
Krašto turtas – išsaugota atmintis

Sutvarkė Katliorių šeimos paminklą

Prie sutvarkyto Katliorių paminklo ukmergiškiai Danė Darulienė, Vidmantas 
Leščius, Aldona Kalesnikienė ir Regina Giedraitienė.

Lietuvos gyventojų genocido ir re-
zistencijos tyrimo centro paminklas 
Katliorių šeimai atminti.

Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos Ukmergės fi lia-
lo nariai vasarai baigiantis sutvarkė 
pokario partizanų pasipriešinime 
dalyvavusių Katliorių šeimos 
paminklą. 

Taujėnų seniūnijos Aukštuolių 
kaimas mena kažkada čia gyve-
nusių Katliorių šeimos tragediją. 
Jos istorija iki šiandien jaudina 
daugelio širdis. Iš 11 vaikų šioje 
šeimoje 7 žuvo už Lietuvos laisvę.

Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos Ukmergės fi -
lialo vadovė Aldona Kalesnikienė 
su bendraminčiais nuolat aplanko 
netradicinėse vietose pastatytus pa-
minklus ar kitokius atminties ženk-
lus žuvusiems tautos didvyriams. 

Katliorių šeimos atminimui 
Aukštuolių kaime yra du pamin-
klai. „Vienas iš jų – paminklinis 
akmuo – yra pastatytas pačios šei-
mos. Šalia jo auga didžiulis ąžuo-
las, todėl kartais reikia nuvalyti 
gamtos apnašas, sutvarkyti pamin-
klo pagrindą“, – pasakoja organiza-
cijos vadovė A. Kalesnikienė. Kitas 
paminklas yra pastatytas Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro iniciatyva. Šalia jo 
nėra jokių medžių, todėl, pasak 
vadovės, paprastesnė ir priežiūra.

A. Kalesnikienė džiaugiasi 
vietiniu kaimo gyventoju Rimu 
Aleknavičiumi, kuris apgeni ir 
apšienauja prie paminklo augančio 

ąžuolo teritoriją. 
Šio Aukštuolių kaime stovin-

čio paminklo sutvarkymas nėra 
vienkartinė ukmergiškių politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos ko-
mandos akcija. A. Kalesnikienė 
prisimena ir praėjusiais metais 

Graužiečių bei Šešuolių kaimuose 
tvarkytus laisvės gynėjams skirtus 
paminklus. Džiaugiasi, kad tvark-
darių komandoje kasmet nuošir-
džiai darbuojasi Julė ir Stanislovas 
Gilvydžiai, Regina Giedraitienė, 
Vidmantas Leščius ir kiti. Ir ne tik 

darbuojasi, bet ir patys pasirūpina 
būtinomis tvarkymo priemonėmis.

Metų sukaktys
Sukanka 95 metai, kai Jakutiš-

kiuose, Ukmergės apskrityje, 1926 
m. rugsėjo 3 d. gimė Monika Ga-
vėnaitė, Lietuvos pasipriešinimo 
sovietiniam okupacijos režimui 
dalyvė. Eucharistinio Jėzaus seserų 
kongregacijos vienuolė. 


Sukanka 85 metai, kai Ukmer-

gėje 1936 m. rugsėjo 10 d. gimė 
Albinas Gricius, mikologas, bio-
medicinos mokslų daktaras, bio-
logijos mokslų kandidatas. 


Sukanka 10 metų, kai Vilniuje 

2011 m. rugsėjo 10 d. mirė Jolanta 
Palidauskaitė, sociologė, politolo-
gė, viešojo administravimo speci-
alistė. Gimė 1964 m. rugsėjo 29 d. 
Ukmergėje. 


Sukanka 110 metų, kai Vengra-

vos kaime, Žemaitkiemio valsčiuje, 
Ukmergės apskrityje, 1911 m. 
rugsėjo 27 d. gimė Pranas Alšėnas 
(Ališauskas), žurnalistas, prozinin-
kas. Nuo 1947 m. gyveno Kanadoje. 
Mirė 1986 m. rugsėjo 29 d. Toronte.

Ukmergės Vlado Šlaito 
viešosios bibliotekos inf.

„Kovos daina“ iki šiol nerasta

Juozo Kudelio-Dobilo būrio partizanai.Juozas Kudelis (1922–1951).

Ukmergės rajone, prie Mūšios 
esančiame parke Lietuvos partiza-
nams atminti, pastatytas Kryžius 
Didžiosios kovos apygardos B 
rinktinės 6-ojo bataliono partizanų 
atminimui. 

Šis pasakojimas – apie vieną iš 
šio bataliono kovotojų Juozą Ku-
delį-Dobilą. Tai buvo talentingas, 
kultūringas, nepalaužiamos valios 
tautos patriotas. Nors neteko skai-
tyti nė vieno jo sukurto eilėraščio, 
pagal pasakojimus, norėtųsi jį 
vadinti ir poetu.

Subūrė partizanų būrį
J.  Kudelis  gimė 1922 m. 

Ukmergės apskrityje, pasitu-
rinčių ūkininkų šeimoje. Prieš 
tapdamas partizanu, jis dirbo 
mokytoju. Baigęs gimnaziją ir 
Ukmergės mokytojų seminarijos 
pedagoginius kursus, mokytojavo 
Pabaisko valsčiaus Žūklių kaimo 

mokykloje. Vėliau ėjo mokyklos 
vadovo pareigas. 

Juozo brolis Leonas-Bolševi-
kas, prasidėjus okupacijai, subūrė 
partizanų būrį, į kurį 1945 m. 
gegužės mėnesį įstojo ir Juozas. 
Amžininkai mena jį kaip labai 
santūrų, kultūringą, ramaus būdo, 
bet nepalaužiamos valios kovotoją. 
Žuvus broliui Leonui nuo 1946 m. 
spalio jis vadovavo būriui, kuris 
buvo pavadintas Dobilo būriu.

Dobilo vardas kėlė siaubą Gel-
vonų, Musninkų, Širvintų komu-
nistams, o sudoroti jo niekaip ne-
pavykdavo. Tuomet jie užverbavo 
malūnininką Petrą Serapiną. Su juo 
kalbėjosi labai trumpai: nedirbsi 
mums, gausi kulką į kaktą, o tavo 
šeima atsidurs prie Baikalo ar dar 
toliau. Dirbsi – pasigailėsim. J. 
Kudelis-Dobilas jiems buvo rei-
kalingas gyvas. P. Serapinui davė 
butelį su nuodais ir šis jį paėmė. 

Skaudi išdavystė
1950 m. partizanams prasidėjo 

labai sunkūs  laikai – vyko išdavys-
tės, garnizonai nuolatos šukuodavo 
apylinkes. Tų pačių metų gegužės 
12 d. J. Kudelis-Dobilas, Vaclovas 
Macijauskas-Žirgelis ir Juozas 
Bartusevičius-Medžiotojas užėjo  
pas malūnininku dirbusį ryšininką 
P. Serapiną, kuriuo pasitikėjo. 

Ne kartą jis buvo atėjęs į bunkerį 
Darvydų miške, atnešdavo maisto 
ir suteikdavo reikalingą informa-
ciją. Tą vakarą partizanai užėjo 
atsisveikinti ir perspėti, kad laiki-
nai pasitraukia į kitus miškus, kol 
aprims garnizonai. Malūnininkas 
šviesos nedegė, o atsisveikinimui 
pripylė po taurelę išgerti ir įdavė 
maisto kelionei. 

Pirmas taurelę išgėrė Dobilas, 
vėliau įpylė Medžiotojui ir Žir-
geliui. P. Serapinas, pavaišinęs 

svečius, išskubėjo į malūną ir  
pažadėjo tuojau sugrįžti. 

Į gėrimą, kuriuo malūnininkas 
vaišino partizanus, buvo įdėta 
didelė nuodų dozė, nes Dobilas ir 
Medžiotojas greitai susmuko vie-
toje. Apnuodytam Žirgeliui jėgos 
seko, bet jis kentėjo ir laukė, kol 
sugrįš P. Serapinas. 

Išdavikas tikėjosi, kad juos ras 
visus be sąmonės, todėl neskubėjo. 
Jam pravėrus duris, Žirgelis šovė, 
tačiau nutraukė tik kairės rankos 
pirštus ir sužeidė koją. Serapi-
nas puolė pro duris ir nuskubėjo 
pranešti garnizonams, o Žirgelis, 
sukaupęs visas jėgas, mėgino pa-
siekti mišką, tačiau, netoli nuėjęs, 
prarado sąmonę. Kareiviai nesun-
kiai jį surado ir, su kitais pasikrovę į 
mašiną, nuvežė į Širvintų saugumą. 
Tenai, matyt, apnuodyti partizanai 
ilgai neatgavo sąmonės, kadangi 
pirmas tardymo protokolas sura-

šytas kiek daugiau nei po paros. 
Vėliau visi trys šie partizanai buvo 
nuvežti į Vilniaus saugumą.

Žiauriai kankinti
Vilniuje, kalėjime, suimtus par-

tizanus labai žiauriai kankino. J. 
Kudelis-Dobilas bandė nusižudyti, 
todėl pas kvotėją Eduardą Kisminą 
(vienintelį kvotėją lietuvį) jį vesda-
vo du smogikai. 

Beveik po metų okupacinės 
Pabaltijo karo apygardos tribuno-
las „nuteisė“ J. Kudelį-Dobilą, V. 
Macijauską-Žirgelį ir J. Bartusevi-
čių-Medžiotoją mirties bausmėmis.

Aštuoniems ryšininkams skirtos 
25-erių metų, trims – 10-ies metų 
kalėjimo bausmės. Buvo nurodyta 
surasti jų šeimas ir ištremti. Pasak 
liudininkų, nuteistas mirti ir gavęs 
paskutinį žodį Kudelis pasakė: „Jūs 
esate okupantai ir neturite teisės 
mūsų teisti.“ Partizanas neišdavė 
nei savo ryšininkų, nei rėmėjų. 
Saugumo archyvinė medžiaga at-
skleidžia jo apsisprendimą ir tvirtą 
valią, kurios nesugebėjo palaužti 
jokie, net ir patys žiauriausi, tar-
dymo metodai. 

Nuteisė sušaudyti
Po aštuonių mėnesių tardymo, 

1951 m. sausio 16–17 d. Pabaltijo 
karo tribunolas J. Kudelį-Dobilą 
nuteisė sušaudyti. Paskutiniame 
žodyje kaltu neprisipažino, nors 
jį kaltino kaip banditą. Atsisakė 
rašyti malonės prašymą, nes sąmo-
ningai kovojo už Lietuvos laisvę, 
prieš sovietų valdžią.

Mirtininkų kameroje nuteistuo-
sius išlaikė beveik 5 mėnesius. O 
nužudė juos 1951 m. gegužės 17 d.

Pažymą apie nuosprendžio 
įvykdymą pasirašė Lietuvos saugu-
mo A skyriaus pulkininkas Grišin. 

Nukelta į 8 p.
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Partizanai buvo išduoti ir sušaudyti.

Atkelta iš 7 p.

Kartu su Dobilu sušaudyti V. 
Macijauskas-Žirgelis ir J. Bartu-
sevičius-Medžiotojas.

Pagal žinomus rašytinius doku-
mentus, narsuolio J. Kudelio-Do-
bilo palaidojimo vieta nežinoma, 
tačiau jo vardas ir gyvenimas, 
paskirtas laisvės kovai, atranda 
naujus puslapius mūsų šiandienia-
me gyvenime. 

Kitiems dvylikai apkaltintų jo 
būrio kovotojų buvo skirtos lage-
rio kančios: Stasiui Gumbrevičiui, 

Kryžius Didžiosios kovos apygardos B rinktinės 6-ojo 
bataliono partizanų atminimui. 

Broniui Žukauskui, Leonui Bu-
činskui, Feliksui Klaikui, Domui 
Valančiui po – 25-erius metus, 
Onai Valančienei, Paulinai Liut-
kevičiūtei – po 10 metų katorgos.

1949 m. kovo mėn. J. Kudelio-
Dobilo tėvus ištrėmė į Sibirą. Jis 
turėjo dar tris brolius: Joną (gim. 
1924 m.), Nikodemą (gim. 1927 
m.) ir Donatą (gim. 1931 m.).

Pagal Lietuvos kariuomenės 
kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus 
apskrities skyriaus laikraštyje 
„Žalia giria“ pateiktą medžiagą, J. 
Kudelio-Dobilo būryje kovojo Al-

fonsas Kindera-
vičius-Jurginas; 
Albinas Raške-
vičius-Erelis, 
ž u v ę s  1 9 4 9 
m. balandžio 
mėn.; Vladas 
Šatkauskas-Lazdynas, žuvęs 1950 
m. kovo mėn.; Žitkevičius-Akme-
nėlis; Jonas Žukauskas, suimtas 
1947 m.; Jonas Lisauskas-Katinas, 
žuvęs 1946 m.; Šarūnas; Guoba; 
Aleksas Martinka-Šleitis, žuvęs 
1947 m.; Šaknis ir Gaidys, vėliau 
perėję į kitą būrį, Tichanauskas 

(Cikanauskas)-Žemaitis, suimtas 
1946 m.; Pranas Macijauskas-
Aitvaras, suimtas 1950 m.; V. 
Macijauskas-Žirgelis, 1951 m. 
sušaudytas Vilniaus saugume. 1949 
m. sausio mėn. į būrį Darvydų 
miške atėjo Pranas Raišys-Žilvitis 
ir J. Bartusevičius-Medžiotojas. 

Taip pat būryje kovojo ir paslapčia 
palaidoti Juknių kapinėse Simas 
Matačiūnas-Vėjas, Martynas Li-
sauskas-Žaibas ir Andrius Traki-
mas-Uogienojus. 

Rašė eilėraščius
J. Kudelis-Dobilas rašė eilėraš-

čius, parengė rinkinį „Kovos dai-
na“. Kai kurie jo eilėraščiai buvo 
dainuojami.

Laikraštyje „Žalia giria“ (2015 
m. Nr. 7) pasakojama, kad rašo-
mąja mašinėle jis perrašė keturis 
egzempliorius ir išdalijo partiza-
nams. Kai 1950 m. pavasarį žuvo 
V. Šatkauskas-Lazdynas, turėjęs 
vieną egzempliorių, „Kovos dai-
na“ atsidūrė Gelvonų enkavėdistų 
rankose. Šie persiuntė knygutę į 
Vilnių. 

Įkalinto J. Kudelio esą ne kar-
tą klausta, ar tai jo eilėraščiai. 
Partizanas pripažino, nesigynė. 
Tribunolas nusprendė eilėraščius 
sunaikinti, tai ir buvo padaryta 
Rygoje. Eilėraščiai buvo sudeginti. 
Aktą pasirašė trys rusai – kapitonas 
ir du leitenantai. Kur kiti leidinio 
egzemplioriai, iki šiol nėra žino-
ma. Gal kada nors visai netikėtai 
atsiras, kaip Jono Noreikos romano 
„Trys broliai“ rankraštis?

Koks stiprus ir nepalaužiamos 
valios buvo kovotojas už laisvę, 
kad net jo žodžiai, jo sukurtos eilės 
kėlė baimę okupantams.

Pagal kariuomeneskurejai.lt, 
genocidas.lt parengė 

Lina Sukackienė

Tęsia projekto „Dešimt miestelių“ renginius

Vlado Šlaito viešoji biblioteka 
tęsia projekto „Dešimt miestelių“ 
veiklas.

Rugpjūčio mėnesį jaunimas 
turėjo galimybę dalyvauti Solo 
Jazz nemokamose šokių pamokose 
Deltuvoje, kur jį mokė profesionali 
šokėja Eglė Ragelskis. 

Siesikuose ir Liaušiuose vyko 
nuotaikingi protų mūšio renginiai. 
Dalyviai buvo apdovanoti padė-
komis, o kai kurie – ir suvenyrais. 

Valų bendruomenės namuose 
vyko piešimo ant porcelianinių 
puodelių pamokos, o Šventupės 
dvare, kuriame įsikūrusi biblioteka 
ir kultūros skyrius, – edukacija „Iš 
močiučių skrynių“.

Šventiškomis suknelėmis, skry-

bėlaitėmis pasipuošusios ponios 
skubėjo į svečius pas Juliją, nešinos 
savo pagamintu specialiu gardėsiu. 
Ten vyko Žolinių edukacija bei 
gražiausios puokštės konkursas, 
arbatų degustacija, eilėraščių skai-
tymas, skambėjo dainos.

Kartu su Žemaitkiemio seniūnija 
bei meteorito klubu Žemaitkiemyje 
organizuotas literatūrinis renginys 
„Šlaitinės“, kurio metu pristatyta 
čia gyvenusio Vlado Šlaito kūryba. 

Poetas, literatas Alfas Pakėnas, 
pristatydamas literatūrinį praneši-
mą apie kraštietį V. Šlaitą, jo kūry-
binį kelią siejo su poetu Pauliumi 
Širviu.

„Vladas Šlaitas pagal poetinį 
braižą ir savo dvasinį nusiteikimą 
– Vakarų pasaulio ir vakaro žmo-
gus. Kaip dažnas iš mūsų vakare 
apmąsto praėjusią dieną, taip Vlado 
Šlaito poezijoje jaučiama vakaro 
nuotaika, praeinančio gyvenimo 

apmąstymai, nusivylimo kartėlis. 
Jam ypač būdingas tėviškės ir mo-
tinos ilgesys. Ir žmogiškos meilės 
pasiilgimas. Jos poetas turėjo tiek 
nedaug, nes beveik visą gyvenimą 
praleido vienišas, besiilgėdamas 
savo motinos, Žemaitkiemio, 
Ukmergės ir senojo parko dangaus. 
Žemaitkiemyje, prie namelio, kur 
su tėvais parvažiavęs iš Čeliabins-
ko praleido paauglystės metus, 
buvo atidengta puošni juodo mar-
muro atminimo lenta, skirta poetui 
Vladui Šlaitui. Dabar jis pasitinka 
kiekvieną, užsukantį aplankyti čia 
įkurto kuklaus memorialinio mu-
ziejaus. Vladas Šlaitas vis labiau 
skaitomas, vis labiau žinomas ir 
vis daugiau mylimas“, – renginio 
metu kalbėjo A. Pakėnas.

Alė Ališauskienė grojo, dai-
navo, skaitė V. Šlaito eilėraščius, 
bibliotekoje veikė ekspozicija. 
Žemaitkiemio meteorito klubas 

Žemaitkiemyje organizuotas literatūrinis renginys „Šlaitinės“.

pagal projektą „Žemaitkiemio 
kraštui svarbių žmonių atminimui“ 
ant pastato, kur gyveno poetas V. 
Šlaitas, paruošė kraštiečiui atminti 
atminimo lentą. Tarp ją atidengu-
siųjų – renginio svečias A. Pakėnas 
ir viešosios bibliotekos direktorė 
Rasa Griškevičienė.

Vidiškiuose vykusios šv. Balt-
ramiejaus šventės išvakarėse, 
po spektaklio, rodytas mobilusis 
kinas, animaciniai fi lmai. 

Apie renginius informavo Vlado 
Šlaito viešosios bibliotekos vyriau-
sioji metodininkė Laima Kutiščeva.

UŽ inf.


