
PRAEITIS: Bibliotekininkė Genovaitė 
Lukošiūnienė tremtyje baigė 
tris klases.

AKC ENTAI: Renginio akcentas - duona ir tytuvėniškio Vlado Kalvaičio 
knyga „Sustiprinto režimo barakas".

Prisiminimais dalijosi prie „Ilgesio pievos“
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio 
viešoji biblioteka Okupacijos 
ir genocido dieną lankytojus 
pasitiko su duona. Atminimo 
valandoje prie parodos „Ilgesio 
pieva" tremtiniai, jų palikuonys 
Jilijosi prisiminimais.
Živilė KAVALIAUSKAITĖ
zivile@skrastas.it

Minėjimo simboliu pasirinkta duona, o pa
grindiniu motyvu -  tytuvėniškio Vlado Kal
vaičio „Odė duonai" iš jo knygos „Sustiprinto, 
režimo barakas". Šią idėją Lietuvos bibliote
kose inicijavo Lietuvos nacionalinė M artyno 
Mažvydo biblioteka.

Bibliotekos fojė greta stilizuotų aguonų, ru 
giagėlių, ram unių eksponuojami su trem tim i 
susiję leidiniai. Susitikime dalyvavo ir penkių 
dalių leidinio „Sibiro Alma Mater" sudarytojas 
Romualdas Baltutis.

Atminimo valandoje prisiminimais dalijosi 
buvę trem tiniai ir tremtyje gimusios bibliote
kos darbuotojos.

Bibliotekininkė Nijolia Kasparavičienė gimė 
Krasnojarsko srityje. Į Lietuvą grįžo būdam a 
2 metų. Bibliotekininkės vardas -  Sibiro pali
kimas. Metrikuose vardas buvo įrašytas rusiš
kai, Lietuvoje perrašytas paraidžiui.

N. Kasparavičienės tėvai susipažino trem 
tyje: tėvas ištrem tas 1949 m etais, m am a 
-  1952 m etais. Mama buvo iš Pakruojo, tė 
vas -  iš Plungės. M amai, patekusiai ta rp  že
maičių, teko mokytis dviejų kalbų: rusų  ir 
žemaičių.

„Sibiriačka", -  taip N. Kasparavičienę vadin

davo tėvų trem ties draugai.
1992 metais N. Kasparaviečienė su devynių 

žmonių grupe traukiniu nukako lankyti trem 
ties vietų. Aplankė savo gimimo vietą. Nors 
nuo tėvų išvykimo buvo praėję 34 m etai, vie
tiniai juos atsiminė. Namas, kuriam e gyveno, 
buvo nugriautas.

Kelionės įspūdžius N. Kasparavičienė surašė 
dienoraštyje „Po Sibiro platybes".

B ibliotekininkė G enovaitė Lukošiūnienė 
gimė Šiaurėje, Vorkutoje. Po dešimties metų 
kalėjimo tėvas dar turėjo atbūti penkerius 
m etus tremties.

„Didžiausia bėda buvo dviguba moralė, dvi 
teisybės: viena -  nam uose, kita -  mokykloje. 
Klasėje buvo P. Morozovo suolas, jam e ga- 

Jė jo  sėdėti geriausias mokinys v O aš iš tėvų 
žinojau, kad tai -  išdaviko suolas", -  saite 
moteris.

G. Lukošiūnienė tremtyje baigė tris klases.

PRISIM INIM AI: Bibliotekininkė 
Nijolia Kasparavičienė gimė 
Krasnojarsko srityje. Aplankyti 
vietos, kurioje gimė, buvo nuvykusi 
1992 metais, parašė dienoraštį 
„Po Sibiro platybes".
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