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AUTORIAUS ŽODIS

Mano, piemens, ir rašytojo J. Baltušio „Parduo tų 
vasarų“ Aloyzo likimai panašūs. Aloy  zo – Valuntos 
valstietiška fantazija mus suartino. Mūsų pažintis – 
mano knygos dalis.

Kartu su bendražygiais Sibiro taigoje ieško jau At-
gimimo, Kovo 11-osios, Sausio 13-osio ir Laisvės ke - 
lio ištakų. Suradę tūkstančių aukų pėdsakus, suprato-
me, kad privalome juos palikti mūsų istorijai.

Lankytojai nuoširdžiai dėkoja už mano ir bendra-
žygių daugelio metų triūsą. Ir jeigu tų įvykių liudinin-
kams mūsų nuotraukos yra skausminga praeitis, tai 
jauniesiems – tos pra eities istorija.

Mano buvimas šioje žemėje nėra mano nuo savy-
bė. Jis visagalio Likimo rankose. Jis stebi, ar noriu 
gyventi.

Apie visa tai ir dar daugiau – mano knygoje. Ne 
vien tik apie mane. Tai apie daugelį kitų žmonių, apie 
daug sunkesnius ir sudėtingesnius jų gyvenimus ir iš-
gyvenimus. Tie gyvenimai mus jungė ir skyrė, ir aidu 
grįžo atgalios.

Ši knyga yra mano gyvenimo nuotrupos, su ka  bin - 
tos prisiminimų ir išgyvenimų siūlais, nusi driekiančiais 
laiko ir erdvės toliais. Tai kny ga apie mano vaikystės 
sapnus per trum pą mie gą po tė vų užauginta liepa, ku-
rios lapus išvarpė automatų kulkos. Tai ėjimas į šviesą 
nakties tamsoje su motinos kepta duona, su laisvos 
Lie tuvos vizija ir padėvėtais sąsiuviniais...

...Tada, gražią pavasario dieną, kai žydėjo alyvos 
ir mano jaunystė, laikiau brandos egza minus Druski  - 
nin kų gimnazijoje ir Varėnos kagėbistų rūsiuose.

Sėkmingos mano, jauno inžinieriaus pastan  gos, 
išgelbėti Kauno sporto halę, dešimtis žiūro vų, save ir 
savo šeimą.

Darbe man stigo erdvės. Jos ir gyvenimo pras mės 
išėjau ieškoti Sibiro tundros dangaus gelmėje, pasku-
tinių saulės spindulių parausvintose kalnų viršū nėse, 
Vidurinės Azijos dy  kumų smėlio bangose ir požemių 
ty loje. Visa tai išrankiojau iš savo atminties kerte lių ir 
pateikiau fotografijos darbų parodose jų lankytojams. 

Lankytojai myli mūsų planetą, jie ieško gro žio, jį 
suranda ir trokšta išsaugoti.

Savęs ieškojau ir Lietuvoje... Antrąją karo die ną 
žu vę Ablingos ir Žvaginių kaimų vestuvininkai suvirpi - 
no mane. Aš atidaviau jiems savo laisvalaikį ir šilumą.
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... Atleiskit man, senieji ąžuolai, 
    už mano negalią pagelbėti jums...
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ATLEISKIT MAN, 
SENIEJI ĄŽUOLAI
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1941 m. birželį, kai saulė ilgiausiai šildo mūsų že-
mę, Žemaitijoje, po Ablingos ir Žvaginių kaimus skli-
do Izidoriaus Luožio armonikos garsai. Jis, geriausias 
kaimo muzikantas, žino, kaip  linksminti žmones. Tą 
dieną vyko jo mylimiausios dukrelės Basės ir Kartenos 
kalvio Jono Beniušio vestuvės. Jam talkino nenuils-
tantis piršlys Kazys Barbšys. Dainavo ir šoko jaunieji, 
pabroliai ir pamergės, seni ir jauni. Kai trumpam 
nutildavo daina „Alau, alau, aš nuo tavęs pabalau„, rū-
pestingos šeimininkės kaip mat pripildydavo molinius 
ąsočius. Piršlio Kazio Barbšio tada „nepakorė”…Būtų 
„pakorę”, jeigu…

„Gražus buvo mūsų Ablingos kaimas, ramūs ir 
darbš tūs jo gyventojai. Arėm žemę, auginom žirgus, 
dai navom dainas, ravėjom rūtų darželius. 1941 metų 
birželio dvidešimt trečiosios rytą kaip plėšriųjų vanagų 
būrys užpuolė mūsų kaimą vokiškųjų fašistų gauja 
ir išžudė mūsų vyrus, moteris, bernelius ir mergeles, 
mažus vaikus ir žilus senolius, mūsų gražius namelius 
paleido pelenais.” 

Šie žodžiai iškalti vienoje iš Ablingos memoriali-
nio ansamblio skulptūrų liudija tragiškus tos dienos 
įvykius.

Keturiasdešimt pirmųjų metų birželio dvidešimt tre-
čią dieną  į rytus dar tebedundėjo traukiniai su tūkstan-
čiais Lietuvos valstiečių. Tai birželio 14-tosios aukos. 
Juos vežė į Sibirą – į vargą, kančias ir mirtį. Žemaiti-

joje griaudėjo karo patrankos, krito lėktuvų mėtomos 
bombos. Jos taip pat sėjo mirtį. Bet tą dieną Ablingos 
ir Žvaginių kaimų valstiečiai kūrė gyvenimą – ruošėsi 
švęsti vestuves. O mirtis buvo greta – vokiškieji fašis-
tai tą rytą juos išžudė.

Buvo karas. Okupantai iš Rytų ir Vakarų.
1972 metų vasarą gretimi kolūkiai į šalia Žva ginių 

piliakalnio esančią sodybą suvežė trisdešimt ąžuo lų. 
Nesubrandintų ir neišdžiovintų. Liepos 3-iąją dar-
bą pradėjo dvidešimt penki Žemaitijos tuometi niai 
liaudies meistrai. Skulptoriams talkino kalviai tėvas ir 
sūnus Ragauskai iš Telšių, palangiškis stalius J. Jucius. 
Šriftus rašyti padėjo telšiškis grafikas M. Šilinskas.

Šios kūrybinės grupės laukė neįprasas darbas – per 
labai trumpą laiką, iki liepos pabaigos, ant trisdešim-
ties ąžuolų įamžinti keturiasdešimt dviejų žuvusių 
Ablingos ir Žvaginių kaimų valstiečių likimus. Su 
skirtingais jų charakterias ir pomėgiais. Tą tu rėjo 
atlikti taip pat skirtingų charakterių ir kūrybinės pa-
tirties meistrai. Visi jie savo dvasia buvo artimi gam tai, 
valstiečiui ir juos išauginusiam kaimui. Juos vie nijo 
būsimo darbo kilnumas, patriotizmas, entuzia zmas 
ir darbštumas. Bet tai netrukdė atsiskleisti kiek vie - 
no meistro individualybei. Visos skulptūros skirtin-
gos savo siužetais ir formos pajautimu, juolab kad ir  
jiems pateikta medžiaga – ąžuolai – taip pat buvo skir-
tingi.
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Skulptorius V. Majoras

Vyresnieji aplinkinių kaimų gyventojai dar buvo 
gyvi Ablingos ir Žvaginių kaimų tragedijos liudinin-
kai, todėl greitai užsimegė ryšys su liaudies meistrais. 
Jie tapo savi ir artimi. Meistrų darbais ypač domėjosi 
žuvusiųjų giminės ir artimieji, dalijosi prisiminimais. 
Tai palengvino ir praturtino meistrų kūrybinį darbą. 
Kaip paprastai, smalsūs buvo vaikai.

Ablingos memorialo autoriai, mažai vienas kitą 
pažinoję, sukūrė darnią skulptūrų įvairovę. Kad ta 
įvairovė, piliakalnis ir už jo atsiveriantys vaizdai suda-
rytų prasmingą ansamblį, kiekvienai skulptūrai rei kėjo 
rasti tinkamą vietą, atsižvelgiant į jų turinį, charak terį, 

plastines savybes, piliakalnio reljefą ir augmeniją.  
Į šį darbą įsijungė vilnietė architektė D. Juchnevi čiūtė. 
Piliakalnis, jį supanti aplinka, skulptūros ir jų gru pės 
tapo vientisa ir nedaloma visuma.        

1972 metų liepos 29-ąją įvyko Ablingos me moria lo 
atidarymo iškilmės. Iš aplinkinių ir tolimes nių kaimų, 
pėsti ir važiuoti, su meile ir gėlėmis žmonės važiavo pa-
gerbti žuvusiųjų ir liaudies meistrų. Tai buvo ir pagarba 
žuvusiųjų artimiesiems, aplinki niams valstiečiams. Jie 
su meile ir dėkingumu pri ėmė meistrų sukurtą ansamblį. 
Ansamblis tapo jų savastimi, o ant skuptūrų įrašyti žu-
vusiųjų vardai – mūsų tautos istorijos skauminga dalimi.

Skulptoriaus P. Dužinsko sodyboje
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Ablingos memorialas savo menine išraiška yra 
leng vai suprantamas, mus jaudina juose pavaizduo tų 
herojų žūtis. Memorialo kūrėjai yra savi, daugeliui 
pažįstami meistrai. Tad Ablinga netrukus tapo žymi ir 
gausiai žmonių lankoma.

Ablingos memorialas man buvo labai artimas, jis  
privertė susimąstyti. Ne vien tik apie žuvusius šių kai-
mų žmones. Esu karo ir pokario metų vaikas, atmin tyje 
atgydavo tų laikų vaizdai: degančios kaimų ir miestelių 
sodybos, jaunų vyrų ir merginų žūtys, išniekinti jų kū-
nai miestelių turgų aikštėse. Prisiminimų aidu grįždavo 
tremiamų kaimynų beviltiškos aimanos, vaikų klyks-
mai ir rusiški keiksmažodžiai. Dar mačiau draskomas 
jų sodybas ir buldozeriais naikinamus sodus. Tuo laiku 
buvau aktyvus sportinio turizmo dalyvis, Sibiro taigoje 
matydavau lietuviškus kryžius. Grįžęs daly vaudavau 
Kauno miesto, Lietuvos ir tarprespublikiniuose turis-
tinių skaidrių ir skaidrių filmų konkursuose. Aš nufo-
tografavau memorialo skulptūras, panaudojau Justino 
Marcinkevičiaus poemą apie Ablingą ir lietuvių liau-
dies muziką. Sukūriau skaidrių filmą „Mūsų ašara”.  
Žmogiškoji tragedija visiems yra labai artima, todėl 
filmas buvo įvertintas Lietuvoje ir už jos ribų...   

 Nutilo patrankos. Žuvo paskutinieji partizanai. Iš 
tremties ir lagerių į tėvynę grįžo kaliniai ir tremtiniai. 
Beteisiai ir benamiai. Kiti amžiams paliko svetimo-
je žemėje. O savojoje mes kūrėme naują gyvenimą. 

Tokį, kokį mums leido ir kokį mes patys sugebėjome. 
Žemaičiai, porą šimtmečių kovoję už savo žemę, žino 
gyvenimo vertę ir gerbia jos gynėjus 1972 m. jie pager - 
bė birželio 23-osios aukas – pastatė ansamblį. Ir atida-
vė jį mums, kad globotume ir saugotume jį, prisimin-
tume tuos, kurie prikėlė mus Atgimimui. Kad Baltijos 
kelyje mūsų rankos ir širdys pasiektų Rygą ir Taliną. 
Kad dainomis iškovotume laisvę sau ir ateinančioms 
kartoms.

Bėgo metai. Primiršome tuos, kurių dėka tapome 
laisvi. Užmiršome Sibiro toliuose likusius tėvynai - 
nius – gyvus ir mirusius – ir jų sukurtas kultūrines 
vertybes. Užmiršome buvusius šalia mūsų – gausias 
Baltuonių, Žebrauskų, Šiaulyčių šeimas, jaunuosius 
Basę Luožytę ir Joną Beniušį...

Stovi sunykęs Ablingos memorialas. Skeldėja skulp-
tūros, jų rankos, veidai ir akys...
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Ant šaltos Sibiro žemės gula lietuviški kryžiai...
Skeldėja mūsų atmintis.
Atleiskit, senieji ąžuolai, už mano negalią pagelbėti jums.
Atleiskit man, Sibiro kryžiai, kad palikau jus vienišus
                                     
  2011 m. birželis.
  Lietuvių tautos masinio naikinimo  pradžios 70-mečiui atminti                                                                                
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1978-tieji metai...
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2008-tieji metai...
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ZENIUKO 
ZOOLOGIJOS SODAS
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Praėjusio amžiaus devintajame dešimtmetyje ma-
ne pasiekė žinia, kad Anykščių rajone, Būtė nų kaime, 
didelėje sodyboje vaikščioja mediniai vil kai, avys ir 
ožkos. Sustojusios ratu gagena medinės žąsys, spar-
nais plasnoja perekšlės vištos. Senelis su savo senele, 
anūkėle, ožka ir pelyte rauna ropę. Me džių paunksmėje 
savo vietą rado Raudonkepuraitė ir vilkas. Per laukus 
atjoja geradaris svajotojas Don Kichotas. Kad būtų 
linksmiau, pasiutpolkę rėžia šleivakojė meška. Neuž-
miršti ir kaimo girtuokliai, slegiami krūvos butelių arba 
gulinčių šalia kriuksinčios kiaulės. Bet kiaulė gajes - 
nė – girtuokliai baigia sutrūnyti, o ji dar tebestovi. Vis-
kas meniškai paprasta. Šiuos pasakų herojus suprato 
ir mylėjo vaikai ir suaugusieji, seni ir jauni. Lietuviai, 
rusai, lenkai, gruzinai ir japonai. Viskas buvo surašyta 
storose atsiliepimų knygose. Tik tuometinė rajono val-
džia nesuprato, kodėl keturi muzikantai yra kaimiečiai, 
o ne darbo žmonių skriaudėjai kapitalistai. Ir paliepė 
jie kūrinių autoriui ant muzikantų galvų uždėti cilin-
drus. Už tai įrengė automašinų aikštelę svečiams, kurių 
visuomet čia būdavo gausu. 

Visi šie mediniai gyvūnai sukurti iš rąstigalių, 
kelmų ir šakų. Juos surado ir išmoningai sujungė, 
rankomis ir širdimi šiek tiek pagludino ir pastatė tin-
kamiausioje vietoje po atviru dangumi, kad pakaitintų 
saulė, nupraustų lietus ir papuoštų sniegas. Todėl ir 
gyveno trumpai. 

O kūrėjas – rašytojo Juozo Baltušio „Parduotų va-
sarų” vienas iš herojų - ponų  skriaudžiamas piemuo 
Aloyzas, išmoningasis Valunta, tašyti ir skaptuoti pra - 
dėjęs senatvėje. Per vienuolika metų sukūrė daugiau 
nei 200 skulptūrų Už išradingumą, meilę gamtai, tvir - 
tą valstietišką būdą gausių lankytojų mylimas ir ger-
biamas. Mirė 1997 m.

Bet kodėl šios nuotraukos pateko į mano knygą? 
Ogi todėl, kad jau nebėra J. Baltušio, Aloyzo ir jo me-
dinių herojų. Tegul keletas jų pabūna su mumis.

Zenonas Valunta
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... Atleiskit man, Tėvynės kryžiai, 
    kad palikau jus svetimoje žemėje...
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ATLEISKIT MAN, 
TĖVYNĖS KRYŽIAI
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MUMS DVIDEŠIMT PENKERI METAI
Bendrija  „Lemtis”. 1989- 2014 metų ekspedicijos.

Jau ketvirtį amžiaus rūpinamės tremties paveldo 
likimu. Per tą laikotarpį aplankėme kapines, esančias 
didžiuliuose Rusijos plotuose. Jų dydį ir savitumą gali 
pajusti tie, kurie prievarta arba savo noru ten pabuvojo. 
O mes, pėsti ir važiuoti, buvome miestuose, sunkiai pa-
siekiamose, esamose arba išnykusuise taigos ir tundros 
gyvenvietėse. Buvusiose kirtavietėse, buvusių lagerių 
griuvėsių arba jų pėdsakų vietose. Ieškojome lietuvių 
tremties ir kalinimo vietų ir šalia jų – kapinių. Fotogra-
favome kiekvieną kapą, fiksavome jo buvimo vietą. 

Mūsų filmai ir nuotraukos – tai autentiški doku-
mentai apie negrįžusių iš sovietų teroro tremtinių ir 
politinių kalinių likimus ir jų pėdsakus. Mūsų parvež-
tos nuotraukos palietė teroro aukų artimųjų jausmus 
ir širdis. Tą byloja ir parodų lankytojų žodžiai mūsų 
atsiliepimų knygose. Rybelienė: „Miškuose palikę 
kryžiai linguoja. Beržai jiems dainuoja dainas. Tik kas 
tą supras, jei ne lietuvis lietuvį”, 1989.11.21. Kartu su 
aukų artimųjų žodžiais mes matėme ašaras jų akyse. 
Bet jų širdys silpo, retėjo gretos. Keitėsi parodų lanky-
tojai. Tai tie, kuriems sovietų teroras ir laisvės kovos 
yra istorija. Jie jautė pareigą ieškoti laisvės iš takų, su-
prasti jos vertę, pažinti savo tėvų ir senelių gyvenimą. 
Tai mokiniai, jų auklėtojai ir jauni istorikai. Divizijos 

generolo Stasio Raštikio puskarininkių mokykla: 
„Savo parodoje Jūs įamžinote lietuvių tautos netektis 
ir kančias tremtyje. Kiekvienas eksponatas, menan-
tis netolimos praeities istoriją, padeda mums geriau 
suvokti sovietmečio genocido pasekmes Lietuvai”, 
2009.01.02.

 Dėkoju parodų lankytojams. Dirbome, nes žino-
jome, kad esame jiems reikalingi. Kad mūsų tauta 
neužmirš tų, kurių dėka esame laisvi. Tai suteikė mums 
jėgų ir pasitikėjimo. Šiame leidinyje bent trumpu 
žvilgs niu noriu parodyti mūsų santykį su istorija laiko 
bėgsme. Ir teatleidžia man tie, kurie savo nuoširdžių 
žodžių neras šiame leidinyje.

Yra atsiliepimų apie mane: Raimonda Pun dziū - 
tė: „Žaviuosi Jūsų talentu ir paprastumu tiek Jūsų kū-
ryboje, tiek šiltame bendravime. Ir savaime prisimena 
paprastos šventosios – Mažosios Teresėlės žodžiai, jog 
„paprastoms sieloms nereikalingi sudėtingi dalykai”... 
Jūs savo paprastumu sugebat kurti stebuklus”, Šie nuo-
širdūs žodžiai trikdo mane ir įpareigoja. Aš labai rizi-
kuoju, juos spausdindamas – juk mano poelgį  galima 
vertinti kaip norą  nepelnytai sureikšminti save.

Dėkoju jiems už atvirumą ir nuoširdumą. Ir teatlei-
džia tie, kurie neras savo nuoširdžių žodžių. 
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JIEMS DVIDEŠIMT PENKERIUS METUS 
Revučis, Kraslago 7- asis lagerio punktas

Rešiotų miestas – tūkstančių vyrų kelio į mirtį 
pra džia. Tai Rešiotų koncentracijos stovyklų grupė, 
veikusi abipus Sibiro geležinkelio magistralės ir tolyn 
į šiaurę, šalia geležinkelio Rešiotai-Karabula. Ši sto-
vyklų grupė buvo įkurta dar 1937 m. 1941 m. liepą, 
atskirti nuo tremiamų šeimų, gyvuliniuose vagonuose 
buvo atgabenta apie 4 tūkst. lietuvių. Tai valstybės ir 
visuomenės veikėjai, gydytojai, kunigai, mokytojai, 
policijos tarnautojai, karininkai. Laikinai pabuvę Re-
šiotų paskirstymo punktuose, buvo išvežioti po vieti-
nius lagerio punktus, esančius šalia geležinkelio ma-
gistralės, gabenti į šiaurę ką tik nutiestu geležinkeliu 
arba uždaryti į gausius šio krašto kalėjimus. Daugiau-
sia jų įkalino 7-ame lagerio punkte, esančiame šalia 
Revučio gyvenvietės. Tai 25 km. į šiaurę nuo Rešiotų. 
Remiantis Juozo Motiejaičio sudarytu sąrašu, čia ken-
tėjo 2867 lietuviai, tarp jų buvęs Lietuvos Respublikos 
prezidentas Aleksandras Stulginskis, buvę ministrai 
Juozas Skaisgiris, Jokūbas Stanišauskas, Konstantinas 
Šakenis, Stasys Šilingas, Juozas Tonkūnas, profesoriai, 
aukšto rango karininkai, aštuoni gydytojai. Alinantis 

darbas taigoje ir prie geležinkelio, teroras, badas, šal-
tis, parazitai barakuose ir taigoje, tardymai ir šaudymai 
kalėjimuose – tokia buvo jų kasdienybė. Kaliniai gau-
davo 400 gr duonos. Tokios sąlygos pakirto dauge - 
lio sveikatą. Per 1941-1942 metus 7-ame lageryje mirė 
pusė lietuvių. Jie buvo užkasti bendruose kapuose 
La gerio kapinės buvo netoli zonos. Tai kalinių gyve-
namoji teritorija, aptverta dvieile spygliuota tvora ir 
stropiai saugoma ginkluotų sargybinių 1949 m. gyvų 
lietuvių buvo likę apie 200. Lagerio kapinėse šešiasde-
šimtaisiais metais įrengė šaudyklą kareiviams. 

Dar galima atsekti, kur žuvusieji praleido pasku-
tinius savo mėnesius, savaites ir dienas. Tik vietas, 
daugiau nieko. Mes užsukome į Kraslago valdybą, 
esančią Nižniaja Poimoje ir “už atlygį” gavome mažas 
kartonines korteles, kuriose lakoniškai surašyti jų kan-
čių keliai ir spėjama žūties vieta. 

Prie šio brangaus ansamblio 1994 m. mes pridė-
jome savąjį sumanių rankų nukaltą kryžių. Įkasėme 
į svetimą žemę, sutvirtinome betonu, uždegėme dvi 
žvakutes, pastovėjome susimąstę.
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1989 M. 10 mën. Alytaus Medvilnës kultûros namai
Jums, lyg Èiurlionio karaliams laikiusiems rankose Lietuvà, gobusiems varganà lizdà per  pûgà, per 

vëtrà, per lietø, Jums ðità strofà skiriu vietoj tulpiø puokðtelës vidurþiemá, Jûsø kapams tamsoje – Jûsø 
þvilgsnio ðviesa ið visur sklinda su meile á mus, ir Lieuvà këlusios rankos vël mus apglëbia, ledoneðiui 
gaudþiant, ant ûkanø kranto.

Ðiais J. Vaièiûnaitës þodþiais noriu iðreikðti savo jausmus, paþiûrëjusi Jûsø pa rodà.                                                                                 
Su pagarba L. Juodaikienë

* * *
1990 m. 11mën. Kaunas. Vytauto Didþiojo Karo muziejus

         „Mes apsakysim baisià Odisëjà
Prie þidinio didþiausioj tylumoj,
Kokius mes kruvinus kelius kentëjom
Vorkutoj, Karagandoj, Kolymoj”-
   skelbë poetas Antanas Miðkinis.
Ði paroda- tai dalis Odisëjos. Ir man, kaip ekspedicijos dalyviams, teko „ekskursuoti” (tik 

nemokamai ir „prabangiai”) ðiais keliais ir atostogauti (po 8 metø kalëjimo ir lagerio Mordovijoje) 
net 18 mënesiø

1990.11.4 Paraðas.

* * *
1991. 05 mën. Vilnius. Respublikiniai profsàjungø kultûros rûmai.

Foto paroda apie politinius kalinius ir tremtinius ir jø laidojimo vietas bei kapus, aptvertus 
graþiomis tvorelëmis su pastatytais kryþiais yra labai graþus ir kilnus pagerbimas þuvusiø broliø ir sesiø

Aèiû Jums, autoriau.
1991 geguþës 20 d.                             Vilniaus tremtiniø bendrijos tarybos narys  J. Jurkðaitis.
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Dëkojame uþ prasmingà fotoparodà. Kiekvienas atrastas lietuviðkas kryþius Sibiro platybëse  
þymi mûsø tëvø ir seneliø kanèiø kelio baigtá. O kiek ten jø?!

Ði paroda suteikë dvasios stiprybës mums ir, neabejojame, daugumai jà þiûrëjusiø.

1991 geguþës 20 d.                                           Resp. Profsàjungø kultûros rûmø darbuotojai. 

      * * *

1991.10-11 mën. Kauno miesto Kultûros rûmai.
Jûsø paroda – tai iðbarstytos po Sibiro platybes Lietuvos sugrįþimas namo. Tai kartu ir priminimas 

mums visiems, kad lietuvis su lietuviu turi pasidalinti ne tik laisvës troðkimu, bet ir iðgyventu skausmu. 
Galbût tada mes tapsime visi kilnûs ir lietuviðkumà spinduliuojantys tautos vaikai, kaip stovi orûs ir 
Lietuvos tremtinius primenantys kryþiai Sibire. 

Aèiû Jums.

1991. 10. 30 d.                                               Kauno miesto Kultûros rûmø kolektyvas.

* * *

1992m. 03 mën. Kauno m. Dirbtinio pluoðto gamyklos kultûros ir sveikatingumo rûmai.
Dëkojame uþ fotoparodà, liudijanèià tai, ko niekada negalima pamirðti – mûsø tëvø ir seneliø 

kanèiø Sibiro þemëse... Tai turi degti kiekvieno lietuvio ðirdyje ne kerðtu, o pasiryþimu kurti ðviesià, 
laisvà Lietuvà, kokià Jie matë savo svajonëse, kokios ilgëjosi...

* * *

Gerb. Antanai, linkime Jums kûrybinës sëkmës, sveikatos ir dar daug gerø darbø Lietuvai!

1992 kovo 12d.            Dirbtinio pluoðto gamyklos kultûros ir sveikatingumo rûmø kolektyvas                                                                                                                   
* * *
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                                                                    * * *

1992 m. 09 mën . Australija. Sidnëjus
Antano Sadecko nuotraukos, taip kruopðèiai ir daug sakanèiai padarytos Sibiro vietovëse ne tik 

áamþina lietuviø tautos kanèios kelius bolðevizmo laikotarpyje, bet ir lieka kaip tiesos árodymas Lietuvos 
mokslinei istorijai.

Su dideliu dëkingumu veþu nuotraukø parodà á Australijà, kur ji bus iðstatyta per Lietuviø Dienos 
Sydney mieste 1992 metø pabaigoje.

Labai nerëtøsi, kad atsirastø ir daugiau tokiø istorijai jautriø asmenybiø kaip Antanas Sadeckas- 
nes lietuviðkoji Golgota buvo sukreèianti.

Linkiu, kad Antanas Sadeckas savo vertingàjá darbà tæstø – nors tokiam darbui turbût nëra galo.
1992 m.rugsëjo 24 d.                                     Vytautas Doniela (profesorius Australijoje)

* * *
1994 m. 03 mën. Kaunas. Lietuvos tremtiniø ir politiniø kaliniø sàjunga

Dëkojam Jums uþ kraupius istorijos vaizdus, kurie mums liudija kokia brangi mums mûsø broliø 
tremtiniø krauju ir aðaromis aplaistyta Nepriklausomybë. Telaimina Dievas Jûsø ir mûsø kilnius siekius 
vardan Lietuvos.

1994 m. kovo 11d.                           Kauno miesto moksleiviø ateitininkø ðv. Kazimiero kuopa
                                                                 

 * * *
Gerbiamas ponas Antanai!
Dëkojam uþ labai vertingus Lietuvos istorijos vaizdus, Jûsø pasiaukojimà tremtiniø vargø 

áamþinimui. Teduoda Dievas Jums svelkatos, iðtvermës iðleisti foto albumà ið savo labai meniðkai 
atliktø darbø.

1994 m. 03.11 d.                                                     Èerkaðinø ðeima
                                                                                1941 m.tremtiniai, neseniai sugráþæ á Lietuvà.



49Atleiskit man, Tėvynės kryžiai



50 MANO  KELIAI  NEKELIAI

1941 m. tremtiniai, neseniai sugrįžę į Lietuvą.
„Aldona Lasinskaitė-Čerkašina ir jos vyras Genadijus iš Barnaulo į Lietuvą atsikėlė 1990 metais. 

Abu mokslų kandidatai, vadovavę Barnaulo medicinos laboratorijoms. Dabar dirba Kauno medicinos 
akademijoje. Tai padaryti jiems nebuvo lengva. Ne vien todėl, kad prarado savo laboratorijas, pasikei-
tė gyvenamoji aplinka ir būstas, neteko mėgstamo kolektyvinio sodo. Ten, Altajuje, vasaros saulė yra 
kaitresnė, gilesnės žiemos pusnys ir juodesnė žemė. Čia, Lietuvoje, ilga dargana, bet senesni ir gražesni 
miestų senamiesčiai, arčiau išsvajotoji Europa ir sūrus pajūris. Ir tėvų žemė vienam iš jų. O kitam? 
Kitam ji taps antrąja tėvyne. Genadijus pirmas žengė tą sunkų žingsnį – atvyko pas mus ir per metus 
išmoko mūsų kalbą” (Antanas Sadeckas, Obels žiedų ašaros, 2003 m. 213 psl.).

* * *
Labai aèiû uþ gerus þodþius, nuotraukas bei dëmesá tremtiniams. Labai gaila, kad visa tai iðnyksta 

ir beliks tik nuotraukos ir tolimi prisiminimai
1994. 03. 14                                                                Grigaravièienë Ramutë                                         

* * *
1994 m. 05 mën. Kauno raj. Centrinë biblioteka.                                            

Gerb. Antanai,
Jûsø parodoje áamþinti Lietuvos rankose krauju apðlakstyti istorijos puslapiai.
Tai ávykiø liudininkai, áspûdþiai, uþraðai, nuotraukos. Nuospredá nusikaltëliams pateiks istorija 

ir laikas.
1994.05.10  Kauno raj. Centrinës bibliotekos darbuotojos
                                                              

  * * *
Aèiû ðirdingai uþ Jûsø nenuilstamà triûsà áamþinant mûsø tautos istorinæ atmintá. Besidairydamas 

á Jûsø fotogrfijas braukiau aðarà, visas sunkus mûsø tautos kelias prabëgo beþiûrint Jûsø darbus
 Iðtikimas tikro meno gerbëjas  Juozas
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1994 m.. 06 mën. Kauno vieðoji biblioteka
Kas saugo ir rûpinasi tautos atmintimi, tas pats jos atmintyje iðlieka.
Linkiu p. A. Sadeckui ir jo bendraþygiams iðtvermës, tæsiant pradëtàjá darbà.
1994. 06..20                                                                                                                   A. Samënas

                                                             Kauno vieðosios bibliotekos direktorius
* * *

1994 m. 10 mën  Lietuvos respublikos Vyriausybës rûmai
Gerb. p. Antanai Sadeckai
Vyriausybëje eksponuojama Jûsø fotografijos darbø paroda susilaukë didelio dëmesio ir labai 

palankaus ávertinimo
Tautos skaudþioji tremties epopëja neturi iðnykti ið jos istorinës atminties. Ji turi byloti ateities 

kartoms apie tai, kaip mûsø þmonës sunkiausiomis sàlygomis liko iðtikimi gimtajai þemei, kaip karðtai 
mylëjo savo Tëvynæ ir aukojosi dël jos laisvës.

Kuo geriausios kloties Jûsø kilniame darbe.
1994. 10. 25. Vilnius                  Su pagarba   A. Ðleþevièius

(Fotoparodos pristatyme dalyvavo tuometinis  Ministras pirmininkas ir ministrai. A.S.)

* * *
1996 m. 11 mën. Kaunas. Jezuitø gimnazija

Ðtai jau antri metai Kauno Jezuitø gimnazijos mokiniai ir mokytojai prisilieèia prie Tautos kanèios 
istorijos. P. Antano Sadecko didi dvasia, átaigumas turi perkeièiantá poveiká þmogaus sielai, padeda 
jam tapti tikresniu þmogumi, atsakingesniu kûrëju, karðtesiu patriotu. Gerasis Dievas teatlygina uþ ðá 
milþiniðkà pasiaukojantá darbà, susiejantá preitá, dabartá ir ateitá.

Su meile ir dëkingumu.
                                                                          Kun. Gintaras Vitkus

97.11.05  Kauno Jëzuitø gimnazijos direktorius
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1998 m. 05 mën. Vilniaus miesto kultûros rûmai
Uþ toká kilnø tikslà, graþø, be jokio atlygio padarytà darbà. Jûsø darbai liks mûsø ateities kar - 

toms – jauniesiems lietuvaièiams, kurie ið jûsø darbø þinos apie mûsø tautos kryþiaus kelius
                                                                   Nuoðirdþiausias Jums aèiû.

                                                                 Aldona Vederaitë

* * *
Dëkojame gerb. Autoriui, privertusiam mus, jaunàjà kartà, susimàstyti, pergalvoti savo tëvø kryþiø 

kelius, nulenkti galvas jø kanèioms.
                                                            Aèiû uþ tylià pagarbà negráþusiem ið ledo ðalies.

                                                           Dailinink. Antanas Razmus.

* * *
1998 m. 10- 11 mën. Kauno apskr. Vieðoji biblioteka

Antano Sadecko nuotraukø „Negráþusiems ið Sibiro” – rûsti Psalmë apie tragiðkà mûsø Tëvynës 
netektá, kuri tampa mûsø atmintimi ir ið naujo suvokiama pareiga – iðsaugoti savo Lietuvà, iðsaugoti 
Dievui, sau ir pasauliui.

Su broliðku dëkingumu gerb. Antanui uþ kruopðtø, 
nuoðirdø, didelá darbà

                                                                        Robertas Keturakis

* * *
Nuoðirdus aèiû uþ tautos atminties saugojimà, uþ dar kartà primintà gyvøjø ir mirusiøjø ryðá, 

kievieno þmogaus pareigà Tëvynei.
                                                    KAVB direktorius A. Samënas
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1999 m. 02 mën. LPKTS bûstinë Kaune
...dëkojame... uþ mûsø tëvø ir protëviø tragiðko likimo uþfiksavimà. Ðiais Laisvës kovos metais ypaè 

aktualu ne tik mums, bet ir visai Lietuvai, kad komunistinio genocido aukos nebûtø uþmirðtos. Aèiû.

1999 m.vasario 16 d                 LPKTS Kauno sk. tarybos vardu               
 Prof. S. Sajauskas

* * *
2001 m. 06 mën. LR Seimo rûmai

Bûtø labai malonu ir tiesiog nuostabu, kad seimûnai, perþvelgæ èia rûmuose rodomà ekspozicijà, 
prisimintø visø savo broliø lietuviø sudëtas kanèiø aukas Tëvynës labui ir atitinkamai elgtøsi priimdami 
valstybës ástatymus vadovaudamiesi posakiu „Dulce et decorum est pro patria mori”.

2001.06.14 Petras Kemeklis
                                                            Dþeskazgano kalinys Ñju- 657

* * *
Áamþintos istorijos pamokos mums visiems palieka galimybæ ið jø mokintis. Ir ið savo pasiekimø, 

ir ið savo tautos istorijos klaidø. Aèiû uþ tas akimirkas.

2001. 06. 14                                        V. P. Andriukaitis
* * *

2002 m. 07 mën. Ðlienavos parapijos namai

Nuotraukos nuostabios, bet kartu ir baisios, kurios mums ðiandien primena baisøjá Stalino 
genocido laikotarpá. Norëtøsi, kad tai tikrovëje daugiau nepasikartotø.

Dëkoju autoriui uþ didelá darbà ir uþ parodà, surengtà Samylø seniûnijoje Ðlienavos baþnyèioje.

2002. 07. 07                                 Samylø seniûnas              
S. Banionis
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Gerbiamas Antanai,
Didelá, sunkiai aprëpiamà protu, darbà pradëjai áamþinant dokumentine, menine fotonuotrau - 

ka mûsø Lietuvos pilieèiø, daugiausia nekaltø þmoniø, patriotø kanèias GULAGo salyne Rusujoje. 
Aèiû uþ pasiðventimà lietuviø kanèiø epopëjai, istorijai. Tai iðliekamoji meninë ðiø nuotraukø vertë. 
Visi jie – negráþusieji – mylëjo Dievà, Lietuvà, savo gimtinæ, savo þemæ.

Sveikatos, stiprybës ir tegul Dievas randa paèiam pasekëjø tæsti ðá darbà.

2002. 08. 25                                  Kazimieras Dobkevièius – „XXI amþiaus“ þurnalistas
Ðlienava                                  

* * *
Ði paroda – tai mûsø tautos kanèios kelias, tæsiasis veik penkiasdeðimt metø ir dar ilgiau. Tie 

kryþiai kryþeliai, pastatyti ne Tëvynëje, o tolimo Sibiro plotuose mirusiems tautieèiams, uþfiksuoti 
nuotraukose, tai gyvas paminklas, kurio tik pëdsakai telikæ fotopopieriuje Tai – mûsø tautos atmintis.

 Aèiû ðiø nuotraukø – paminklo áamþintojui.

 2002. 08. 25                                 Edvardas Ðiugþda, „XXI amþiaus“ redaktorius

* * *

2007 m. 01 mën. Kauno raj. savivaldybës vieðoji biblioteka
Dëkojame ...uþ parodà – uþ tà tikrà, skausmo pilnà pilietiðkumo pamokà, kuri skatina neuþ -

simirðti paèiam – kokia kaina gyvename laisvoje Lietuvoje. Dievo palaimos Jûsø darbams

2007. 01. 13                                               Aleksandra ir Vytas Bancevièiai
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2007 m. 01-02 mën. Kristaus Prisikëlimo baþnyèia
Visø tikinèiøjø vardu dëkoju Jums uþ surengtà parodà, kurioje atsispindi Sibiro þmoniø tikëjimas 

bei kanèia. Dëkoju, kad dalinatës Sibiro lietuviø prisiminimais ir linkiu, kad ði paroda tæstøsi nuolat 
ávairiose vietose.

2007. 01. 30                        Paminklinës Kristaus Prisikëlimo parapijos klebonas
                                                                                  Vytautas Grigaravièius

* * *
2007 m. 04 mën. Lietuvos aviacijos muziejus

Lietuvos aviacijos muziejaus darbuotojai lenkia galvas uþ Jûsø atliktus darbus iðsaugant lietuviø 
tautos tremties ir netekèiø istorijà. Laukiame naujø susitikimø.

2007 m. balandþio 12 d.                               LAM kolektyvo vardu
                                                                    direktoriaus pavaduotojas Remigijus Jankauskas

                                                                   ekspozicijos vadovë Audronë Þukauskienë
                                                                  direktorius Algis Lapinskas

* * *
2007 m. 01- 06 mën. Kauno rezistencijos ir tremties muziejus

Gerbiamas p. Antanai,
Þaviuosi Jûsø talentu ir paprastumu, tiek Jûsø kûryboje, tiek ðiltame bendravime. Ir savaime 

prisimena paprastos ðventosios – Maþosios Teresëlës þodþiai, jog „paprastoms sieloms nereikalingi 
sudëtingi dalykai” ... Jûs savo paprastumu sugebate kurti stebuklus.

Aèiû Jums uþ neiðdildomus áspûdþius ir prasmingas mintis.
Telaimina Dievas Jus ir visà mûsø tautà.

2007 01. 30                                          Raimonda Pundziûtë   
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Mes, buvæ tremtiniai... lenkiame savo galvas ir ðirdis... Juk Jûs nepatyræs represijø, tik vaikystëje 
matæs pokario tremtis – baisumus – savo mintimis ir darbais nelikote abejingas ant visados. Ðitiek 
ekspedicijø po atðiauriausias tremties vietoves, suradote Broliø kapus, kanèiø ir mirties kryþius 
áamþinote nuotraukose. Aèiû uþ nuostabià parodà, knygas, albumà – tai visiems skaudþiai brangu ir 
nepamirðtama. Lankytojø vardu.

2007.07.02 O. Valevièienë
2007.06.14 d.

* * *
2007 m. 06- 09 mën. Kauno rezistencijos ir tremties muziejus

Dëkoju savo ir kalinio brolio (Vorkutoje) Liutkevièiaus Juozo vardu uþ rûpestingà dëmesá mûsø 
tëvø ir broliø kanèiø, kovø, iðtvermës ir vilèiø atminimo iðsaugojimui.

Telaimina Dievas Jus ir visà mûsø tautà.
2007 06. 14                                          Marija Liutkevièiûtë   

* * *
Apsilankëme, pabuvome, prisilietëme ðirdimi prie tokios nenusakomai skaudþios mûsø Të - 

vynës Lietuvos praeities.
Labai gerai, kad yra tokia vieta, kurioje nors maþumëlæ galima supaþindinti anûkus su skau - 

dþia praeities realybe. Tegul niekada nebûna to, kà yra iðgyvenusi Lietuva. Dieve, sergëk mus.

2007.07.02 Moèiutë Konstancija
Anûkai: Justas (11 m.) ir Kipras (7 m.)
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Sugraudino mûsø ðirdis  tie pavargæ kryþiai, kurie tiek metø su kanèia ir pagarba stovëjo matydami, 
jausdami mirusiøjø troðkimà sugráþti á Tëvynæ nors kauleliams.

Aèiû Sûnau, Broli, uþ ryþtà ir pasiaukojantá darbà. Jums Dievo palaimos visuose keliuose linkime.                                                      

1941 m. tremtinës: Naudþiûnienë, Þikienë ir Palevièienë

* * *
Dëkjame Jums uþ galimybæ paþinti istorijà.

                                              Kauno Ðanèiø vidurinës mokyklos 9d klasës mokiniai

* * *
Ačiū... už tokį garbingą triūsą, renkant mūsų tremtinių gyvenimo išlikusią įvairiapusišką medžiagą  

ir ją puikiai pritaikant muziejui, kad mūsų jaunoji karta galėtų pamatyti savo senelių kančias.
2007. 10. 05 Stanislovas Juškevičius

Boleslovas Juknevičius

* * *
Pagarba tam, kuris važiavo ir sudėjo į parodą tuos liūdnos istorijos kryžius iš tremtinių
gyvenimo ir mirties... Mes mokiniai Jumis didžiuojamės ir dėkojame

Eigulių vid. mokykla, 7b kl.
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2009 m. 01- 02 d. Divizijos generolo Stasio Raðtikio puskarininkiø mokykla
Savo parodoje Jûs áamþinote lietuviø tautos netektis ir kanèias tremtyje. Kiekvienas eksponatas, 

menantis netolimos praeities istorijà, padeda mums geriau suvokti sovietmeèio genocido pasekmes 
Lietuvai.

* * *
2009. 03 mën. Kauno Kazio Griniaus vid. mokykla

„...Jau gimdami atsineðame skolà tiems, kurie gyveno iki mûsø ir savo darbais, kovomis ir aukomis 
padarë mûsø gyvenimà geresná ir teisingesná. Savo gyvenimu, darbais ir kûryba privalome skolà gràþinti, 
atminti juos ir stengtis perduoti tà atminimà ateities kartoms.” (G. Ilgûnas, Kazys Grinius, 2000, 5 psl.)

... dëkojame uþ sudarytà galimybæ to mokyti mûsø mokyklos mokinius
                                                          istorijos mokytoja Laima Kostiukovienë

                                                         mokyklos direktorius Stanislovas Ðimanauskas

* * *
2009 m. 03 mën. Kauno raj. Garliavos Jonuèiø vid. mokykla

...nuoðirdþiai dëkojame uþ sugràþintus prisiminimus apie mûsø tautos praeitá, nes kalbëti apie 
Tëvynæ ir labai sunku, ir be galo lengva.

Sunku, nes lyg nebëra tokiø þodþiø, kurie jau nebûtø pasakyti, paðnibþdëti, perskaityti, iðverkti ir 
net paniekinti.

Lengva, nes nëra þmogaus, abejingo gimtai vietai.
Aèiû Jums, kad sugebate kitaip paþvelgti á mûsø tautos vertybes. 
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2009 m. 04 mën. Garliavos Juozo Lukðos gimnazija
Neseniai teko lankytis maþose Þemaitijos kaimo kapinëse.  Atmintin ástrigo uþraðai virð kapiniø 

vartø. Þengiant pro juos á kapines, visus pasitinka þodþiai: „Èia palaidoti brangiausi mûsø turtai”, 
iðeinant ið kapiniø:  „Mes buvome kaip Jûs – Jûs bûsite kaip mes”. Teisingi, skausmingi ir simboliðki 
þodþiai...

Antano Sadecko nuotraukose, fotografijø albumuose tuos þodþius virð kapinaièiø vartø mes 
tarytum...PAMATOME. Fotografijose mes matome mûsø praeitá, mûsø gimines, mûsø tikëjimà, mûsø 
tradicijas, mûsø skausmà, mûsø praradimus, mûsø atsakomybæ, mûsø praeitá, mûsø viltá...

                                                                          Vidmantas Vitkauskas
                                                                       Gimnazijos direktorius

* * *
Gerbiamas parodos autoriau,
Dëkojame uþ surengtà parodà mûsø gimnazijoje. Jûsø paroda skatina susimàstyti apie tai, kokie 

mes turime bûti. Tai galimybë mums pasikeisti ir tobulëti.

2009. 04. 20                                     Dëkoja Garliavos Juozo Lukðos gimnazijos abiturientës:
                                                                               Lina Galeckaitë                                 

                                                                                 Donata Juðkelytë                      
                                                                                 Inga Vaièiûnaitë

* * *
Prasmingas darbas þmogaus nepuoðia, jis neblizga ir nëra lengvai pasiekiamas. Taèiau jis áprasmina 

paties þmogaus ir daugelio kitø gyvenimà.
Dëkui, kad ëmëtës tautos kanèiø áamþinimo.

2009 balandis                                                                      Elena Uselienë
                                    Garliavos Juozo Lukðos gimnazijos Rezistencijos centro vedëja
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* * *
Gerb. Antanai,
Mamos – Onos Butiškienės – vardu nuoširdžiai dėkoju už parodą ir už knygą „Obels
žiedų ašaros”. Jai, kaip Irkutsko tremtinei, buvo įdomu perskaityti ir prisiminti „tuos” laikus.
Nors buvo sunku, bet niekas nešaukė „krizė”, o tiesiog mylėjo artimą, tėvynę ir Dievą...

Sveikatos Jums
2009. 04. 23 Pagarbiai Zita Butiškytė

* * *
2009 m. 05 mën. Kauno Kolegijos Kraðtotvarkos fakultatas

Dëkojame Jums uþ ðirdies ðilumà ir norà iðsaugoti Lietuvos istorijà. Sëkmës Jums nelengvame, 
bet labai reikalingame Lietuvai ir jos þmonëms darbe

2009. 05. 19                         Kauno Kolegijos Kraðtotvarkos fakulteto bendruomenës vardu
                                                                    dekanas Vaclovas Makûnas

* * *
2009 m.12 mën. Lietuvos kariuomenës Juozo Vitkaus inþinerijos batalionas

Gerb. Antanai, kaip Jûs pats sakote „per valkatavimà”, tai yra per savo begaliná norà ir sieká 
keliauti, paþinti, patirti – Jûs daug patyrëte ir suþinojote. Bet svarbiausia, kad Jûs viskà áamþinate – 
pradedant lietuviø tremtiniø kapavietëmis neaprëpiamose Eurazijos platybëse ir baigiant kalnø, dykumø 
ir poþemiø nepakartojamais vaizdais – kur ne bet kas paprastai patektø.

Ir dar,Jûs organizuojate parodas ir jomis dþiuginate karius, moksleivius bei kitas bendruomenes. 
Jûs atveþate þiniø, meilæ istorijai ir gamtai. Nors esate tikras dzûkas, bet taip pat esate ir Pasaulio pilietis: 
nuplaukæs, nuvaþiavæs,nuskridæs tûkstanèius kilometrø. Ið tokiø kelioniø parveþate á mielà Lietuvà 
atrastø naujienø, groþio, supratimo, noro paþinti ir patiems keliauti ir atrasti.

2009.12. 22 Inþinerijos bataliono kariø vardu (irgi dzûkas) kapitonas Donatas Mazurkevièius
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2010 m. 04 mën. Druskininkø „Atgimimo“ vidurinë mokykla
Nuoðirdþiai dëkojame uþ suteiktà progà pakeliauti lietuviø tremties ir þûties keliais,tarsi atsukti 

laikà atgal, paþvelgti á mûsø tëvø, seneliø, protëviø siaubingos praeities sulauþytus gyvenimus, svajones, 
likimo vingius, kurie galëjo bûti kitokie.

Dëkojame uþ visas parodas, dovanotas knygas, ðiltà, nuoðirdø bendravimà.
           Druskininkø „Atgimimo“ vydurinës mokyklos bendruomenë

* * *
2011 m. 01 mën. Kauno raj. savivaldybë

...noriu prabilti mûsø dainiaus Maironio þodþiais:
„...lengva kalbëti apie kryþius ir vargus
ir apie jø naudà, iki jie tavæs nepalies;
bet kai jie þmogø prispaudþia, suskauda,
tada sunku nedejuoti, nesiskøsti.
Kryþeliai nëra tai malonus dalykai...
Kryþiai skaudûs, sunkûs,
Daþnai kruvinomis aðaromis aplaistyti...
Kur jie bebûtø, kur mus sutiktø,
Ið kieno rankø mus pasiektø,
Jie nëra be Dievo valios,
Jie Dievo Apvaizdos mums nuþiûrëti”...
Dëkui Jums, kad esate, kad su meile ir pasiaukojimu atliekate ðventà darbà...
Dëkui uþ Sausio 13-osios ávykiø paminëjimo 20-meèiui Kauno rajono savivaldybëje surengtà 

fotoparodà „Pusæ amþiaus tamsos”.

2001. 01. 12                                   Birutë Savickienë
        Kauno raj. sav. administracijos kultûros, ðvietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistë
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Sausio 13-oji – pamoka. 
Ir po daugelio metø ji bus pamoka visoms ateinanèioms kartoms...
Tà naktá Lietuva neiðdavë savæs...iðtvërë, atsilaikë, laimëjo...Tûkstanèiai buvo pasiruoðæ mirti dël 

laisvës...kaip ir tie, negráþæ ið Sibiro platybiø...Tai laisvës kelias...
Aèiû Jums uþ Tautos atminties atminties iðsaugojimà organizuojant parodas, susitikimus, 

fiksuojant svarbiausius ávykius fotonuotraukose, Jûsø paraðytose knygose ir albumuose...

                                   Kauno raj. savivaldybës administracijos direktorius Vytas Bancevièius

* * *
V.  Kudirkos vieðosios bibliotekos „Auðros” filialas

Ðiais visuotino pilkëjimo laikais kiekvienas ðviesulys prilygsta Saulës blyksniui... Jûsø paroda 
liudija, kad esate jautrus mûsø istorijai, kad Jums ji – skauda...

Aèiû uþ tai!
Kuo graþiausios Jums kûrybinës sëkmës ir stiprios sveikatos.

2011. 02. 14                                                          Dalia Teiðerskytë

* * *
Mielas bendrakeleivi,
Taip ir pasinëriau minioje Trispalvës glëbyje... Jauèiuos pakylëta, kai regiu gelmæ, meilæ, iðmintá 

ir Tëvynæ Jûsø þvilgsniu.

2011. 02                                                  Nuoðirdþiai –  

Eglë Dvarionaitë
pakeliui á Vasario 16- àjà 
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2011 m. 11 mën. Leipalingio pagrindinë mokykla
... tavo saujoj
kalba tëviðkës grumstas
brangus
kaip niekad iki ðiol
tu iðëjai
kai lijo lietûs
ir sugráþai
rudens þaroj...

* * *
Gerb. Antanai,
Nuoðirdþiai dëkojame uþ istorijos pamokà mokiniams, uþ nuostabiø fotografijø parodà. 

Visada esate laukiamas Leipalingio mokykloje.
Sveikatos Jums

2011. 11. 16                                                          Asta Èerniauskienë
Leipalingio pagrindinës mokyklos direktorë

* * *
2012 m. 01 mën. Seirijø A. Þmuidzinavièiaus gimnazija

Istorijos pamoka mûsø gimnazijos mokiniams, prasmingø fotografijø paroda, knygos ir pokalbiai 
su Jumis – visa tai paliko ðilumà ir gerumà ðirdy.

Labai aèiû uþ viskà, kà davëte mûsø gimnazijos bendruomenei. Tai ilgam iðliks mûsø protuose 
ir ðirdy.                                         

2012. 01. 19  Zita Ðèerbetkienë
Seirijø A. Þmuidzinavièiaus gimnazijos direktorë
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