LPKTS Kauno filialas

RENGINIO „KAUNAS PRISIMENA (1939-1989-2019)“
PROGRAMA
Renginys skirtas Molotovo-Ribentropo pakto 80-mečiui ir Baltijos kelio 30-mečiui paminėti
Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra, Vilniaus g. 33, Kaunas
2019 m. rugpjūčio 22 d. 16.00 val.
Renginį moderuoja: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos tarybos pirmininkė Vincė
Vaidevutė MARGEVIČIENĖ, Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Edita GUDIŠAUSKIENĖ
16.00–16.10 val. renginio atidarymas.
16.10–17.45 val. Molotovo-Ribentropo pakto pasekmės šių dienų kontekste ir Baltijos kelio
nenugalima jėga, atvedusi Baltijos valstybes į nepriklausomybių atkūrimą.
Molotovo-Ribentropo paktas buvo dviejų agresorių sandėris, lėmęs Antrąjį pasaulinį karą, dešimčių
milijonų žmonių likimą, neutralių Baltijos valstybių, tarp jų ir Lietuvos, nepriklausomybės praradimą
penkiasdešimčiai metų. Sovietų Sąjungos ir Vokietijos susitarimai nulėmė 1940 m. prasidėjusią
Lietuvos okupaciją, represijas, krašto sovietizaciją, Juodojo birželio tragediją.
Praėjus daugeliui ilgų lietuvių tautos naikinimo metų, šis istorijos faktas buvo postūmis prieš 30 metų
suorganizuotai masinei taikiai demonstracijai nuo Talino iki Vilniaus – Baltijos keliui. Baltijos tautų
žmonės nustebino ir patraukė pasaulio dėmesį tokia masine ir taikia vienybės išraiška. Istorijos
negalime pamiršti, iš jos turime mokytis ir padaryti viską, kad panašaus pobūdžio istorijos faktas,
turėjęs tragiškas pasekmes nemažai daliai Europos valstybių, nepasikartotų.
Diskusijoje dalyvauja:
Kauno arkivyskupas emeritas J. E. Sigitas TAMKEVIČIUS
Prof. Vytautas LANDSBERGIS, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkas,
Sąjūdžio garbės pirmininkas
Kazys STARKEVIČIUS, Lietuvos Respublikos Seimo narys
„Iš parodos atidarymo į Baltijos kelią: Vytauto Didžiojo karo muziejaus paroda Molotovo-Ribentropo
pakto 50-mečiui“, pranešėja dr. Aušra JUREVIČIŪTĖ, Vytauto Didžiojo karo muziejaus
muziejininkė
Istorikai (šiuo metu derinama)
18.00–18.30 val. akcija ,,Už nepriklausomą ir demokratinę gerovės Lietuvą“.
Simboline Baltijos kelio žmonių grandine apjuoskime Istorinės Lietuvos Respublikos Prezidentūros
kiemelį. Kviečiame su tautine simbolika, organizacijų vėliavomis dalyvauti bendruomenes,
organizacijas, kauniečius ir miesto svečius.
Kaip anuomet susikibę už rankų ir susitelkę pasauliui dar kartą priminkime: mes už šeimą, tautą,
nepriklausomybę, religiją ir gerovę. Lai mūsų širdys plaka vienu ritmu vardan mūsų vaikų ir anūkų
ateities Lietuvos.
18.30 val. renginio pabaiga.
Renginio iniciatoriai –
Vincė Vaidevutė MARGEVIČIENĖ, Edita GUDIŠAUSKIENĖ, Kazys STARKEVIČIUS

