Cinauskas Vytautas
Gimė 1930 06 06 Pandėlyje - 2005 06 07 Vilniuje, palaidotas Kairėnų kapinėse.
Rašytojas, poetas, visuomenės veikėjas
1941 m. birţelio 14 d. su šeima sovietų valdţios ištremtas į Altajaus kraštą, Raskazichos gyvenvietę. 1947 m. kartu su
mama ir sesute iš tremties pabėgo į Lietuvą, lankė Obelių gimnaziją. 1948 m. suimtas ir vėl ištremtas į Krasnojarsko kraštą,
Kozačinsko rajoną. Po metų perveţtas šiauriau į Stibio kasyklas Severo Jenisejsko rajone. 1956 m. grįţo į Lietuvą, dirbo
Kauno HES statyboje, 1958 - 1996 m. Geologinės ţvalgybos ekspedicijos geologas. Nuo 1992 m. Tremtinių grįţimo fondo
valdybos pirmininkas. 1996-2000 m. Lietuvos Respublikos Seimo narys. Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Aktyviai
dalyvavo visuomeniniame ir politiniame Lietuvos gyvenime. 1998 m. apdovanotas Didţiojo Lietuvos kunigaikščio
Gedimino 5-ojo laipsnio ordinu. 2009 m. birţelio 10 d. Vilniuje, ant Tremtinių namų pastato atidengta memorialinė lenta
V. Cinauskui.
Eilėraščius pradėjo rašyti dar pradţios mokykloje, tremtyje, bet skelbti savo kūrybą galėjo tik Lietuvai atgavus
Nepriklausomybę. Pirmasis eilėraščių rinkinys „Kad būtum šalia“ išėjo 1992 m. ir pelnė Zigmo Gėlės literatūrinę premiją.
Eilėraščiai publikuoti antologijose „Nupinsiu Lietuvai vainiką“, „Varpo dūţiai“, „Lietuvos istorija poezijoje“, „ Tremtinio
Lietuva“ ir kt.
Bendradarbiavo spaudoje: „Apţvalga“, „Atgimimas“, „Diena“, „Dirva“, „Dienovidis“, „XXI amţius“, „Elektrėnų ţinios“,
„Gimtasis kraštas“, „Ji“, „Karys“, „Kauno diena“, „Kauno ţinios“, „Lietuvos aidas“, „Literatūra ir menas“, „Naujasis
Gėlupis“, „Metai“, „Nemunas“, „Respublika“, „Savanoris“, „Savininkas“, „Šiaulių kraštas“, „Švyturys“, „Tėviškės aidai“,
„Tėviškės ţiburiai“, „Tremtinys“, „Ūkininko patarėjas“, „Utenos apskritis“, „Valstiečių laikraštis“, „Varpas“, „Vasario 16“,
„Ţeimenos krantai“, „Ţemaitija“, „Ţemės druska“, „Ţiburys“ ir kt.
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