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zAPYSKIo Saur,rar (1920-1940)

Lietuvos Sauliq sqjunga [kurta 1919 m. birZelio 27 d. Sauliq sqjungos suktrimo idej4 i5kele
Matas Saldius, o jos strukt[r4 ir veiklos principus parenge Vladas Putvinskis. Lietuvos
Nepriklausomybes kovq metu gimusi sqjunga tapo ta organizacine jega, kuri kviete Lietuvos
gyventojus I bendr4 front4 ginti ir stiprinti Lietuvos nepriklausomybQ, ugdyti tautini patriotizm4 ragino
Sviestis ir Sviesti.

1919 m. rugpjiidio 20 d. buvo i5rinkta Sauliq s4jungos valdyba, parengti S4jungos [statai,
kuriuos 1919 m. rugsejo 15 d. patvirtino Lietuvos Respublikos kraSto apsaugos ministras.

Pirmasis Sauliq b[rys isik0re 1919 m. birZelio 27 d. Kaune, o 1919-1920 m. Saulir4 bDriai
susiorganizavo Aleksote, veiveriuose, Vilkijoje, Gariiavoje, Zapy5kyje, Veliuonoje ir kitur (,,Trimitas",
1939 m. geguZes 17 d.,Nr. 20).

1920 m. birZelio 27 d. iryko Sauliq blriq ir skyriq atstovq suvaZiavimas, kuris patvirtino
S4jungos istatus ir i5rinko Centro valdybq(pirmininkas Vladas Putvinskis).

Saufiq btrrys Zapy5kyje susiorganizavo 1920 m. Vienas jo organizatoriq - [Zymus visuomends
veikejas, Steigiamojo Seimo narys Jurgis Zitinevidius. 1919 m. jis suorganizavo 62 savanorirl bdri
(tarp jq du savo stnus - Gabrini ir Antan4) [ besikuriandi4 Lietuvos kariuomeng ir kartu rupinosi vietos
Sauliq bErio organizavimu.

Pirmuoju Sauliq bflrio vadu buvo iSrinktas mokytojas Didzpinigaitis, antruoju - Antanas
Vaidelys.

Pirmasis vie5as Sauliq btrio pasirodymas ZapySkio visuomenei ivyko 1923 m.lapkridio 25 d.
T4 dien4 bflrio Sauliai ir jiems prijaudiantys swenge vie54 vakar4-pasilinksminim4. Vakaro
organizatorius ir reZisierius - Saulys V.starkevidius. Vakaro metu buvo suvaidinta S.diurlionienes
vieno veiksmo drama ,,Kalinys". Vaidmenis atliko V.Starkevidius, M.Starkevidifrte, P.Libas,
A.Vaidelyte, L.Poderyt€, Kuro kaimo Sauliq btrio vadas B.Tamulaitis. Vakaro metu buvo
deklamuoj amos eiles, skambejo dainos.

,,Lai ir toliau Zapy5kio Sauliai ir jaunimas nesnaudZia. Lai jie dirba ir tegul padeda jiems
Dievas. Tegul susikuria dia Zidinys, kad kitiems bfltq pavyzdys", - ra5e korespondentas i5 Zapy5kio
(,,Trimitas", 1923 m. gruodZio 22 d., Nr. 169, p. 40).

1925 m. Sauliq b0rys surenge vakar4 skirt4 Vilniui atrninti. Renginio metu buvo perskaityta
paskaild,,Kodel mes negalime i5siZadeti Vilniaus". Vakaro dalyviai gausiai aukojo Vilniaus vadavimo
fondui: buvo surinkta 200 litq. Vakaro metu grojo tik kq susiorganizavEs Kuro kaimo Sauliq burio
orkestras.

Tais padiais metais Sauliai dalyvavo Laisves aikStes tvarkyme, kurioje buvo pasodinti
,,Vilniaus" ir ,,Au5ros" medeliai. 5io.1e aikSteje 1928 m. geguZes 15 d. Sauliq bErio iniciatyva (bflrio
vadas Klemensas Poderys) buvo pastatytas paminklas, skirtas Liefuvos Nepriklausomybes l0-mediui
pamineti. Buvo sudarytas paminklo statybos komitetas, kuriam vadovavo Jurgis Zitinevidius ir
Klemensas Poderys. Tarp komiteto narirt greta Sauliq buvo tautininkrg pavasarininht skautr6 Vilniaus
vadavimo s4jungos ir kitrf organizacijq atstovai. Paminklas buvo pastagrtas visuomenes le5omis
(nugriautas 1960 m., atstabrtas 1989 m.).

Nuo 1927 m. Sekmines tapo tradicine Sauliq biirio Svente. 1927 m. geguZes 15 d. po pamaldq
Sauliq btrys, lydimas dtrdq orkestro, Zygiavo miestelio gatve iki mokyklos. Mokyklos saleje buvo
perskaityta paskaita 5au1ir1 gyvenimo tematika, buvo parodytas spektaklis ,,Rytojaus diena". Kituose
Sauliq renginiuose buvo akcentuojami Vlado Putvinskio parengti priesakai Sauliams: visur ir visada
ginti Lietuvos nepriklausomybg; stiprinti savo ktn4 prot4 ir vali4; branginti Saulio vard4 ir savo garbQ;
gerbti ir Svariai uZlaikyti ginklq, naudoti jl tik esant b[tinam reikalui; buti teisingiems ir
drausmingiems; Sviestis ir Sviesti bei kiti priesakai.

Zapy5kio Sauliq buryje nebuvo uZmir5tas ir sportinis gyvenimas. Ypad sekmingai zapyskiediai
pasirode Kauno rinktines 5-os kuopos sporto Sventeje, kuri 1928 m. rugsejo 8 d. [vyko babtuose.



2

Pirm4sias vietas atskirose sporto rungtyse uZeme Klemensas Poderys ir Kazys Poderys.
Sekmadieniais, po parnaldrLZapySkio Sauliai mokesi rikiuotes, vykdavo Saudymo pratybos.
Ypad i5kilmitgai Zapy5kio Sauliai ir visuomene paZymejo Vytauto DidZiojo 500-4sias metines.

1930 m. liepos 15 d. Vytauto DidZiojo paveikslas laivu buvo atplukdytas i5 Raudondvnio iZapy5ki. Ji
sutiko Sauliai ir kitq visuomends organizacijrl atstovai. PaVeikslas buvo iSkilmingai padetas prie
Lietuvos Nepriklausomybes lO-medio paminklo. Saufiai iki ryto stojo garbes sargybon. Vakare
Zapy5kio kalvas nu5viete degantys lavlai.

Kit4dien4Vytauto DidZiojo paveikslas buvo palydetas laivu i Vilkije.
1931 m. per Jonines Sauliq btrrys surenge didelE geguZinE Vytauto kalne. GeguZine buvo skina

pamineti Vytauto vardo suteikimui pagrindinei miestelio gatvei ir kalnui.- 
lg3l m. rugsejo 8 d. Saulio Jurgio Zitinevidiaus iniciatyva, pde senosios gotikines baZnydios,

buvo surengta misterija ,,Vytauto dvasia". Sis renginys vyko prie3ais gotikinE baZnydi4 tarp trijq
degandirl lauZq ir giedandiq vaidiludiq.

ZapySkio Sauliai rflpinosi visuomenes Svietimu, jaunosios kartos patriotiniu ugdymu. 1935 m.
kovo 24 d. birvo surengtas visuomenes teismas, kurio mefu buvo priimtas nutarimas: ,,Tamsum4 i5
Zapy5kio valsdiaus gyventojqtarpo i5tremti visiems laikams" (,,Trimitas", 1935 m., M. 14).

Vienas reikSmingiausiq Sauliq biirio atliktq darbq buvo Sauliq bfirio namq statyba. Pirm4 kartq
5is klausimas buvo svarstomas 1929 m. bendrame Sauliq binio ir Vilniui vaduoti s4iungos skyriaus
bendrame posedyje, tadiau statybos darbai prasidejo 1935 m. geguZes 6 d. ir tEsesi iki spalio 6 d.
Atskirq asmenq pasiaukojimo ir visuomenes pritarimu i5augo Zapy5kio Sauliq namai - 50-ieji
Lietuvoje. Namq statybai vadovavo komitetas, kurio pirmininku buvo Saulys Jurgis Zitinevidius. Jis
skyre mi5ko medZiagos namo statl'bai ir organizavo le5qrinkim4(134 asmenys paaukojo 1006 Lt ir 6,
ct.). I5 viso namq statyba kainavo 8276Lt (,,Trimitas",1936 m. rugsejo 17 d.,Nr. 38).

Daug pastangqpadejo ir bDrio vadas Klemensas Poderys, btirio Sauliai ir Saules.
1936 m. rugsejo 13 d. T,apy5kio Sauliq btirys Svente didelE SventE. Tqdien4buvo minima btrio

[sikurimo sukaktis ir paSventinti naujai pastabrti Sauliq n4mai. Juos pa3ventino kun. Antanas Zygas.
Sventeje dalyvavo Sauliq sqiungos pareigiinas, Raudondvario, Kulautuvos, PaZ€rg Kuro kaimo Sauliai
ir Saules. Po pamaldq prie Sauliq namq vyko paradas, o Sauliq npmq saleje ivyko i5kilmingas posedis,
kuris buvo baigtas atliekant Tautos himn4. Miestelyje jautesi iSkilminga nuotaika. Namai buvo papuo5ti
veliavomis. Visi dZiaugesi, kad i5augo namai, kurie dar labiau sustiprins ryZt4 Sauli5kam darbui ir
tautos kari5kai dvasiai stiprinti (namai sudege karo metu, 1944 m.).

1938 m. vasara Sauliq bErio iniciatyva Kadergineje buvo surengta dainq ir sporto Svente, skirta
Lietuvos Nepriklausomybes 2O-mediui paZymeti. Sventeje pasirode Zapy5kio dainininkai, kuriems
vadovavo mokyojas M.Stulgys ir jauniejisportininkai, kuriems vadovavo mokytojai M. Kriaudiiiniene
ir V.Barkauskas.

Sventes metn Zapy5kio valsdiaus pradiniq mokyklq 6-ojo ir 4-ojo skyriaus mokiniai buvo
apdovanoti Svietimo ministerijos knyga ,"I'traujoji Lietuva'., o mokytojui K.Gyliui iteiktas Gedimino
ordino medalis.

Sventeje grojo Kuro kaimo Sauliq diidq orkestras. Ne tik Svente, bet ir visa valsdiaus kultDrine
veikla vykdavo Sauliq btrrio iniciatyva. 1936 m. [sik[re moterq Sauliq skyrius, kur[ organizavo ir jam
vadovavo mokytoja M.Kriaudi[niene.

Plati ir visapusiSka buvo Sauliq burio veikla. Dalrrai buvo skaitomos paskaitos visuomenei,
rengiami minejimai, poilsio vakarai. Aktyviai Sauliqveikloje dalyvavo mokytojai ir vietos inteligentai.

1938 m. spalio 16 d. Zapy5kio Sauliq btrys Svente l8-os metq sukakt[. I SventE buvo atvykqs
Kauno Saulirtr rinktines vado pavaduotojas kapitonas Zaborskis. Sauliai su veliava dalyvavo pamaldose.
Rinktines atstovas Sauliams tare sveikinimo Zod[ ir prieme parad4. Po to Sauliq namq saleje lvyko
posedis, kuriame bfrio vadas Klemensa-s Poderys skaite prane5im4. Jame paZymejo bfrrio atliktus
darbus per 18-os metq veiklos laikotarpi. Saulys M.Stulgys nuo5irdZiai pasveikino btrrio vad4K.Poderi,
kuriam sukako 10 metq kai vadovauja Zapy5kio Sauliq bfiriui.
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1939 m. balandZio 30 d. btrrl aplanke Kauno Sauliq rinktines vadas.pulkininkas K.Bobelis ir

kapitonas Zaborskas, kurie patikrino sauliq karin[ pasirengim4. Svediai, susipazinE su burio veikla ir

pu.i"ktuir laimejimais, pali*ejo zapy5kiediams srikmes SauliSkoje veikloje'

lg3g m. zulysf.io *ufi.l blrio tarybq sudare b[rio vadas K.Poderys, vicepirmininkas

P.Tapulioni s, sekretoiius J. B aldiflnas, iZdininkas M. S imonaitis, narys M' Stul gy1'

1939 m. geguZes Z;-zL O. ru""o *"liq rinktine piv*ejo veikloi 20-meti. Si4 reik5ming4

Sauliq s4jungos datqpaZymdjo fu Zapyikio Sauliai'
1940 m. u#"Uo'r+ i. prasiailrrs sovietinei okupacijai, Lietuvos Sauliq s4junga 1940 m' liepos

12 d. buvo uZdrausta (atkurta 1989 m')'^- -' "}"pisr.i. 
suoti,{ ufrty, oficialiai atkurtas 1997 m. geguZes 18 d. (per Sekmines), nors pirmieji

Sauliai organizavosi jau 1989 m.

Kraitotyrininkas
Antanas Vaidius



KLEMENSAS PODERYS
(1902-1990 m.)

zapyskio Sauliq btirio vadas lg2g-1940 m.



sArJLys KLEMENSAS PODERYS (1902 - 1990)

Zmogus, apie kuri noriu papasakoti, paliko Sviesa ir Silum4 tiems, kurie ji paZinojo.
Zapyikin IX Sauliq bDrio vadas Klemensas Poderys lietuvio inteligento vard4 lprasmino Saulirl
veikloje, perne5e per,Sibiro tremties septyniq lageriq pragar4.

K. Poderys gimd 1902 metais Kluoni5kiq kaime, Dkininko Seimoje. Atsiminimuose jis
perdave toki to meto Zapy1kio miestelio vaizdq.2 baZnydios, 2 klebonai,2 Landarai, 5 kardiamos; 1
mokykla. Miestelis medinis, dumblinas,"jokio Saligatvio. Mokykloje vaikus moke rusq kalba. J4

-ntge vaikai nemokejo nei lietuviSkai, nei rusiSkai. r
T4 pat[ purv4 brido ir iikininko vaikas Klemensas. Nuo namq kietai pramintas takelis vis

daZniau nuvesdavo i vadinam4,,uirevf', kur gyveno Jurgis Zitinevidius - knygne5ys, Steigiamojo
Seimo atstovas, garsaus knygneiio Motiejaus Eimaidio Zentas. Pradejus kurtis Lietuvos
kariuomenei J.Zrtinevidius kviete burtis savanorius. Sesiolikmetis K. Poderys drauge su miestelio
vyrais patrauke i savanoriq gretas, deja, del savo jauno amZiaus nebuvo priimtas.

Klemensas nuo jaunystes pasiZ5rmejo meniniais gabumais, gtaiiai droLe, lipde. Jo siinus
Gracijus pamena, kad namuose buvo tevo nulipdyti Lietuvos didZiqjq kunigaik5dirl biustai. Ir
Siandien i5 4Zuolo droZtas kryZius stovintis Zapyikio kapinese, primena K. Poderio kruop5tumq.

Jo verZli prigimtis rySkiausiai atsiskleide Saulirl s4jungos darbe. {vairiaspalve kultiirine
veikla nutvieksta Zapylkio Sauliq kuriems vadovavo Klemensas, gyvenimo kasdienybe. Vien
1930-aisiais suspeta suruoSti kelione I Veliuon4 [ Vytauto DidZiojo paminklo atidengimo i5kilmes,

. prieS UZgavenes surengti trys vaKarai, kurie btrriui dave apie 300 litrl pajamq smagios geguZines su
diidq orkestro muzik4 priziniais Saudymais, graZuoles rinkimais... I Zapy5ki ateidavo 27
egzemplioriai ,,Trimito". Viename jrtr raSoma kad I Sauliq bEr[ [stojo beveik visi Zapy5kio
intetigentai. Tai jie nutare pastat5rti miestelyje Sauhrl namus - b*e, apie kuri4 sukrqsi visas
miestelio kultiirinis gyvenimas. I talkas rinkosi miestelio ir apylinkiq kaimq jaunimas.

L928 m. geguZes 15 d. Zapyilkio Saufiq biirio iniciatyva buvo pastatSrtas paminklas, skirtas
Lietuvos Nepriklausomybes lO-diui pabymei. Buvo sudaryta komisija i5 Siai mindiai pritariandirl
organizacijrl: 5auli6 jaunalietuviq pavasarinink6 skautq jaunqiq iikininkq tautinink6 motery
katalikiq zydt5 Vilniaus vadavimo s4jungos. Paminklas buvo pastat5das visuomenes le5omis. Jis
i5stovejo iki 1940 metrtr K-Poderys prisimine, kaip tais metais ivyko didelis mitingas. Buvo
sukviesti miestelio ir kaimq gyventojai. I5 Kauno atvykEs atstovas nuo paminklo nueme VsyZiW
uZkabino .Lu4igfrdp, Susirinkusiqiq klause, ar visi sutinka valgyti i5 vieno. katilo? Mitingui
baigiantis, uZgiedojo Interiiacionalo pirmaji posm4 o antrojo ir patsneZinojo...

K.Poderys budamas reiklus sau, to reikalavo ir i5 kitu. Saulio orumas, ginklo, uniformos
gerbimas, blaivybe, puo5e btrrio vyrus. 1930 m. ,,Trimite" minima: ,,susirinkime mokytojas Gylys
laike paskait4 ,Alkoholis - Zmonijos prie5as ir kova su juo". Kitame Zurnalo numeryje minima,
kad bendruose saulirtr pietuose svaigiqjq gerimq visai nebuvo. Pats K. Poderys niekad ner1ke.

Seni Zmones ir Siandiena prisimena Sauliq iniciafyva surengtus vaidinimus, o ypad [spiiding4
visuomenes teism4 kuriame buvo smerkiamas kaimo tamsumas. Vienas atlikejq ir organizatorirl
buvo K.Poderys. Teismas baigesi nuosprendZiu: ,,Tams4 iS Zapy5kio valsdiaus i5tremti visiems
Iaikams".

Dej4 buvo i5tremta Sviesa.
1941 m. birZelio 14 nakfi giliai imigusi Kluoni5kiq kaimq perskrode sunkveZimiq Sviesos.

Kareiviai apsupo nam4, kuriame gyveno K.Poderys su 5eima. [sake per 25 min. pasiruoiti. Lietui
lyjant, veLd, i Kaun4. Toli pasiliko Zapyikio valsd.ius, kur jis dirbo sekretoriumi, pasiliko ir miela
Kadergine, kur 9 metus triiise kurorto reikalq vedeju. GeleZinkelio stotyje kareiviai nuo tevq plese
klykiandius vaikus. I vien4 s4stat4 sodino vyrus, i kitq- moteris su vaikais. Taip K.Poderys
paskutini kart4 mate savo 6 metq s[nq Graciuk4 ir Zmon4 Jadvygq.

Drauge su kitais Lietuvos inteligentais jis duso vagonuose, tro5ko barZose... Kareiviq su
Sunimis gujamas, keliavo per Sverdlovsko, Gares, Petropavlovsko, Novosibirsko, Krasnojarsko,
Udereisko, Karagandos lageiius. ,,Mes neturejome nei vardo, nei pavardes. Mtsq niekas nesauke
vardu, Sauke numeriu. Neturejom teises reik5ti savo mindirl Ant lagerio sienos kabejo lai5ko



pavyzdys, kuri galejom ra5yti du kartus per metus".
Per 10 meQ K. Poderys negavo jokio lai5ko, nei siuntinio- Ilgai saugojo lai5keli ra5ytE ant

berZo to5ies. Pagarbiai per rankas Jis buvo siundiamas pirmajame tremtiniq susibDrime Zapyikyje,
Atgimimo metais.

Kalejime Zmones i5seko, buvo pana5[s I skeletus, kasdien mirdavo de5imtys. Kaliniai, su
kuriais K. Poderys dalijosi paZemintqjq dalia, buvo profesorius Dovydaitis, ministras Andziulaitis,
generolas Sutkus. Lietuvos inteligentq lauke sunkiausias i5bandymas - neZmoniSkoje aplinkoje
i5saugoti Zmogiskei[ orum4. K.Poderys papasakojo kraupq atsitikim4. GriDdamas medis sutrai5ke
kaliniui Duobai koj4. Klemensas stebejo, kaip per 3'valandas niekas i5 kalejimo vyresnybes prie
nukentejusiojo nepriejo . Lmogaus mirtis dia buvo [prastas reiSkinys. K.Poderys [gudusia dailides
ranka slapta sukale ne5tuvus, pargabeno ligori[ i lager[. Nelaisveje buvg Zinomi Lietuvos medikai
patare amputuoti koj4. Vaistininkas mi5ke pririnko lvairiausiq Zolelig lauko s4lygomis vire vaistus.
Kiti suple5e savo mar5kinius, kibiruose ant ugnies kaitino tvarsdius. Saulei leidZiantis, i3 virtuves
i5ne5e stal4. Operacine buvo po atviru dangumi, instrumentai - pjiiklelis ir virtuvinis peilis.
Operacrj4 dare be narkozes. I5 automobilio padangos kaliniai trauke kaprono si[lus, jais uZsiuvo
Larzd4... Li gonis pasveiko.

1951 m., po de5imties metrl lagerio, 23 dienas keliavgs Angara, K. Poderys pasieke Siaurini
amZino [5alo kra5t4. Cia Vtotygino miestelyje prasidejo tremtinio dalia. Pirm4i[ dZiaugsm4 kad i5
paskos nevaik5to NKVD kareivis su automatu ir Sunimi, i5sklaido [sakymas: ,,dia gyvensit iki
gyvos galvos".

Tremtyje gyveno kiek laisviau, tik turejo registruotis pas komendant4. UL bandym4 begti
lauke 20 metq katorga. K.Poderys drauge su kitais penkiais lietuviais sukiire bendruomenq po vienu
stogu, pavadindamas ,piedynu". Mintys apie TevynE sklaide tremties skausm4. Visi nutare
pasistat5rti hob4. Lig tol dia niekas nieko nebestate. Darbams vadovavo K.Poderys. Netrukus vir5
gegniq i5kilo vainikas, i5 niekada nekvepiandiq Siaures geliq.

Eme augti ir kiti lietuviq namai. Rajon4 pavadino Zaliakalniu. Pradejo susitikti i5bla5kytos
Seimos. Kartq atsiveria durys, [eina nepaZ[stamas vyras ir moteris. Lmona! Jq K.Poderys i5 karto
paZino. ,,O kur sfinus, kur Graciukas?". NepaZino, kad Salia stovejEs l8-metis jaunuolis buvo jo
s[nus. Krasnojarsko kra5te, kur Zmona su sfinumi kente tremtinio daliq per kar4 i5mire daugybe
maZq vaikq. Graciuk4 i5gelbejo laimingas atsitiktinumas. Jo motin4 tarybiniame iikyje dirbdama
melLeja, slapd.ia parnesdavo pieno Slakel[ sDnui. Tas pienas kelet4 metq vaikui buvo vienintelis
gyvybes Saltinis.

Tremtyje K.Poder[ suvede su puikiais Lietuvos inteligentais. Ilgus metus jis saugojo
dailininko V.Ciplijausko ant cemento maiSelio pie5t4jo porhet4. Drauge su V.Ciplijausku jis ruo5e
mi5ke pu5rl ir kedrq kur4 elekhos stodiai. Gracijus Siandien prisimen4 kad I darb4 i5eidavo tamsoje.
Kai au5ros spinduliai nurausvindavo milZini5kas Sibiro medZiq virSiines, dailininkas stovedavo lyg
apsfulbgs. Jo rankos ilgejusi teptuko. NemaZa vidiniq dvasios jegq reikejo K.Poderiui padedant
i5sklaidyti nevilties Se5elius, uZgulusius j aun4 kdreja.

1956 metais K.Poderys buvo reabilituotas. Jis I Lietuv4 jau galejo gftti, o Seima dar ne.
Po daugybes raihS pra5ymq gautas atsakymas i5 LTSR AT, kad Seima gali gyventi kartu.

1957 metq rugrjDdio 6 d. aplankes savo gimtq Kluoni5kiq kaim4 rado tevi5kes liep4 kurios
dreveje prie5 tremt[ spejo paslepti Saulio ginkl4. K.Poderys ankstesniu savo stropumu emesi
statybos darbq. State Kadergines ,,Zibut0s" sanatorij4 kitus objekfus Kauno rajone. Baigdamas
devint4ja de5imt! baltas kaip obeleld, su neslepiamu dZiaugsmu emesi vadovauti Lietuvos
Nepriklausomybes paminklo Zapyikyje atstatymui. 1989 m. geguZes 15 d., lygiai po 60-ties mettg
atidengiant atstatyt4j[ paminkl4 po senaisiais Sauliq jaunystg menandiais 4Zuolais, K.Poderys
prisipaZino ,,AS jdudiuosi lyg i5 naujo gimEs". Tuos ZodZius pasakgs, lygiai po metr5 1990 m.
geguZes 13 d. jau nebylus keliavo i amZinojo poilsio viet4 gimtines kalnelyje.

Sviesus jo atminimas branginamas ji paZinojusiq Zmoniq atmintyje.

Lina Sinkevidiene


