
Krašto turtas – išsaugota atmintis

Knygos apie tremtį populiarumo neprarado

Prabėgo daugiau kaip 30 metų, 
kai pasirodė pirmosios knygos apie 
tremtį. Kiekvienais metais Vlado 
Šlaito viešosios bibliotekos knygų 
fondus papildo 2–3 nauji leidiniai, 
skirti skaudžiai mūsų tautos praei-
čiai. Pasak bibliotekos Vartotojų ap-
tarnavimo skyriaus darbuotojų, šitos 
knygos lygiai taip pat populiarios, 
aktualios, skaitomos kaip ir tada, 
Sąjūdžiui pradėjus budinti Lietuvą. 

Įdomu tai, kad jas mielai skaito ir 
senjorai, ir jaunimas. Ir ne tik dėl to, 
kaip tikina vyresniosios biblioteki-
ninkės Vilma Zakarauskienė ir Ža-

neta Pakulnienė, kad, tarkim, Dalios 
Grinkevičiūtės knyga „Lietuviai prie 
Laptevų jūros“ ar kino fi lmu virtęs 
„topų topas“ –  Rūtos Šepetys „Tarp 
pilkų debesų“ yra moksleiviams 
privalomų perskaityti knygų sąraše. 
Dėl šių knygų skaitytojai mielai 
rašosi į eilę specialiame sąsiuvinyje. 

Ypač daug šioje eilėje kantriai lau-
kia pačių naujausių leidinių: Irenos 
Saulutės Valaitytės-Špakauskienės 
knygos „Manėme, kad plaukiame į 
Ameriką“, Esther Hautzig – „Bekraš-
tė stepė“, Heather Morris – „Aušvico 
tatuiruotojas“, Eddy de Wind – „Ga-

lutinė stotis – Aušvicas“. Neužsiguli 
lentynose ir tiesiog iš rankų į rankas 
keliauja ir kitos skaitytojų pamėgtos 
knygos: Dalios Teišerskytės „Ir aš 
ten buvau...“, Marijos Garbačiaus-
kienės „Jei laimė nebūtų lydėjusi“, 
Stanislovo Abromavičiaus „Tremties 
vaikai“ ir „Vaikystė Sibiro toliuose“, 
Vlado Kalvaičio „Sustiprinto reži-
mo barakas“, Algimanto Katiliaus 
„Tremtinio užrašai“, Lietuvos po-
litinių kalinių ir tremtinių sąjungos 
leidinys „Girių skausmas. Lietuvos 
miškininkai – okupacijų aukos“.

Su didele knygų kraite į Vlado 
Šlaito viešosios bibliotekos duris 
metams besibaigiant pasibeldė 
Lietuvos politinių kalinių ir trem-
tinių sąjungos Ukmergės filialo 
pirmininkė Aldona Kalesnikienė 
su savo bičiuliais. 

Svečiai atgabeno kelis šimtus 
egzempliorių įvairių leidinių, skirtų 
tremtiniams, Lietuvos laisvės ko-

votojams, skaudžiai mūsų tautos 
praeičiai. Kartu su knygomis įteikė 
ir dovanojimo raštą, kurį pasirašė 
Lietuvos politinių kalinių ir tremti-
nių sąjungos valdybos pirmininkas 
Vladas Sungaila ir Ukmergės fi lialo 
pirmininkė Aldona Kalesnikienė. 

Rašte dėkojama už nepailstamą 
tarnystę, puoselėjant amžinąsias 
vertybes, saugojant ir puoselėjant 
istorinę atmintį, už aktyvų dalyva-
vimą bendruomeninėje veikloje. 

Iš Kauno atkeliavusioje dovanų 
kraitėje –  Aldonos Matulkaitės kny-
ga „Igarkos tremtiniai“, Stanislovo 
Abromavičiaus – „Vaikystė Sibiro 
toliuose: tremties vaikų istorijos“, 
Vytauto Landsbergio – „Atgavę vil-
tį“, Romualdo Jurelionio – „Devinta-
sis ratas“, Lietuvos politinių kalinių 
ir tremtinių sąjungos dešimtmečiui 
skirtas leidinys „Laiko atodangos“, 
Laisvės kovų archyvo ir daugelio 
kitų įvairių autorių knygos, skirtos 

viešosios bibliotekos skaitytojams.
Dabartinėje karantino situacijo-

je knygos daugeliui – mėgstamiau-
sias laiko leidimo būdas.

Vlado Šlaito viešosios bibliote-
kos direktorė Rasa Griškevičienė 
sako, kad pirmąją 2021-ųjų metų 
darbo dieną į viešąją biblioteką 
atskubėjo 87 skaitytojai, kurie 
išsinešė namo 221 knygą. 

Pagal galiojančią tvarką, pa-
prastai, vienam žmogui leidžiama 
pasiimti 10 knygų. Karantino lai-
kotarpiu ši „norma“ padidinta iki 
20 leidinių. Nemažai ukmergiškių 
skolinasi knygas pagal dvi korteles 
– ima sau ir kitam šeimos nariui: 
mamai, močiutei ar sūnui. Taip 
stengiamasi vengti artimo kontakto 
su bibliotekos lankytojais, sudaryti 
jiems kuo geresnes sąlygas leisti 
laisvalaikį su mėgstamo autoriaus 
knyga ar priešingai – atsiversti 
dar negirdėto, nežinomo rašytojo 
kūrinį, neskaitytą poezijos rinkinį.

Karantino metu kiekvieną die-
ną Vartotojų aptarnavimo skyrius 
„supakuoja“ į maišelius ir išneša 
į kiemą 300–400 knygų. Iš grąži-
nimo dėžės kasdien pasiima apie 
pusšimtį leidinių, kuriuos gabena 
į pirmajame aukšte įrengtas edu-
kacijų erdves ir ten 72 valandoms 
palieka juos karantinuoti.

„Knygų pakaks visiems – 
2020-aisiais metais Kultūros mi-
nisterija skyrė papildomų lėšų kny-
goms pirkti, todėl biblioteka turėjo 
galimybę įsigyti pačias naujausias, 
populiariausias, ypač pamėgtų auto-
rių knygas. Džiaugiamės mes, paten-
kinti ir mūsų lankytojai“, – pasakojo 
bibliotekininkės Vilma ir Žaneta.

UŽ inf.

Zita SABULIENĖ

Gyvenimo kelias
Gyvenimo keliu einu, einu, einu
Per lietų, karštį, žiemos gruodą,
Rudens nuspalvintu krantu,
Per baltažiedį vyšnių sodą.
Gyvenimo keliu einu, einu, einu
Per vasaros laukus gėlėtus.
Meldžiu galybę aukštumų
Įžiebt dangaus skliautus žvaigž-

dėtus.
Gyvenimo keliu einu, einu, einu
Per laisvą gimtą savo žemę.
Širdis, įgavusi jėgų,
Brangios tėvynės gaivą semia.
Gyvenimo keliu einu, einu, einu
Su puokšte meilės ir vilčių.

Iš užmaršties kelia Lietuvos partizanų istoriją

Dovanos bibliotekai  – leidiniai tremtiniams ir Lietuvos laisvės kovotojams atminti.

Karantino metu knygos daugeliui – mėgstamiausias laiko leidimo būdas.

Vilma NEMUNAITIENĖ

Klubas „Miško broliai“ pagal 
Ukmergės rajono VVG vietos plėtros 
strategijos LEADER priemonę paren-
gė projektą „Švietėjiškos edukacinės 
programos „Miško broliai. Kultūra, 
istorija, likimai“ kompleksinė plėtra“.

Klubas „Miško broliai“ save va-
dina grupe bendraminčių, kuriuos 
vienija meilė karinei istorijai. Klu-
bo nariai savo veikla siekia perteik-
ti Lietuvos partizaninio judėjimo, 
pasipriešinimo okupacijai reikšmę. 

Klubas vykdo švietėjišką pro-
gramą „Miško broliai. Kultūra, 
istorija, likimai“ – buveinėje, 
buvusioje Kopūstėlių raketinėje 

bazėje, rekonstruoja išlikusius pas-
tatus, pritaikant juos partizaninės 
istorijos edukacijoms. Čia įrengta 
Lietuvos partizaninio judėjimo 
ekspozicija, požeminio bunkerio 
imitacija, organizuojamos ekskur-
sijos, lankytojai supažindinami su 
partizanine atributika bei technika. 

Klubas teikia Kultūros paso pas-
laugas moksleiviams, todėl sulau-
kia daug jaunimo iš visos Lietuvos. 
Čia vyksta vaikų stovyklos laisvės 
kovų istorijos bei jaunojo kario 
parengties pažinimo tematika. 

Parengęs projektą „Švietėjiškos 
edukacinės programos „Miško 
broliai. Kultūra, istorija, likimai“ 
kompleksinė plėtra“, klubas ketina 
buveinėje Kopūstėlių raketinėje 
bazėje modernizuoti partizaninį 
muziejų, įrengiant patalpų apšvie-
timą, ventiliaciją, sanitarinį mazgą, 
ekspozicinę įrangą. Planuoja išva-
žiuojamąsias edukacijas į ugdymo 
įstaigas bei įkurti dvi darbo vietas po 
0,5 etato programos edukatoriams. 

Bendra projekto vertė – 62 138 
Eur, fi nansavimas pagal priemonę 
LEADER– 48 786 Eur, klubo in-
dėlis – 3 552 Eur (nekilnojamuoju 
turtu – 2 568 Eur, fi nansinis indė-
lis – 984 Eur), Ukmergės rajono 
savivaldybės numatomas fi nansinis 
prisidėjimas – iki 9 800  Eur. Savi-

valdybė yra Ukmergės rajono VVG 
narė, partnerystės principu priside-
danti prie 2016–2023 metų vietos 
plėtros strategijos įgyvendinimo. 

◊◊◊
Ikikarinės Lietuvos kariškių 

uniformomis vilkintys klubo „Miš-
ko broliai“ nariai kasmet dalyvauja 
įvairiose miesto šventėse, pristato 
savo veiklą, demonstruoja ginklus 
ir techniką. Organizacijai priklauso 
per 70 narių. Jais gali tapti pilname-

tystės sulaukę, nustatytos tvarkos 
įsipareigojantys laikytis asmenys. 

◊◊◊
Buvusioje raketinėje bazėje „Miš-

ko broliai“ atnaujino per 10 pas-
tatų, skirtų edukacijai, gyvenimui, 
technikos laikymui. O jos yra gana 
nemažai. Tai – restauruoti seni auto-
mobiliai, motociklai, senoviniai dvi-
račiai. Saugoma ir nemažai ginklų.

◊◊◊
Klubo nariai palaiko ryšius su 

kitų šalių analogiškais istorinės 
rekonstrukcijos klubais. Kopūstėlių 
miške kelis kartus per metus vyksta 
karinius įvykius atkuriantys mūšiai.

Klubo nariai renka viską, kas 
susiję su pokariu. Turi ir karines 
uniformas, kurias pagal išlikusius 
pavyzdžius siuva patyrusi siuvėja. 
Karių išvaizda atkuriama remiantis 
daugybe specialios literatūros, au-
tentiškomis nuotraukomis, amžinin-
kų prisiminimais ir pasakojimais. 

◊◊◊
Savo pajėgų būstinę Kopūstėliuo-

se „Miško broliai“ įkūrė prieš 9-erius 
metus. O pati ši bazė įkurta 1958 me-
tais. Užima apie 70 ha plotą. Čia virė 
gyvenimas – stovėjo kareivinės, san-
dėliai, buvo pastatyta pirtis, gydymo 
įstaiga, ferma. Tačiau svarbiausia 
objekto paskirtis buvo branduolinės 
aikštelės. Iš jų galėjo būti paleistos 
3 000 kilometrų atstumą turėjusios 
įveikti kovinės raketos. 42 tonas svė-
rusios raketos galėjo sugriauti taiką 
pasaulyje akimirksniu. Kovinėje 
parengtyje jos buvo tik kartą – 1968 
metais, neramumų tuometėje Če-
koslovakijoje metu. Tačiau, laimei, 
paleistos nebuvo.

Miško broliai Kopūstėliuose vykdo įvairias veiklas. Gedimino Nemunaičio nuotr.


