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     Kovo 10-osios popietę  į  Šiaulių  miesto  savivaldybės  viešosios bibliotekos  „Saulės“ filialą 
rinkosi  ir  jauni,  ir  pagyvenę  šiauliečiai.  Čia  LPKTS Šiaulių  filialo  moterys  organizavo  moterų 
tremtinių  darbų  parodą  skirtą  1949  –  ųjų  metų  tremties  metinėms  pažymėti,  o  Šiaulių  JTC 
kraštotyrininkai bei Simono Daukanto gimnazijos antrokai parengė parodos pristatymą ir Kovo 11 – 
osios minėjimą.
     Renginį pradėjo šaižus traukinio švilpukas ir vagonų bildesys primindamas, kad prieš 65 metus 
kovo mėnesį vyko antras pagal masiškumą trėmimas gražiu kodiniu pavadiniu „Bangų mūša“. Tada 
iš Lietuvos į Sibirą buvo ištremta apie 30 000 Lietuvos ūkininkų, partizanų rėmėjų bei ryšininkų.
Negrįžusieji iš amžino įšalo žemės pagerbti tylos minute.
     Moksleiviai eilėmis išsakė to meto žmonių išgyvenimus. Gyvais atsiminimais dalijosi 1949 – ųjų 
metų tremtiniai Jonas Stapulionis ir Stasys Tautavičius. Jonas Stapulionis prisimindamas sunkumus 
ir  netektis  papasakojo,  kaip  vidury  plyno  lauko  lietuviai  paaugliai  statė  duonkepę  krosnį,  kaip 
kvepėjo taigoje lietuviška duona. Stasys Tautavičius, kuriam tebuvo devyneri, dirbo. Kolūkyje buvo 
tik vienas arklys, o visus darbus reikėjo dirbti jaučių pagalba. Taip kartą Stasiukas vežė bičių avilius 
su jaučiais. Bitės iš avilių išskrido ir sugėlė jaučius... Laimei važnyčiotojas liko gyvas...
     Moteris  tremtines  pristatė  mokytoja  primindama po mažą dalelę  istorijos  ir  apibūdindama 
parodai pateiktus darbus. Moksleiviai parodos dalyves sveikino gėlėmis.
      Mes ėjome į šitą dieną
Per kraują, ašaras, kančias,
Per dygią rudenio ražieną,
Sodybas tremtinių tuščias,-  rašė Česlovas Cemnolonskas.
     Ir atėjome į laisvą Lietuvą, kurioje gyvename, kuriame, auginame vaikus. Atsiminimais apie 
Kovo 11 – ąją dalijosi 1949 – ųjų metų tremtinys, LPKTS Respublikinės Tarybos narys Valentinas 
Kemėšis. Žmogus išgyvenęs Sibiro kančias, sulaukęs Lietuvos nepriklausomybės lygino ir vertino 
gyvenimą  tada  ir  dabar.  Džiaugėsi  ir  dėkojo  visiems  kovojusiems  ir  laimėjusiems.  Džiaugėsi 
jaunimo galimybėmis ir ragino jas pilnai išnaudoti.
     Visi kartu sugiedojo Tautišką giesmę.
      Susirinkusius su Lietuvos Nepriklausomybės diena sveikino LPKTS Šiaulių filialo pirmininkė, 
1949  –  ųjų  metų  tremtinė,  Valerija  Jokubauskienė,  padėkojo  moksleiviams  už  gražų  renginį, 
palinkėjo visiems sėkmės ir prasmingų darbų Lietuvai.     Baigiamąjį žodį pasakė bibliotekos filialo 
vedėja Nijolė Ostrauskienė.
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