
Krašto turtas – išsaugota atmintis

Galvą už tėvynę padėjo Lėno miške

Danielius Vaitelis-Briedis.
Paminklas Vyčio apygardos vadui Danieliui Vaiteliui-Briedžiui, jo pavaduotojui 
Jonui Kilijonui-Mikui ir partizanui Vladui Čyvui-Šalapkai.

Aš niekur nesitrauksiu. 
Tėvynei gerai, ir man gerai. 
Tėvynei pavojus, 
Ir aš kartu su ja.

(Danielius Vaitelis, partizanas, žuvęs Lėno miške)
Ukmergės rajone, Lėno miške pastatytas paminklas 

Lietuvos partizanų Vyčio apygardos vadui Danieliui 
Vaiteliui-Briedžiui ir jo kovos bendražygiams atminti. 

Apygardos vadas, jo pavaduotojas Jonas Kilijonas-
Mikas ir partizanas Vladas Čyvas-Šalapka Taujėnų 
valsčiaus Lėno miške, prie Juodvisinės kaimo, žuvo 
1948 m. gegužės 13 d. 

Profesionalus kariškis 
Danielius Vaitelis gimė 1913 m. rugpjūčio 5 d. Pa-

nevėžio apskr. Vadoklių valsčiaus Geležių kaime. Tėvai 
buvo ūkininkai ir valdė apie 30 ha žemės. 

1925 m. jie pardavė dirbamą žemę Geležių kaime ir nu-
sipirko Ukmergės apskr. Pagirių valsčiaus Aneliavos kaime. 

Danielius mokėsi Šėtoje, Ramygaloje, Kėdainiuose ir 
suaugusiųjų gimnazijoje Kaune. Besimokydamas Kaune 
jau dirbo. 1935 m. baigęs suaugusiųjų gimnaziją, įstojo 
į pirmojo Lietuvos prezidento A. Smetonos vardo Karo 
mokyklą. Ten mokslas tęsėsi trejus metus. Baigus karo 
mokyklą, D. Vaiteliui buvo suteiktas karininko – jaunes-
niojo leitenanto – laipsnis. Pagal specializaciją jis buvo 
artileristas. Tarnybą pradėjo Pirmajame artilerijos pulke 
Panevėžyje būrio vadu, vėliau buvo baterijos vado pa-
dėjėju. 1940 m. D. Vaiteliui suteiktas leitenanto laipsnis.
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Šeimos istorijoje – tarpukario Lietuva

Faina Borovsky parodos atidarymo metu dalijosi savo šeimos istorija, kuri glaudžiai susijusi su Ukmerge. Autorės nuotr.

Ukmergės tolerancijos centre 
atidaryta tarpukario Lietuvos 
fotografų Maušos Levi ir Šimono 
Bajer palikimo paroda. Jų foto-
grafi jos – tai istorijos metraštis, 
suteikiantis žinių dabarties kar-
toms apie praeitį. Mums, ukmer-
giškiams, – apie Ukmergę. Parodą 
pristatė iniciatorė Faina Borovsky.

Skaistė VASILIAUSKAITĖ-
DANČENKOVIENĖ

Per pirmuosius XX a. dešim-
tmečius fotografi ja pasaulyje tapo 
viena iš pagrindinių žiniasklaidos 
sričių, išpopuliarėjo ir visuomenė-
je.  Tai paskatino privačių fotoatel-
jė plėtrą ir Lietuvoje. Besikurian-
čios fotostudijos tapo socialinio 
ir komercinio gyvenimo dalimi. 
Neatsitiktinai dauguma fotografų ir 

fotostudijų savininkų buvo litvakai 
(Lietuvos žydai). Jie įžvelgė foto-
studijų viešąją paklausą, teikusią 
didelį potencialą komercijai ir tuo 
pasinaudojo. 

F. Borovsky – fotografo Maušos 
Levi vaikaitė, dabar gyvenanti 
Niujorke. Kalbėdama apie parodą, 
ji dalijosi ir savo šeimos istorija.

Vieni pirmųjų
Apie 1918 m. Ukmergėje duris 

atvėrė fotografi jos studija „Baer 
ir Levi“. Jos savininkai Š. Bajer 
(1893–1942) ir M. Levi (1886–
1941). 

Š. Bajer jau buvo žinomas kaip 
vienas iš pirmosios fotografi jos stu-
dijos Kaune, Laisvės alėjoje, įkūrė-
jas. M. Levi patirtį fotografi jos srity-
je kaupė dirbdamas „Photo Studio“ 
Niujorke. Š. Bajer įkūrė Lietuvos 
komercinių fotografi jų asociaciją ir 
tapo pirmuoju jos prezidentu. 

Dirbdami kartu M. Levi ir Š. 
Bajer sukūrė ištisą Seimo narių, 
valstiečių, kariškių, dvasininkų, 
studentų, rašytojų, menininkų, 
paprastų piliečių, pastatų, miesto 
gyvenimo fotografi jų galeriją. Jie 
įamžino daugybę vaizdų, kurie 
šiandien leidžia pažinti kasdienį 
gyvenimą tarpukario Lietuvoje.

„Tais laikais, norint tapti foto-
grafu ir atidaryti fotostudiją, reikė-
jo mokėti tapyti, turėti chemijos ži-
nių, suprasti apie apšvietimą, gauti 
gubernatoriaus leidimą“, – dalijosi 
žiniomis apie anuomečius reikala-
vimus fotografams F. Borovsky. 
Elektros nebuvo, tad studija turėjo 
būti erdvi ir šviesi, todėl langai 
būdavo įrengiami kaip šiltnamyje. 

Įamžino svarbius įvykius
Apie 1923 m. M. Levi tapo 

vieninteliu studijos „Baer ir Levi“ 
Ukmergėje savininku ir pervadino 

ją „M. Levi“. Fotostudija specia-
lizavosi šeimų portretų, vinječių, 
grupinių fotografijų gamyboje 
ir buvo viena žinomiausių bei 
pagrindinių fotostudijų mieste. 
M. Levi fotografuodavo mokyklų 
šventes, važiuodavo fotografuoti į 
prezidento Antano Smetonos va-
saros rezidenciją, fi ksavo Vytauto 
Didžiojo paminklo atidengimo 
iškilmes. „Visa tai – šeimos, mies-
to, Lietuvos istorija“, – kalbėjo F. 
Borovsky, kurios tėvas vienintelis 
išliko gyvas iš giminių Ukmergėje. 
Tik po daugelio metų sužinojo apie 
gimines, tarpukariu pasitraukusius 
iš Lietuvos ir išlikusius gyvus, gy-
venančius Prancūzijoje, Izraelyje. 
Gavęs laišką, labai susijaudino. 
„Tada pirmą kartą gyvenime ma-
čiau savo tėvą verkiantį. Iki tol 
jis buvo vienas ir pirmą kartą su-
žinojo, kad yra gyvų giminaičių“, 
– prisimena F. Borovsky. 

Ukmergiškio tapatybė
F. Borovsky tėvas, baigęs žydų 

mokyklą Ukmergėje, vėliau mokė-
si Kauno aukštesniojoje technikos 
mokykloje. Jį globojo dėdė foto-
grafas Š. Bajer, kurio žmona taip 
pat buvo kilusi iš Ukmergės, o tuo 
metu dirbo akušere Kauno žydų 
ligoninėje. 

F. Borovsky tėvas kalbėjo net 
septyniomis kalbomis, kurių dau-
gelį išmoko natūraliai, gyvendamas 
Ukmergėje. Jidiš kalbėjo jo šei-
moje, ivrito mokėsi gimnazijoje, 
lietuvių, rusų ir lenkų tuo laiku 
buvo kalbos, kuriomis kalbėjo 
įvairiataučiai Ukmergės gyvento-
jai, tad jomis šnekėjo gatvėse ir 
kitose viešose vietose. Tuometė 
technikos ir technologijų, kuriomis 
domėjosi jaunas vyras, kalba buvo 
vokiečių. O tada jau ir anglų kalba, 
kurios išmoko.
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Dainiaus Vyto nuotr.
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Vyčio apygardos vadas Danielius Vaitelis-Briedis ir Algimanto apygardos 
vadas Antanas Slučka-Šarūnas.

Atkelta iš 7 p. 

1941 m. rugsėjo 12 d. jis vedė 
Aleksandrą Urbonaitę. 

Partizano kelias
Antrosios sovietinės okupacijos 

metais D. Vaitelis įsijungė į partiza-
ninę kovą. Daug prisidėjo prie parti-
zanų aprūpinimo ginklais, nes žinojo 
vokiečių paslėptus ginklų sandėlius. 

Nuo partizaninės kovos pradžios 
buvo vienas iš aktyviausių partizanų 
vadų. Susikūrusiai Vyčio apygardai 
iš pradžių vadovavo karininkas 
Juozas Krikštaponis. Vyčio apy-
garda jungė Panevėžio, Ukmergės 
ir dalies Kėdainių krašto partizanus. 

1944 m. spalio 23 d. D. Vaitelis 
vadovavo Pagirių–Vaivadiškių 
operacijai. Jos metu buvo užpultas 
Pagirių miestelis ir Vaivadiškių 
dvaras. Išvaduoti 3 suimtieji ir 
nukauti 3 koloborantai.

1944 m. spalį jo vadovaujami 
partizanai puolė Vadoklių miestelį, 
o 1945 m. gegužę Ukmergės rajono 
Siesikų miestelį. 1945 m. sausio 
mėn. žuvo pirmasis Vyčio apygar-
dos partizanų vadas J. Krikštaponis.

Aktyvus vadas 
Žuvus vadui J. Krikštaponiui, 

šiame poste 1945 m. jį pakeitė D. 
Vaitelis. Iš pradžių jo slapyvardis 
buvo Atamanas, vėliau – Briedis. 

1946 m. paskelbus amnestiją, 

D. Vaitelis pasisakė prieš partizanų 
legalizavimąsi. Jis netikėjo okupa-
cinės valdžios pažadais, kad nebus 
imtasi represijų prieš partizanus, 
kurie legalizavosi. 

Būdamas apygardos vadu raštiš-
kų įsakymų nerašydavo. Nurodymai 
ir įsakymai buvo perduodami žo-
džiu. Apygardoje buvo platinami 
įvairūs atsišaukimai, nukreipti prieš 
okupacinę valdžią ir jos talkininkus. 

D. Vaitelis buvo vienas iš draus-
mingiausių vadų. Tačiau nepaisant 
griežtumo, partizanai jį mylėjo ir 
gerbė. Esant apygardos vadu, jo 
žmona buvo persekiojama saugu-
miečių – MGB pareigūnų.

Didžioji pasitikėjimo klaida
1946 m. MGB agentas J. Mar-

kulis asmenine iniciatyva atnaujino 
draugystę su D. Vaiteliu. Jis parū-
pindavo ginklų, maisto ir taip pelnė 
D. Vaitelio pasitikėjimą.

Nors dar 1947 m. pradžioje 
partizanų vadai buvo perspėti, 
jog J. Markulis yra išdavikas, D. 
Vaitelis tuo netikėjo ir dalyvavo 
1947 m. rugpjūčio 27 d. J. Marku-
lio organizuotame posėdyje Vyčio 
apygardos teritorijoje. 

Kai suprato savo klaidą, jo šei-
ma jau buvo Vilniuje, J. Markulio 
žinioje. Kvietimų legalizuotis, 
išvykti į Švediją ar bent aplankyti 
šeimą Vilniuje D. Vaitelis griežtai 
atsisakė – buvo įsitikinęs, kad oku-

pantams reikia priešintis ginklu. 
Jo adjutanto Alfonso Smeto-

nos-Žygaudo liudijimu, daugelis 
partizanų kaltino D. Vaitelį, kad, 
turėdamas visas galimybes, nelik-
vidavo išdaviko J. Markulio. 

1948 m. gegužės 13 d. Taujėnų 
valsčiuje, prie Juodvisinės kaimo, 
D. Vaitelį, jo pavaduotoją J. Kili-
joną-Miką ir štabo apsaugos būrio 
vadą V. Čyvą-Šalapką užpuolė 
sovietų kareiviai ir stribai. D. Vai-
telis, sužeistas į koją, nusišovė, o 
jo kovos draugai žuvo. 

Šeimos likimas ir kario 
įvertinimas

Žmona Aleksandra su vaikais 
Rita ir Romualdu 1948 m. gegužės 
23 d. buvo ištremti į Sibirą. D. Vai-
telis turėjo literatūrinių gabumų, 
buvo simpatiškas, kilnios sielos 
žmogus, idealistas, savo gyvenimą 
paskyrė kovai dėl Tėvynės laisvės.

1997 m. D. Vaiteliui-Briedžiui 
pripažintas teisinis kario savanorio 
statusas. 1998 m. gegužės 19 d. jis 
apdovanotas (po mirties) Vyčio 
Kryžiaus III laipsnio ordinu ir jam 
suteiktas pulkininko laipsnis.
Pagal genocidas.lt, partizanai.lt 

parengė Lina Sukackienė

Šeimos istorijoje – 
tarpukario Lietuva

Atkelta iš 7 p.

F. Borovsky tėvas dalyvavo 
16-ojoje divizijoje, buvo apdova-
notas už narsą, jautėsi ir buvo tikras 
ukmergiškis. Savo gyvenimą net ke-
lis kartus kūrė nuo nulio. Dabar dukra 
rūpinasi giminės istoriniu palikimu, 
jo rinkimu, išsaugojimu ir sklaida. 

Renka žinias
Paroda jau pabuvojo Vilniaus 

Rotušėje, o dabar eksponuojama 
Ukmergėje. Tai – 50 išdidintų ir ant 
drobių atspaustų fotografi jų, kurias 
F. Borovsky surinko iš savo šeimos 
albumų, Lietuvos centrinio valsty-
bės archyvo, įvairių šalies muziejų 
fondų bei kitų šaltinių. 

Abu fotografai kartu su savo 
šeimomis žuvo per Holokaustą. 
M. Levi 1941 m. rugpjūtį buvo 
nužudytas Pivonijos šile. 

Pasak F. Borovsky, tėvas nemė-
go kalbėti, tad nebuvo žmogaus, 
kuris įvardytų, parodytų, kas įam-
žinta šeimos nuotraukose. Šias 
žinias tenka rinkti iš įvairių šaltinių 
– tai ilgas kelias į šeimos istoriją.

Paroda surengta bendradar-
biaujant su partneriu – Ukmergės 
kraštotyros muziejumi.

Nuotraukoje įamžinta fotografo M. Levi šeima.

Pastatė paminklą išnykusiems kaimams Siesikų miestelio bendruomenė 
siekia išsaugoti istorinę atmintį 
– pastatė paminklą išnykusiems 
seniūnijos kaimams atminti.

Šio miestelio bendruomenės pir-
mininkė Leokadija Talalienė pasako-
jo, kad sumanymą įgyvendino pagal 
projektą ,,Siesikų miestelio viešųjų 
erdvių gražinimas“, kurį fi nansavo 
Ukmergės rajono savivaldybė. 

Bendruomenės nariai siūlė idėjas, 
kas turėtų būti pavaizduota skulptū-
roje. Nutarta pavaizduoti Motiną, 
kuri po sunkių darbų dėdavo ant stalo 
duonos kepalą, o tvirtos tėvo rankos 
atriekdavo riekelę ir padalydavo 
visiems šeimos nariams. Idėją įgy-
vendino Siesikų krašte gimęs ir au-
gęs medžio drožėjas Vidas Nugaras. 

„Žiūrėdamas į skulptūrą matai ir 
kažkada stovėjusias gryčias, augu-
sią obelį, šviečiančią saulę ir ban-
dai įsivaizduoti gyvenusius žmo-
nes, kurie vieni kitus užjausdavo, 
paguosdavo, pralinksmindavo“, 
– sakė bendruomenės pirmininkė.

Prie skulptūros nutarta gražiai su-
tvarkyti aplinką, pasodinti medelių. 

Surengta ir skulptūros atiden-
gimo šventė. Ji prasidėjo šv. Mi-
šiomis Siesikų bažnyčioje, kurias 
aukojo klebonas Kazys Gražulis. 

Po šv. Mišių visi rinkosi prie 
skulptūros, kurią pašventino klebo-
nas. Buvo pristatytas projektas, skam-
bėjo šventės vedėjos Vitalijos žodžiai, 
kiekvieno kaimo ir gyvenusių žmonių 
atminimui pamerkti gėlių žiedai. 

„Klausėmės Romo Railos, Alfonso 
Zimblio, Anelės Zimblienės pasakoji-
mų apie kažkada gyvavusius kaimus, 
žmones“, – pasakojo L. Talalienė.

Dėkoja prie projekto prisidė-
jusiems Vidui Nugarui, Astai ir 
Rolandui Tarnauskams, ūkininkui 
Deividui Čeponiui, Siesikų seniū-
nijai, miestelio gyventojams, Sie-
sikų seniūnaičiui Rimantui Talalui, 
Vitalijai Čyvienei, Danguolei Stan-
kevičiūtei, Tomai Razvadauskaitei. 

UŽ inf.

Surengta skulptūros atidengimo šventė.


