
ČIA KELIO PRADŽIA
2019 m. vasario 22 d. Nr. 5

„Ukmergės žiniose“ jau skel-
bėme, kad Mero padėkos ženklu 
Vasario 16-ąją buvo apdovanoti du 
ukmergiškiai – Lietuvos patriotai 
Leonardas Zigmas Vašatkevičius 
ir Pranas Kanapeckas.

Šį kartą plačiau parašysime apie 
šiuos savo kraštui nusipelniusius 
žmones.

Leonardas Zigmas Vašatkevi-
čius gimė 1934 m. sausio 1 d. 

Jo senelis, uždirbęs Amerikoje 
pinigų, atsiuntė jų tėvams ir šie nu-
sipirko 25 ha žemės Lokėnų kaime 
bei tapo pavyzdingais ūkininkais. 

Zigmas baigė Lokėnų pradinę 
mokyklą, Panoterių gimnaziją, vėliau 
– Berniukų gimnaziją Ukmergėje. 
1952 m. įstojo į Lietuvos žemės ūkio 
akademijos Miškų ūkio fakultetą. 

Deja, greitai Kaune kagėbistų 
buvo suimtas ir nugabentas į Kau-
no saugumą, o naktį – į Vilnių. 
Jis buvo ne eilinis pirmakursis, o 
pogrindinės organizacijos ,,Ker-
šytojai už Tėvynę“ Ukmergėje 
pirmininkas, šį postą perėmęs iš 
Edvardo Buroko. 

Su bendraminčiais spausdino 
ir platino atsišaukimus, kviesdami 
žmones priešintis okupantams, 
remti partizanus, stoti į jų gretas.  
Vasario 16-osios, švenčių metu 
iškeldavo Trispalves ant gimna-
zijos stogo. Ji suplevėsuodavo ir 
ant piliakalnio, medžių viršūnėse, 

Jie kovojo prieš sovietų okupaciją

Tamara REINGARDTIENĖ
LPKTS tarybos narė,
Ukmergės fi lialo valdybos narė

30 metų mininčio Lietuvos po-
litinių kalinių ir tremtinių sąjungos 
Ukmergės fi lialo nariai ir svečiai 
susitiko jubiliejinėje šventėje.

LPKTS kūrimosi pradžia lai-
koma 1988 m. liepos 29 diena, kai 
Kaune įvyko buvusių politinių kali-
nių ir tremtinių mitingas. Spalio 29 
d. – steigiamasis suvažiavimas Kau-
no sporto halėje: atsirado galimybė 
kurtis ir teritoriniams skyriams 
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Lietuvos miestuose, rajonuose. 
Pirmaisiais Lietuvos nepriklau-

somybės metais ir buvo LPKTS 
savarankiškos veiklos pasiekimų 
laikas. Sąjungos branduolį sudarė 
56 skyriai (dabar – fi lialai), kurie 
jungė daugiau nei 76 tūkst. žmonių. 
Pirmuoju LPKTS pirmininku buvo 
išrinktas Balys Gajauskas.

LPKTS būstinė yra Kaune, Lais-
vės al. 39. Čia vyksta svarbiausi 
renginiai: valstybinės šventės, 
liūdnos sukaktys, konferencijos, 
parodos, susirinkimai.

Ukmergėje 1988 m. rugsėjį 
Baldų kombinato salėje susibūrė 
iniciatyvinė grupė: V. Laugalis, 
S. Žižys, P. Kanapeckas, J. Kuo-
dis, L. Z. Vašatkevičius. Apie 15 
žmonių nusprendė įkurti klubą 
„Tremtinys“. 1989 m. kovo 18 d. 
įvyko steigiamasis susirinkimas, 
kuriame pirmininkavo S. Žižys, 
sekretoriavo M. Laugalienė. Pir-
masis LPKTS Ukmergės skyriaus 
pirmininkas – kunigas Viktoras 
Aukštikalnis.

Nukelta į 8 p.

Lietuvos kampanologų draugi-
jos nariai „Societas campanarum 
Lituaniae“ išvažiuojamąjį posėdį 
neseniai surengė Valdovų rūmuose. 

Kampanologija (lotynų kalba 
campana – „varpas“) – tai mokslas 
apie varpus. Šiai draugijai pri-
klauso ir ukmergiškis, Vepriuose 
gyvenantis Romas Petras Šaulys.

Susirinkime aptartos praėjusių 
metų veiklos, apie kurias papasako-
jo draugijos prezidentas Leonardas 
Šablinskas. 

Posėdyje į draugijos narius 
priimtas grafi kas, dailininkas api-
pavidalintojas, šriftų dizaineris 
Ovidijus Talijūnas. Jis jau vyko į 
kampanologinę ekspediciją, domisi 

Draugijos narius 
suvienijo varpai

varpų ornamentika ir puošyba.
Draugijos valdybos narys Ro-

mas Petras Šaulys sakė, kad pava-
sarį norėtų pastatyti varpinę-mu-
ziejų prie Veprių bažnyčios. Joje 
būtų įkelti keturi jo pastangomis 
įsigyti nauji varpai, kurie skambėtų 
elektroniniu būdu.

Vėliau draugijos nariai apžiūrėjo 
Vilniaus katedros varpinės varpus.

Tūkstantmečio varpas – Lietuvos 
tūkstantmetį (1009–2009) įamžinan-
tis projektas – pagamintas talkinant 
Valdovų rūmų paramos fondui iš JAV 
lietuvių rėmėjų lėšų. Varpas 2010 m. 
nulietas senas varpų liejimo tradicijas 
turinčioje liejykloje Austrijoje. 
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o apačioje skelbė užrašai, kad už-
minuota. Bebaimiai, patriotiškai 
nusiteikę jaunuoliai, vadovaujami 
Zigmo, nukirpdavo telefonų laidus, 
jungiančius Ukmergę su Kėdainiais, 
Panevėžiu, Utena, Kaunu. Ryšio 
nelikdavo tomis dienomis, kai jautė, 
kad šeimos bus tremiamos į Sibirą.

Zigmą tardant 5 mėnesius žiau-
riai kankino. Pabaltijo apygardos 
karinis tribunolas nuteisė 25 me-
tams lagerio ir 5 metams tremties. 
Po nuosprendžio nugabeno į Lu-
kiškių kalėjimą.

1953 m. mirus Stalinui, prisime-
na, prižiūrėtojai verkė, o kaliniai 
džiaugėsi, kad mirė milijonus 
žmonių į kapus nuvaręs kraugerys. 

Netrukus L. Z. Vašatkevičius 
buvo nugabentas į Mordovijos 
spec. režimo lagerį Potmos gyven-
vietėje, kur laukė vergiškas darbas, 
šaltis, badas, išsekimas. 

Po metų kartu su kitais politi-
niais kaliniais – nuvežtas į Omsko 
lagerį, kur buvo uždaryti į karcerį. 
Kaliniams paskelbus bado streiką 
ir pareikalavus iškviesti generali-
nį prokurorą, iš karcerio paleisti. 
Sovietų Sąjungai ėmus vadovauti 
Chruščiovui, buvo pradėtos peržiūrė-
ti politinių kalinių bylos. Bet Zigmą 
paliko, kaip pavojingą nusikaltėlį. 
Vėliau bausmė sumažinta iki 8 metų. 

Grįžus į Lietuvą Zigmui neleista 
studijuoti, apsigyventi ne arčiau 75 
km nuo didžiųjų Lietuvos miestų, 
tad įsikūrė tėviškėje.

Lietuvos atgimimo metu L. Z. Va-
šatkevičius aktyviai įsijungia į klubo 
„Tremtinys“ steigimą, buvo iniciaty-
vinės grupės narys, ėjo pirmininko 
pavaduotojo pareigas. 

2003 m. išrinktas LPK bendri-

jos Ukmergės fi lialo pirmininku. 
Kartu su likimo broliais ir sesėmis 
rūpinosi Lietuvos partizanų per-
laidojimo darbais, dalijosi savo 
išgyvenimais ir sukaupta patirtimi, 
tvarkė žuvusių partizanų kapus, 
DKA partizanų parką, dalyvavo pa-
triotiniuose renginiuose. 

Jam talkinant, pastatytas pamin-
klas laikraščio „Varpas“ spausdin-
tojams Jogvilų kaime. 

2014 m. Lietuvos laisvės kovo-
tojų sąjunga L. Z. Vašatkevičiui 

80-mečio proga įteikė Lietuvos 
laisvės kovotojų sąjungos ordiną. 

Prezidentės dekretu jis apdova-
notas Vyčio kryžiaus ordino meda-
liu, atminties bei pagarbos ,,Lietu-
vos ąžuolai“ aukso ženkleliu.

***
Pranas Kanapeckas gimė 1927 

m. lapkričio 10 d. Obelių valsčiuje, 
Mičiūnų kaime (dabar Kriaunų 
seniūnija), Rokiškio apskrityje, 
stambių ūkininkų šeimoje. 

Rokiškyje baigė vietos pradžios 

Lidijaus Galvanausko nuotr.

Dainiaus Vyto nuotr.Vasario 16-ąją L. Z. Vašatkevičius buvo apdovanotas Mero padėkos ženklu.

Varpas nulietas senas varpų liejimo tradicijas turinčioje liejykloje Austrijoje. 

mokyklą ir įstojo į Juozo Tumo-
Vaižganto gimnaziją. Sovietų oku-
pacijos metais, dar mokydamasis 
gimnazijoje, platino pogrindžio 
antisovietinį laikraštį, palaikė ryšį 
su Lietuvos partizanais. 

Prasidėjus saugumiečių perse-
kiojimams, slapstėsi pas draugus, 
kaimynus, o 1946 m. išvyko į 
Vilnių. Ten įsijungė į pogrindinę 
organizaciją ,,Laisvę Lietuvai“, 
buvo ryšininku. 
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Širvintų r. Anciūnų mėgėjų teatro spektaklis.
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1990 m. kunigą iškėlus į kitą 
parapiją, jį pakeitė S. Žižys – 
buvęs Taujėnų krašto partizanų 
ryšininkas, turėjęs Klajūno slapy-
vardį, 1950 metų Vorkutos lagerio 
politkalinys. 1992 m. pirmininku 
išrinktas P. Kanapeckas – 1950 
m. ypatingojo režimo Karagandos 
lagerių buvęs politinis kalinys. 
1993 m. pirmininku tapo Albinas 
Zailskas – buvęs 1945 m. Permės 
tremtinys. Filialui vadovavo beveik 
19 metų. Jam pasiligojus 2012 m. 
pirmininke išrinkta politkalinio 
dukra Rita Jasaulenkienė.

Nuo 2014 m. Ukmergės politi-
nių kalinių ir tremtinių filialui ėmė 
vadovauti Aldona Kalesnikienė, 
gimusi Krasnojarsko srityje, trem-
tinių šeimoje.

***
1989–1999 m. laikotarpiu iškas-

ta ir perlaidota Dukstynos kapinė-
se, Partizanų alėjoje, 211 partizanų 
iš Pivonijos šilo, Vidiškių, Taujėnų, 
Pabaisko, Lyduokių seniūnijų. 
Šiame sunkiame darbe padėjo daug 
savanorių, o palaikus sudėjo a. a. 
gydytojai Julijona Adamonytė ir 
Eugenijus Piešina.

Skyrius augo, buvo organizuo-
jami įvairūs patriotiniai renginiai 
miesto centre prie Nepriklauso-
mybės paminklo. Ukmergės rajone 
buvo statomi paminklai. Dukstynos 
kapinėse atsirado paminklinis 
akmuo žuvusiems partizanams 
„Negrįžusiems tremtiniams“.

1997 m. mūsų skyriaus atstovas 
V. Grušauskas išrenkamas Ukmer-
gės rajono savivaldybės meru. 
2000–2009 m. tęsiama rezisten-
cijos aukų atminimo įamžinimo 
veikla, dalyvaujama savivaldos 
ir Seimo rinkimuose. 2004 m. 

LPKTS tampa nevyriausybine 
organizacija, o skyriai pervadinti 
filialais. 2007 m. prie Švč. Tre-
jybės bažnyčios atidengiamas 
atminimo kryžius „Tremtiniams 
ir politiniams kaliniams atminti“, 
kurį pašventino arkivyskupas S. 
Tamkevičius.

***
Nuo 2014 m. Ukmergės filialas 

aktyviai įsijungia į visuomeninę 
veiklą, pradeda dalyvauti NVO ir 
Sveikatingumo rėmimo programų 
konkursuose. Pastatyta ir atnaujinta 
daug kryžių: tai – kryžius stali-
nizmo aukoms atminti Vaižganto 
kapinėse, nauji kryžiai Pašilės 
kapinėse, Pivonijos šile, rekons-
truotas atminimo kryžius žuvu-
siems partizanams Daržų gatvėje, 
Kazimieravos kaime. Pastatytas 
naujas paminklas „Iš tremties ne-
grįžusiems“ Vepriuose.

Organizuojama pažintinių ke-
lionių į Lietuvos vietas, menančias 
laisvės kovas, rūpinamasi sveika-
tingumu ir žmonių laisvalaikio 
praleidimu. Svarbus jaunosios 
kartos patriotinis ugdymas: ren-
giami susitikimai su buvusiais 
tremtiniais, politiniais kaliniais, 
įvairios akcijos, viktorinos. Už-
siimame ir leidybine veikla. Savo 
poezijos rinkinius leidžia mūsų 
filialo poetės M. Adomavičienė, 
Z. Stunžėnienė.

Draugijos narius 
suvienijo varpai
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Žemutinės pilies teritorijoje 
pastačius Vilniaus katedrą, XV 
amžiaus pradžioje prie jos buvo 
prijungtas ir pilies gynybinės 
sienos vienas iš vakarinių bokštų 
ir jame įrengta Katedros varpinė. 

Vilniaus katedros varpinėje varpai 
per karus buvo naikinami, pristigus 
metalo žaliavos grobstomi okupantų. 
1610 metais gaisre sudegė didžiu-
lis Vilniaus katedros Žygimanto 
varpas, kuriam išjudinti reikėjo 
dvylikos vyrų. Baigiantis Pirmajam 
pasauliniam karui, atsitraukianti rusų 
kariuomenė grobė  bažnyčių varpus, 
o per Antrąjį pasaulinį Katedros 
varpinė liko be varpų.

Sovietmečiu iš uždaromų Lie-
tuvos bažnyčių į Vilniaus katedros 
varpinę atgabenta apie 20 varpų. 
Čia ketinta įrengti karilioną. Norint 
suderinti skambėjimą, varpai buvo 
gręžiami, šlifuojami, frezuojami, 
tačiau sumanymo įgyvendinti 
nepavyko – varpai tarpusavyje 
nederėjo.

2002 metais Katedros aikštėje 
pašventinti šeši nauji varpai. 

Didieji Vilniaus katedros varpai, 

sveriantys nuo 475 iki 2 500 kg, 
dabar skamba pranešdami dienos 
pradžią ir pabaigą, kviesdami į šv. 
Mišias, per iškilmingus minėjimus 
Vilniaus katedros aikštėje.

Katedros varpinėje valandas 
praneša garsiausio Lietuvos liejimo 
meistro Jono Delamarso 1673 me-
tais nulietas varpas. Jo aukštis – 58 
cm, skersmuo – 107 cm. Varpas 
itin meniškas: apjuostas lotynišku 
įrašu, ornamentu, papuoštas Švč. 
Mergelės Marijos, Vilniaus kate-
dros globėjų šv. Kazimiero ir šv. 
Stanislovo figūromis. 

Valandos ketvirčiams skaičiuoti 
skirtas mažesnysis varpas, nulietas 
1754 metais. Plaktukėliai į jį smū-
giuoja kas 15 min. 

Lietuvos kampanologų draugi-
jos nariai „Societas campanarum 
Lituaniae“ savo veiklą šiemet tęs 
istorinėje ir kultūrinėje terpėje – tai 
reikšmingas ir svarbus valstybės 
pamatas – tuo mes esame stiprūs.

Informavo draugijos kanclerė 
Audronė Telšinskienė.

Kampanologų draugijos nariai 
Valdovų rūmuose įsiamžino prie 
Tūkstantmečio varpo. 

Kasmet pirmąjį rugpjūčio šeš-
tadienį Ariogaloje dalyvaujame 
buvusių Lietuvos tremtinių, po-
litinių kalinių ir Laisvės Kovų 
dalyvių sąskrydyje „Su Lietuva 
širdy“. Jį visada puošia LPKTS 
chorai, tarp jų – Ukmergės mišrus 
choras „Tremtinys“, kuris švęs 
savo trisdešimties metų jubiliejų 
metų pabaigoje.

***
30-mečio šventėje sulaukėme 

daug svečių. Ne vieną salėje pra-
virkdė Širvintų r. Anciūnų mėgėjų 
teatras su savo spektakliu „Vago-
nų dundesy atgyja mano dienos 
jaunos“ apie tremtį, kuris nukėlė į 
tuos baisius jau primirštus laikus.

Sveikino kolegos iš kitų filialų, 
rajono vadovai, įvairių Ukmergės 
organizacijų atstovai. LPKTS tary-
bos pirmininkė V. V. Margevičienė 
pabrėžė, kad esam ąžuolų tauta, 
kuri per vėtrą leidžia šaknis gilyn, 
ir ąžuolai visada atlaikė ir atlaikys 
visas negandas. Atvyko Kauno 
arkikatedros bazilikos kunigas, 
poetas, dalyvavęs Lietuvos laisvės 
lygos veikloje, Robertas Grigas.

„Už nuopelnus Lietuvai“ antro 
laipsnio žymeniu apdovanota 
mūsų filialo valdybos pirmininkė 
A. Kalesnikienė. Trečio laipsnio – 
valdybos narė Danė Darulienė. Kiti 
nariai apdovanoti padėkos raštais, 
dovanėlėmis, gėlėmis.

Jie kovojo prieš sovietų 
okupaciją
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Bet, įvykus išdavystei,  teko slaps-
tytis Gylių kaime, Rokiškio rajone, 
kur gyveno mama. Vėliau šeima iš-
buožinama, turtas konfiskuojamas, 
dėdės areštuoti ir įkalinti Komijos 
lageriuose.

19-metį Praną areštuoja Vilniuje 
1947 m., tačiau jam pavyko pa-
sprukti. Grįžęs į tėviškę, susitinka su 
pusbroliu Vincu (Vincas buvo būrio 
vadas, priklausė Balio Vaičėno-Lor-
do vadovaujamai rinktinei) ir Petru 
Pupeliais, kurių dislokacijos vietos 
buvo Latvijos pasienio miškai. 

Vincas pas partizanus pasiėmė 
ir Praną, davė savigynai pistoletą, 
bet į aktyvią partizaninę veiklą 
neįtraukė. Pranas prisimena jo 
žodžius: ,,Amerikonai mūsų tikrai 
neišgelbės, mes visi žūsime, bet 
kito kelio nėra. Man gaila tavęs, 
nes tau tik devyniolika. Ieškosime 
išeities, gal gausime dokumentus ir 
liksi gyventi, gal sulauksi laisvos 
Lietuvos ir padėsi ją atstatyti“. 

Pablogėjus sveikatai, sugrįžo į 
gimtinę, slapstėsi mamos brolių Stai-
nių sodyboje įrengtoje slėptuvėje, bet 
vėliau buvo suimtas, mėnesį tardytas 
Rokiškio saugume, vėliau Panevė-
žio, Vilniaus Lukiškių kalėjimuose. 
1949 m. be teismo Ypatingojo su-
sirinkimo (Lietuvoje vadinamosios 
troikos) sprendimu nuteistas 10 m. 
kalėjimo ir 5 m. tremties. 

1950 m. išvežtas ir įkalintas  
ypatingojo režimo politinių kalinių 
lageriuose Kargandoje: Šurumbai 
Niūroje, po dalyvavimo kalinių 
streike – į Volynkos akmens karje-
rą, iš ten į Karabaso režiminį lagerį, 
po streiko – į Dubovkos lagerį. 

Mirus Stalinui, 1956 m. pa-
leistas iš lagerio. Mama jau buvo 
mirusi, namai nacionalizuoti, tad 
P. Kanapeckas nusprendė vykti į 
Sibirą, Irkutsko sritį, pas ištremtus 
gimines. Ten dirbo šachtų įrengimo 
darbus, vedė tremtinę mokytoją Fe-
liciją Jakštaitę, o, kai visi buvo pa-
leisti iš tremties, sugrįžo į Lietuvą. 

P. Kanapeckas aktyviai įsijungė 
į Lietuvos nepriklausomybės ir 
valstybės atkūrimo darbus. 1988 
m. dalyvavo Kaune architektų na-
muose vykusiame steigiamajame 

„Tremtinio“ klubo suvažiavime, 
susibūrė su bendraminčiais į inici-
atyvinę grupę klubui įkurti Ukmer-
gėje. 1989 m. įvyko steigiamasis 
„Tremtinio“ klubo, kuris vėliau 
išaugo į Politinių kalinių ir tremti-
nių sąjungą (PKTS), susirinkimas. 
Jo pirmininku išrinktas kunigas 
V. Aukštuolis, išrinkta valdyba, į 
kurios sudėtį įėjo ir P. Kanapeckas. 

Buvo pradėta rūpintis partizanų 
palaikų ieškojimu ir perlaidojimu. 
1989–1990 m., bendradarbiaujant 
su Sąjūdžio, visuomenės atstovais, 
garbingai perlaidota 211 partizanų 
palaikų Dukstynos kapinėse. 

P. Kanapeckas ėjo PKTS pir-
mininko pavaduotojo, o iki 1994 
m. pirmininko pareigas. Tuo metu 
Ukmergės skyriuje buvo 867 nariai.

P. Kanapeckas telkė žmones ir 
rengė įvairius patriotinius, istorinius 
atminties renginius apie sovietų 
okupacijos metais Lietuvos žmonių 
trėmimus ir kalinimus, rūpinosi nu-
kentėjusiųjų nuo sovietų okupacijos 
reabilitacijos klausimais. 

Savo prisiminimais dalijasi su 
moksleiviais, spaudoje. Ukmergės 
krašte kartu su bendraminčiais rū-
pinosi pokario kovų su okupantais 
ir tremčių atminimo įamžinimu. 
Sutvarkytos Dukstynos partizanų 
kapinės, pastatytas paminklinis 
akmuo Lietuvos partizanams, pa-
minklas negrįžusiems tremtiniams 
ir politiniams kaliniams, rūpinosi 
paminklinio akmens išniekintiems 
pokario Lietuvos partizanams prie 
miesto turgavietės, paminklinio 
akmens Vyčio apygardos partizanų 
vadui J. Krikštaponiui pastatymu. 
Pastatyta nemažai kryžių įvairiose 
Ukmergės rajono vietose. 

P. Kanapeckas ilgametis PKTS 
Ukmergės skyriaus tarybos narys, 
Sausio 13-osios brolijos narys, už 
aktyvią veiklą apdovanotas PKTS 
I laipsnio medaliu „Už nuopelnus 
Lietuvai“, 90 metų jubiliejaus pro-
ga 2017 m. apdovanotas Atminties 
bei pagarbos programos „Lietuvos 
ąžuolai“ aukso ženkleliu.

Tekstą parengė abu asmenis ap-
dovanojimui pristačiusi Ukmergės 
rajono savivaldybės tarybos narė, 
Ukmergės meno mokyklos direkto-
riaus pavaduotoja Birutė Žilėnienė.

Taujėnų gimnazija Vasario 16-
ąją šventė kartu su visa miestelio 
bendruomene. 

Šventė prasidėjo šv. Mišiomis 
Taujėnų bažnyčioje, o vėliau kultū-
ros namų salėje susirinkę mokiniai 
ir miestelio gyventojai paminėjo 
101-ąsias Lietuvos metines. 

Minėjimo programą parengė 
Taujėnų gimnazijos mokytojos 
Daiva Židonienė, Loreta Zdanienė, 
Nijolė Janulienė ir Jurgita Padols-
kienė. Koncertavo Taujėnų gim-
nazijos ir Taujėnų kultūros namų 

Vasario 16-oji kartu su bendruomene

dainų ir šokių kolektyvai (meno 
vadovės Aistė Brokertienė, Nijolė 
Janulienė, Jurgita Padolskienė). 

Po renginio kultūros namuose 
visi pasipuošę tautine atributika, 
dainuodami ir nešini Lietuvos, 
Taujėnų seniūnijos ir gimnazijos 
vėliavomis patraukė miestelio cen-
trine gatve prie paminklo Lietuvos 
nepriklausomybei. 

Sveikinimo žodį tarė Taujėnų kul-
tūros namų renginių organizatorė Mil-
da Auglytė, Taujėnų seniūnė Elvyra 
Tulušienė ir Taujėnų bendruomenės 
pirmininkas Vidmantas Krikštaponis. 
Šventė baigėsi tautiškomis dainomis 
ir pasisveikinimais.

Informavo mokytoja Milda 
Titenytė.

UŽ inf.

Renginio dalyviai galėjo susipažinti su politinių kalinių ir tremtinių išleistomis 
knygomis, lankstinukais.

Paminėjo 101-ąsias Lietuvos metines.


