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J. Dragūnas – medalio „Tarnaukite 
Lietuvai“ laureatas 

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“ J. Dra-
gūnui skirtas už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje.

Seimo Gabrielės Petkevičaitės-
Bitės atminimo medalio „Tarnau-
kite Lietuvai“ kandidatų vertinimo 
komisijos posėdyje išrinkti Gabrie-
lės Petkevičaitės-Bitės atminimo 
medalio „Tarnaukite Lietuvai“ šių 
metų laureatai. 

Šiais metais laureatu tapo ir 
mūsų kraštietis – neformaliojo 
ugdymo centro gamtoje „Skautų 
slėnis“ ir Ukmergės jūrų skautų 
vadovas Jonas Dragūnas.

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 
atminimo medalis „Tarnaukite Lie-

tuvai“ jam skirtas už savanorystės 
kultūros sklaidą Lietuvoje.

Medalis skiriamas siekiant 
skatinti Lietuvos visuomenę ir 
užsienio lietuvių bendruomenę 
neatlygintinai dirbti valstybės labui 
ir jos gerovei, reikšti ir įgyvendinti 
pozityvias idėjas, brandinančias vi-
suomenės pilietiškumą, tautinę sa-
vimonę ir kultūrinį sąmoningumą. 

Kandidatūras medaliui teikia 
valstybės ir savivaldybių institu-
cijos, įstaigos, asociacijos, mokslo, 
mokymo, kultūros įstaigos, piliečių 

bendruomenės, labdaros organiza-
cijos ir kiti juridiniai asmenys. 

Seimo kanclerio įsakymu 5-eriems 
metams sudaryta kandidatų vertini-
mo komisija, kuri svarsto pateiktas 
kandidatūras, išrenka laureatus.

J. Dragūnas yra stacionarios 
skautų stovyklavietės – neformalio-
jo ugdymo centro „Skautų slėnis“ 
– įkūrėjas ir šeimininkas, kartu 
su kitais įkūrė lauko pedagogikos 
darželį „Vėjo šalies vaikai“. Visa J. 
Dragūno veikla nukreipta į vaikų ir 
jaunimo neformalųjį ugdymą, darnų 
jų būvį su gamta ir su savimi gam-
toje. Ypač daug laiko ir energijos J. 
Dragūnas skiria vandens turizmui, 
buriavimui, kelionėms vandeniu, 
regatoms, laivų ir jachtų statybai, be 
to, šias veiklas vykdo ir vysto kartu 
su jaunaisiais ugdytiniais.

Savo asmeninį gyvenimą taip 
pat skiria gamtosaugos, ekologijos, 
švarios energijos propagavimui bei 
diegimui į kasdienę buitį.

Už inovatyvių vaikų ir jauni-
mo neformaliojo ugdymo metodų 
įgyvendinimą Ukmergės rajone, 
skautiškų vertybių formavimą 2017 
metais jis buvo apdovanotas Ukmer-
gės rajono mero padėkos ženklu.

Įteikė atminimo ženklus
Vilma NEMUNAITIENĖ
Lietuvos laisvės kovotojų sąjun-

ga neseniai paminėjo savo veiklos 
80-ies metų sukaktį. 

Ta proga garbės ženklais apdova-
noti aktyvūs šios organizacijos nariai, 
gyvenantys Lietuvoje ir užsienio 
šalyse. Tarp jų – ir ukmergiškiai. Šiuo 
apdovanojimu pasidžiaugė vepriškis 
Romas Petras Šaulys. Pasakojo, kad 
taip pat pagerbta ir jo sutuoktinė – 
šeimos gydytoja Gražina Šaulienė.

Lietuvos laisvės kovotojų sąjun-

gos garbės pirmininkas kraštietis 
Jonas Burokas pasakojo, kad jų 
organizacija savo jubiliejinę sukaktį 
minėjo pernai gruodį.

Ši sąjunga įkurta 1940 metais. 
Tai buvo pogrindžio grupė, veikusi 
okupuotoje Lietuvoje. 

Tuo sudėtingu mūsų šaliai peri-
odu vyko masinis teroras ir krašto 
sovietizavimas, kurį iš Maskvos at-
siųsti politrukai ir vietiniai kolabo-
rantai pavadino „liaudies valdžia“.
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Pašiliškės prisiminimuose – pokario baisumai

Z. Junevičienė. Nijolės Paškauskienės nuotr.

Pašilėje gyvenanti Zofija Ju-
nevičienė savo akimis matė karo 
ir pokario įvykius. Daug metų 
praėjo, tačiau baisumai, kuriuos 
teko išgyventi, ryškiai įsirėžė at-
mintyje iki šių dienų. Beveik visą 
amžių nugyvenusi vienoje vietoje, 
moteris sutiko pasidalyti savo 
prisiminimais apie krašto praeitį.

Partizanų atminimas – 
pašto ženkluose

Partizaninis pasipriešinimas sovie-
tų okupacijai – mūsų tautos kova už 
Lietuvos laisvę. Šiandien, pagerbiant 
partizanų atminimą, ta kova prisime-
nama įvairiomis kultūrinės raiškos 
priemonėmis. Viena jų – partizanų 
atminimo įprasminimas pašto žen-
kluose. Lietuvos paštas išleido pašto 
ženklų bloką „Partizanų Lietuva“. 

Dailininkės Aušrelės Ratkevi-
čienės sukurtame bloke – du pašto 
ženklai. Juose pavaizduota po 2 parti-
zanus, kurie pasirašė Lietuvos laisvės 
kovos sąjūdžio Tarybos deklaraciją.

Tai – jau trečias pašto ženklų 
blokas, skirtas už Lietuvos laisvę 
kovojusiems partizanams. Pirmaja-
me (išleistas 2019 m. vasario 15 d.) 
buvo pavaizduotas partizanų bunke-
ris ir Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio 

Skaistė VASILIAUSKAITĖ-
DANČENKOVIENĖ

Zofi ja Kačinskaitė gimė ir augo 
Pašilėje. Šeimoje buvo keturi vai-
kai, be Zofi jos – vienas brolis ir 
dvi seserys. Dabar visi jau mirę. 
Vienintelė Zofi ja likusi. Rugpjūčio 
30 d. ji minės 100-o metų jubiliejų. 
Šis skaičius moteriai atrodo toks 
didelis, kad paklausta apie amžių, 

sako: „Bijau ir pasakyti, – šimtas“. 
Vaikystėje Zofi ja lankė mokyklą, 

kurioje baigė šešias klases. Anot 
šimtametės, joje buvo mokoma 
lietuvių kalbos, kitų kalbų – ne. Taip 
pat matematikos bei gamtos mokslų. 
„Mokytojas uždavė, atlikai“, – apie 
pamokas pasakoja Zofi ja. Kartą per 
savaitę vykdavo tikyba, kurią vesti 
iš bažnyčios ateidavo pats klebonas. 

Mokytojus išvežė į Sibirą
Zofi jos atmintyje išliko moky-

tojai Kazys Baršauskas, Ūsaitis 
(vardo neprisimena), dabar jau 
mirę. Abu jie buvo ištremti į Sibi-
rą. „Ūsaitį išvežė už tai, kad buvo 
šaulys. Išvežė į Sibirą ir negrįžo. 
Baršauską irgi dėl to paties“, – pasa-
koja senolė. Jos teigimu, mokinių į 
pasipriešinimo veiklas jie netraukė. 

Mokiniai dalyvavo bažnyčios 
veikloje. Mažieji būdavo aprengia-
mi angelaičiais, jie patarnaudavo 
mišiose. Tuomet parapijoje darbavo-
si klebonas Kajetonas Babrauskas. 

Po mokyklos baigimo Zofijos 
teta pasiėmė ją į Kauną. Čia su per-
traukomis praleido ketverius metus. 
Lankė suaugusiųjų mokyklą, kurio-
je baigė dvi klases. Baigė mėnesio 
trukmės virimo ir kepimo kursus. 
Paskui vėl grįžo į Pašilę. „Anksčiau 
kiekvienas turėjo savo vietą“, – sako 
senolė. Pašilėje ji dirbo valgykloje. 

Kaip ir bendraamžės tais laikais, 
Zofi ja mezgė, siuvinėjo. O kokios 
būdavo pramogos? Moters teigi-
mu, kartais į Pašilę „atvažiuodavo 
kinas, vakaruškos vykdavo“. Visos 
pramogos telkėsi mokykloje. 

Pašilėje Zofija susipažino su 
vyru Antanu. Jis buvo vargoninin-
kas. Tačiau meilė užsimezgė ne baž-
nyčioje. „Kiek gi čia buvo – keletas 
namų. Tai ir susitikom. Būdavo 
vakarėliai, vaidinimai jaunimui. 
Šokiai. Ten ir susipažinom“, – prisi-
mena Zofi ja. Draugavo apie metus, 
tik tada susituokė. „Seniau nebuvo, 
kaip dabar“, – sako pašiliškė. Šei-
moje jau po karo gimė du sūnūs.

Dieną – kareiviai, 
naktį – partizanai

Apie karo metus ir pokarį Zofi ja 
kalba nenoriai, nors ir prisimena. 
„Baisenybių kur neprisiminsi...“ 
– sako ji. Senolės žodžiais tariant, 
„gražių dalykų nebuvo, kai miškas 
kariavo. Dabar žmonės laimin-
gesni, nes jie nematė, kaip seniau 
buvo“. O buvo baisu ir tų žiaurumų 
negalėjo išvengti niekas, net ir tie, 
kas į kovą nesikišo. 

„Vieni ateidavo naktį. Kiti – die-
ną, – pasakoja Zofi ja. – Partizanai 
ateidavo naktį. Paskutinį kartą at-
ėjo trise. Kai išėjo, paskui pranešė, 
kad jie užmušti. Gulėjo mokyklos 
aikštelėje.“ 

Anot moters, paramos pas juos 
atėjūnai negaudavo. „Neturėjom 
nieko“, – prisimena senolė. 

Kurį laiką šeima gyveno Pabais-
ke, kur Antanas vargonavo. Tačiau 
ilgainiui persikėlė į Pašilę. Šeimoje 
partizanaujančių ar turinčių tiesioginį 
ryšį su partizanais nebuvo. Brolis 
mirė dėl ligos. Seserys darbavosi 
kiekviena savo darbe. Viena iš se-
serų, Grybauskienė, dirbo Pašilėje, 

pradžios mokykloje. Kita – bufete, 
koklių fabrike. Kiek joms teko susi-
durti su partizanais ar kareiviais, Zo-
fi ja nepasakoja. Na o pačiai tekdavo 
su abiem pusėm akis į akį bendrauti.

„Kai apsigyvenome Pašilėje, 
dieną – kareiviai, naktį – partiza-
nai. Žinoti žinojau, kas tokie, kai 
kuriuos ir pažinodavom, bet artimų 
kontaktų neturėjom“, – sako ji. 

„Į valgyklą tik „skrebiai“ atei-
davo, – tęsia pasakojimą. – Negali 
sakyti, susimokėdavo.“ Mena, kad 
tarp kareivių visokių pasitaikyda-
vo. Bet ir jų senolė neskuba smerk-
ti. „Ir taip, ir taip buvo. Kiekvienas 
žmogus yra žmogus. Negali smerk-
ti visų pagal vieno poelgius. Buvo 
ir neduok, Dieve, kokių...“

Nežinia vertė slapstytis
Zofi jos vyras kurį laiką slapstė-

si, nors jis pats niekur nedalyvavo. 
„Turėjo slapstytis, kadangi nežino-
jom, ką ims, ką po nakties išveš. 
Buvo, kad išvežė panašių. Vienas 
kaimynas beveik tarybinis žmogus 
buvo, ir jį išvežė, kad į kolchozą 
neužsirašė. Atėjo vieną dieną, liepė 
rašytis į kolchozą, o jis atsisakė. 
Kitą dieną žiūrim, jau jo nebėra.“

Vyras daugiau slapstėsi dėl 
tarnybos bažnyčioje, nes kunigus 
trėmė. Šeima žemės ar kito turto 
neturėjo. „Žemės buvo vienas su 
puse hektaro. Ji buvo tėvų. Todėl 
mes nepatekom tarp tų, kuriuos 
vežė. Dievas apsaugojo.“

Nepriklausomybės laikais že-
mės nebeatsiėmė, gavo išmoką.
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Tarybos deklaracija; antrajame 
(išleistas 2020 m. vasario 7 d.) ilius-
truoti 4 iš 8 partizanų, pasirašiusių šį 
Lietuvai svarbų dokumentą. Šiemet 
išleistas pašto ženklų blokas yra an-
trojo tęsinys – pašto ženkluose vaiz-
duojami likę 4 partizanai, pasirašę 
deklaraciją:  Petras Bartkus-Žadgai-
la, Adolfas Ramanauskas-Vanagas, 
Bronius Liesys-Naktis ir Leonardas 
Vilhelmas Grigonis-Užpalis.

P. Bartkus-Žadgaila gimė 1925 
m. Raseinių apskrities Pakapurnio 
kaime, B. Liesys-Naktis gimė 
1922 m. Ramygaloje. Abu parti-
zanai žuvo 1949 m. rugpjūčio 13 
d. Radviliškio apskrities Užpelkių 
miške. L. V. Grigonis-Užpalis gimė 
1905 m. 
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Įteikė atminimo ženklus
Atkelta iš 7 p. 
Praslinkus keliems mėnesiams 

po okupacijos, tauta atsitokėjo. 
Kūrėsi įvairios pogrindinės organi-
zacijos, inteligentija, jaunimas pra-
dėjo jungtis, vienytis. Į Vokietiją 
pasitraukusi Lietuvos inteligentija, 
karininkai 1940 metų lapkritį įkūrė 
Lietuvos aktyvistų frontą, Kaune, 
Vilniuje – 1940 metų gruodžio 26 
d. susikūrė Lietuvos laisvės ko-
votojų sąjunga. Abi organizacijos 
kovojo tiek su sovietine, tiek ir 
fašistine okupacija. Pasibaigus 
Antrajam pasauliniam karui, gin-
kluotas pasipriešinimas nenutrūko 
10 metų, o lageriuose, kalėjimuose 
LLKS nariai būrėsi ir priešinosi 
sovietams. 

Lietuvoje pogrindininkai leido 
laikraščius „Laisvės kovotojas“, 

„Varpas“. 
„Varpas“ bei atsišaukimai po-

grindžiu buvo leidžiami ir mūsų 
rajone, Jogvilų kaime esančioje 
sodyboje. Ta sodyba neseniai buvo 
padovanota Lietuvos laisvės kovo-
tojų sąjungai, kurios nariai rūpinasi 
pastatu ir aplinka. Pasak J. Buroko, 
tikimasi, kad ateityje sodyba pasi-
tarnaus mokomaisiais tikslais – čia 
galėtų lankytis moksleivių ir istori-
jos mylėtojų  ekskursijos. 

Atgavus nepriklausomybę, Lie-
tuvos laisvės kovotojų sąjunga vei-
klos nenutraukė. Jos nariai rūpinasi 
laisvės kovotojų teisėmis ir laisvės 
kovų įamžinimu. 

Partizanų atminimas – 
pašto ženkluose

Atkelta iš 7 p.

Jo gimtinė – Rokiškio valsčiaus Pu-
žonių kaimas. Žuvo 1950 m. Ario-
galos apylinkių Daugėliškių miške. 
A. Ramanauskas-Vanagas gimė 
1918 m. JAV, Niu Britene. 1921 m. 
kartu su tėvais grįžo į tėvynę. 1957 
m. lapkritį sušaudytas Vilniuje.

Šiemet išleisto bloko vieno pašto 
ženklo nominalas yra 0,81 euro, 
jis skirtas siųsti į ES šalis, kito 
nominalas – 0,84 euro, jį galima 
siųsti į ne ES šalis. Pašto ženklų 
bloko tiražas – 6 500 vnt. Įprastai 
su pašto ženklų bloku išleidžiamas 
ir pirmos dienos vokas. Proginis 
antspaudavimas vyksta Vilniuje, 
pašto skyriuje, esančiame Totorių 
gatvėje. Išleisti ženklai keliauja į 
pašto skyrius iš kur pasklis po kitas 
valstybes nešdami žinią apie lietu-
vių kovą už laisvę. Naują ženklų 
bloką „Partizanų Lietuva“ galima 
įsigyti ir Ukmergės pašto skyriuose.

Sovietinei okupacijai partizanai 
pradėjo priešintis 1944 m. vasaros 
pabaigoje. Pradžioje tai buvo kuklūs 
pavieniai būriai. Vėliau, daugėjant 
savanorių ginti Lietuvos laisvę, jie 
išaugo į rinktines, apygardas ir sritis.

1949 m. vasario mėn. Minai-
čių bunkeryje, tarp Baisogalos 
ir Radviliškio, įvyko partizanų 
vadų suvažiavimas. Apie 20 dienų 
trukusiame suvažiavime nutarta 
Lietuvos ginkluotojo pasipriešini-
mo organizaciją pavadinti Lietuvos 
laisvės kovos sąjūdžiu (LLKS), 
sudaryta jo vadovybė, svarstyta 
politinė bei ginkluotojo pasiprie-
šinimo programa ir kiti klausimai.

Šiuose pašto ženkluose pavaizduota po 2 partizanus, pasirašiusius Lietuvos 
laisvės kovos sąjūdžio deklaraciją.

Svarbiausiu suvažiavimo įvykiu 
tapo vasario 16 d. LLKS Tarybos 
posėdyje priimta deklaracija. Ofi -
cialiai posėdžiuose dalyvavo ir de-
klaraciją pasirašė 8 asmenys: Jonas 
Žemaitis-Vytautas, Juozas Šibaila-
Merainis, Petras Bartkus-Žadgaila, 
Adolfas Ramanauskas-Vanagas, 
Aleksandras Grybinas-Faustas, 
Vytautas Gužas-Kardas, Leonar-
das Vilhelmas Grigonis-Užpalis ir 
Bronius Liesys-Naktis.

LLKS deklaracijoje buvo užtik-
rintos lygios teisės visiems Lietu-
vos piliečiams, LLKS įteisinta kaip 
visuotinio organizuoto ginkluotojo 
pasipriešinimo sovietinei okupaci-
jai organizacija.

Lietuvos Respublikos Seimas, 
įvertindamas LLKS Tarybos 1949 
m. vasario 16 d. deklaracijos reikš-
mę, 1999 m. sausio 12 d. priėmė 
Lietuvos Respublikos įstatymą, 
kuris LLKS deklaraciją pripažino 
kaip Lietuvos valstybės tęstinumui 
reikšmingą teisės aktą.

Visuotinis LLKS vadų susirinki-
mas buvo vienintelis. Sudėtingėjant 
padėčiai krašte, mažėjo rėmėjų 
skaičių, vis sunkiau buvo susisiekti 
ne tik sričių štabams, bet ir greta 
veikiantiems būriams. Vis daugiau 
partizanų žūdavo ar būdavo suimami.

Nepriklausomos Lietuvos nesu-
laukė nė vienas partizanas, pasira-
šęs deklaraciją.

UŽ inf.

Pašiliškės prisiminimuose – 
pokario baisumai
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Baisybės kartojosi
Ne tik karą bei pokarį prisimena 

šimtametė senolė, bet ir 1991-ųjų 
sausio 13-ąją, kur pati dalyvavo, 
budėdama prie Seimo rūmų. „Važia-
vome autobusu kartu su seseria, ta, 
kuri mokytoja buvo. Kita sesuo su 
mama pasiliko. Tą naktį taip pat baisu 
buvo, kaip per karą. Jei būtume prie 
televizijos bokšto stovėję, gal būtume 
žuvę, – dalijasi prisiminimais. – Iš 
pradžių viskas gerai. Žmonės daina-
vo. Kai pradėjo užmušinėti, baisu“. 

Paklausta, ar prisimena dainų 
iš pokario, kuklinasi. „Bažnyčios 
chore giedodavau, bet nebuvau 
daininykė, – sako ji. – Sesuo, kur 
mokytojavo, tai gražiai dainuodavo 
ir dainų daug mokėjo.“

Zofi ja džiaugiasi parapijos ir ku-
nigo Rimanto Laniausko iniciatyva 
išleista knygele, kurios viršelį puo-
šia buvusios mokyklos fotografi ja. 
„Ten stovi visi mokiniai ir moky-
tojai. Tik neįžiūriu, nebeatpažįstu. 
Reikia, kad kas parodytų, – sako ji. 
– Labai įdomi man ta nuotrauka.“

Šiandien šalia Zofi jos artimųjų 
nebedaug. Vyro Antano nebėra. Jau 
apie trisdešimt metų jis iškeliavęs 
anapilin. Ir vieno iš sūnų nebėra 
– žuvo avarijoje. Kitas – šalia ma-
mos. Gyvena kartu, padeda buityje. 
„Pati jau nebepasiimu nieko. Ir 
į lauką jau metus nebeišeinu“, – 
guodžiasi senolė.

Pašiliškė mena šimtmečio įvykius, karo ir pokario metus. 

Vaitkuškio dvaro darbininkai. 

Zofi jos tetos tarnavo dvare.

KRAŠTO TURTAS – IŠSAUGOTA ATMINTIS


