau,
kai kiti skaito, užjaučia, jaudinasi, kai kiti perėmė
mano skausmą, aš pasidariau laisva, rami ir net
laiminga“.
2009 m. po mirties D. Grinkevičiūtė apdovanota LPKTB „Vilties žvaigždės“ ženklu.
Brolija „Lapteviečiai“ šiemet pasiūlė pervadinti
Kauno miesto Perkūno alėją Dalios Grinkevičiūtės
alėja (ar Grinkevičių alėja) arba kitą Kauno miesto
gatvę pavadinti Dalios Grinkevičiūtės vardu.
Jonas Markauskas

Į RENGINĮ maloniai kvieTĖme
LR vadovus,
Europos parlamento ir LR Seimo narius,
mokslo bendruomenės ir visuomenės
atstovus, Altajaus krašto 1941 m.
tremtinius, brolijos „Lapteviečiai“
narius ir jų bičiulius

programa
Invokacija (kun. Stasys Kazėnas SJ)
SvečiUS pristatO
renginio vedėjas aktorius Petras Venslovas
Istoriko žodis
LR Seimo narys Arvydas Anušauskas
Brolijos „lapteviečiai“ veiklai - 20-metų.
Brolijos „Lapteviečiai“ pirmininkas Jonas Markauskas
Svečių pasisakymai
Padėkos žodis
LPKTB pirmininkas Jonas Rytis Puodžius
diskusijos ir TRADICINĖS vaišės
Numatoma renginio trukmė - 1 val. 30 min.

