
VAIKAI  TREMTYJE



Vienas  didžiausių trėmimų iš Lietuvos, okupacinės valdžios represinės struktūros 

MGB dokumentuose užkoduotas “Pavasario” (Vesna) pavadinimu, vyko 1948 m. 

gegužės 22 d. Tų metų trėmimo pati šiauriausia Sibiro Užpoliarės tremties vieta -

Igarka prie Jenisiejaus, Krasnojarsko krašte. Tai atšiauraus klimato juosta, kur žiema 

trunka 9 mėnesius, o šaltis siekia 50-60 laipsnių. 1929 m. Igarkoje buvo pastatyta 

pirmoji lentpjūvė ir barakai, į kuriuos atvežti pirmieji tremtiniai, - per kolektyvizaciją 

išbuožinti rusai - ūkininkai. 1943 m. į Igarką atitremta keli tūkstančiai kalmukų, kurie 

beveik visi išmirė pirmąją žiemą nuo bado ir šalčio, vėliau atvežta karo belaisvių kinų.

1948 m. liepos mėnesį  į Igarką atvežta 3 ešelonai gyventojų iš Lietuvos. 

Daugiausia tai ūkininkų šeimos iš Ukmergės, Kauno, Kėdainių, Jurbarko, Raseinių 

apskričių. Tremtiniai buvo apgyvendinti barakuose,o  vėliau jie pasistatė apie 70 

namų, tai - 3 gatvės. Toji vietovė buvo vadinama “lietuvių gyvenviete”. Pirmaisiais 

tremties metais nuo bado, šalčio ir ligų mirė apie 1500 lietuvių...



... Kas tėviškės 
atkels vartus, kai 
grįšim,
Kas žiburį uždegs, 
kas alkanus 
pavalgydins?...
Kas kas pavasarį 
po baltą vyšnią
Mūs ištremtųjų, 
atminimui 
pasodins?..

B.Brazdžionis



















Iš Aldonos Putnaitės – Krinickienės prisiminimų:

...tada, kai mes, vaikai, klausėme jaunimo 
dainuojamų dainų, kai suvirpėdavo mūsų mažos 
širdelės per gegužines pamaldas giedant mūsų 
mamoms ar dalijantis kalėdaičiais, aš galvodavau, kas 
per šalis ta Lietuva, kodėl ten toks mėlynas dangus, 
kodėl rymo smūtkeliai ir svyra jovarai prie kelio...

Šiandien, žvegdama į savo jaunystės metus, aš 
supratau, kad dėka mūsų mamų, dėka vyresniųjų brolių 
ir seserų, dėka lietuviškų papročių, dėka įausto 
trispalvės rašto – mes nenutautėjome, išlikome 
dvasingi, kilnūs ir išdidūs – mes išlikome lietuviais...











Tremtinė Rozalija Putnienė su dukra 
Aldona ir sūnumi Vytautu. Igarka.



Tremtinės Rozalijos Putnienės ir dukros Aldona  Putnaitės – Krinickienės rankdarbiai





































Zofija Kvietinskaitė - Valuckienė.
1956 m., Igarka. 











































Pulkauninkaitė Juzė, dviejų metų amžiaus
Pauliukaitis Leonas, vienerių metų amžiaus
Pričiniauskaitė Angelina, dviejų metų amžiaus
Mockaitė Morta, naujagimė
Kerbelis Stasys, dviejų metų amžiaus
Ribakova Liudmila, naujagimė
Šleivaitė Ona, dviejų metų amžiaus
Šmitas Sigitas, trejų metų amžiaus
Urbanavičiūtė Ramutė, trejų metų amžiaus
Viburys Petras, ketverių metų amžiaus
Budnikas Antanas, vienerių metų amžiaus
Žičkutė Ramutė, dviejų metų amžiaus
Valauskaitė Anelė, vienerių metų amžiaus
Šarka Bronius, ketverių metų amžiaus
Šarkaitė Zita, vienerių metų amžiaus
Šventoraitytė Zina, dviejų metų amžiaus
Vinkauskas Eugenijus, dvejų metų amžiaus
Dapkutė Angelė, vienerių metų amžiaus
Dapkus Antanas, vienerių metų amžiaus
Grigaitė Lidija, naujagimė
Dabužinskaitė Ona, trejų metų amžiaus








