
Krašto turtas – išsaugota atmintis

Metų sukaktys
Sukanka 55 metai, kai Ukmergėje 

1966 m. gegužės 19 d. gimė Osvaldas 
Čiukšys, diplomatas, buvęs Lietuvos 
užsienio reikalų bei ūkio politikas.

♦ ♦ ♦
Sukanka 25 metai, kai Cape 

Code (JAV, netoli Bostono) 1996 
m. gegužės 22 d. mirė Juozas Ka-
počius, spaustuvininkas, leidėjas. 
Gimė 1907 m. spalio 19 d. Anta-
tilčių kaime, Ukmergės apskrityje.

♦ ♦ ♦
Sukanka 80 metų, kai Rokiškio 

rajone 1941 m. gegužės 25 d. gimė 
Vilius Dručkus, literatas. Nuo 1984 
m. gyveno Ukmergėje. Mirė 2015 
m. sausio 9 d. Ukmergėje.

♦ ♦ ♦
Sukanka 65 metai, kai Dap-

kūniškio kaime, Molėtų rajone, 
1956 m. gegužės 26 d. gimė Stasė 
Kairytė-Čirbienė, poetė, gyvenanti 
Ukmergės rajone, Šventupėje.

♦ ♦ ♦
Sukanka 70 metų, kai Pabaiske, 

Ukmergės rajone, 1951 m. gegužės 
27 d. gimė Vilius Kavaliauskas, 
žurnalistas, kolekcininkas.

♦ ♦ ♦
Sukanka 60 metų, kai Ukmergė-

je 1961 m. gegužės 28 d. gimė Vida 
Vencienė, slidininkė, 1988 m. žie-
mos olimpinių žaidynių čempionė.

Ukmergės Vlado Šlaito 
viešosios bibliotekos inf.

Kovojo už Lietuvos laisvę

Želvos memorialas partizanams.

Broliai Bronius Darulis-Tigras ir 
Alfonsas Darulis-Leopardas kovojo 
už Lietuvos laisvę ir žuvo nelygioje 
kovoje su okupantais. Jie savo ko-
vos vieta pasirinko Želvos valsčių 
– savo gimtinės aplinką. Trumpi, 
bet labai prasmingi šių brolių gy-
venimai niekada neleis pamiršti 
tos kovos prasmės. Ilsisi jie kartu 
su bendražygiais bendrame kape. 
2007 metais Kultūros paveldo de-
partamento Nekilnojamojo kultūros 
paveldo vertinimo taryba nustatė, 
kad šis kapas – kultūros vertybė.

Gimtinė
Darulių šeima gyveno Želvos 

valsčiaus Paželvių kaime. Želvos 
valsčius priklausė Ukmergės aps-
kričiai. 1923 m. valsčiuje buvo 
107 gyvenvietės, kuriose – 892 
sodybos, o jose – 5 069 gyvento-
jai. Iš didesnių kaimų paminėtini: 
Paželvių kaimas (53 sodybos), 
Lelikonių kaimas (38 sodybos), 
Karališkių kaimas (32 sodybos).

Darulių šeimoje augo 5 vaikai: 
Alfonsas (gim. 1920 m.), Ignas 
(gim. 1922 m.), Bronius (gim. 
1924 m.), Monika (gim. 1927 m.) 
ir Vlada (gim. 1929 m.). Visi vaikai 
mokėsi Želvos mokykloje.

Bunkeris tėvų sodyboje
Pagal rašytinius dokumentus, 

1944 m. sovietams antrą kartą 
okupavus Želvą ir pradėjus imti 
vyrus į Raudonąją armiją, visi 
trys šaukiamojo amžiaus broliai 
Daruliai išsikasė savo sodyboje 
bunkerį ir jame slapstėsi. Kai ėmė 
siausti Želvos karinė įgula ir radusi 

besislapstančius vyrus šaudė, visi 
trys nuėjo į šaukiamąjį punktą. 

Bunkeryje, kurį buvo išsikasę 
broliai, buvo drėgna, todėl visų trijų 
oda buvo išberta. Mažiausiai išber-
tas buvo jauniausias Ignas, todėl jį 
pripažino tinkamu karinei tarnybai, 
o Alfonsą ir Bronių paleido namo 
gydytis. Jiems buvo išduotos pažy-
mos, pagal kurias karinė prievolė 
dėl ligos atidėta iki vasario. 

Pasibaigus pažymose nurody-
tam gydymosi laikui, abu broliai 
vėl nuėjo į komisariatą. Bronių 
pripažino tinkamu, o Alfonsą dar 
paliko gydytis. B. Darulis buvo 
išvežtas į Kauną ir ten kurį laiką 
laikomas. Kaune gyveno jo teta 
Stasė Didžgalvienė. Ji atnešė Bro-
niui kažkokių vaistų, liepė įsipjauti 
koją ir žaizdą patrinti tuo tepalu, o 
kojai ištinus, gal bus paleistas iš 
armijos. Koja iš tikrųjų ištino, ir 
Bronius mėnesiui buvo paleistas 
namo gydytis. 

Pasibaigus Alfonso atleidimo 
iš armijos laikui, vasario 5 d. į 
namus užėję Želvos karinės įgulos 
kareiviai paėmė iš Alfonso išduotą 
pažymą, su kuria jis turėjo eiti į 
komisariatą, ir pasakė „Ateik be 
pažymos, mes tave priimsim.“

Išėję iš Darulių sodybos, karei-
viai, toliau vykdydami šauktinių 
gaudynes, susidūrė su partizanais 
ir įvyko susišaudymas, kurio metu 
žuvo leitenantas. 

A. Darulis, netekęs pažymos, su-
sitiko su savo draugais partizanais 
ir nusprendė kartu su jais tėvynės 
ginti eiti į Balninkiečių laisvės 
rinktinės Vytauto Roko-Vėtros būrį. 

Priėmęs partizano priesaiką, A. 
Darulis pasirinko Leopardo slapy-
vardį. V. Roko būryje iš Paželvės 
kaimo buvo net 15 partizanų. A. 
Darulis-Leopardas kartu su kitais 
partizanais kartais užsukdavo 

namo. Besigydantis koją Bronius 
susibičiuliavo su brolio draugais ir 
pasveikęs išėjo į tą patį partizanų 
būrį. Po priesaikos jis pasirinko 
Tigro slapyvardį. 

Sesuo Vlada Darulytė tapo 
partizanų ryšininke ir pasirinko 
Kregždės slapyvardį. Ji gaudavo iš 
Želvos stribų informaciją apie kari-
nės įgulos manevrus bei maršrutus 
ir perduodavo partizanams. Vėliau 
ji palaikė ryšį tarp atskirų partizanų 
būrių. 1945 m. birželį V. Darulytė 
gavo žinią, kad jos šeima įtraukta 
į tremiamųjų sąrašą, todėl visi šei-
mos nariai pradėjo slapstytis. Tą 
kartą liko neištremti.

Brolio žūtis
A. Darulis-Leopardas pateko 

į 1-ąjį batalioną, vadovaujamą 
Juozo Petronio-Audros, kuris 
veikė Želvos ir Molėtų valsčiuo-
se. Bronius Darulis-Tigras buvo 
paskirtas į 3-iojo bataliono Alfonso 
Vaičiūno-Tigro kuopą. Batalionas, 
vadovaujamas Lietuvos kariuo-
menės puskarininkio Kazimiero 

Puodžiūno-Titnago, daugiausia 
veikė Balninkų, Kurklių ir Želvos 
valsčiuose. 

1946 m. antroje pusėje A. Vai-
čiūnas-Tigras Kavarsko valsčiaus 
Žvirblėnų kaime buvo įsirengęs 
bunkerį, kuriame buvo ir B. Da-
rulis-Tigras. Gruodžio pabaigoje 
kuopos vadas A. Vaičiūnas-Tigras 
išleido savo vyrus švęsti Kūčių su 
saviškiais, o pats su B. Daruliu ir 
dar vienu partizanu, kurio pavardė 
nežinoma, pasiliko Skapiškių kai-
me pas ūkininką Krogertą. 

Naktį Kurklių karinės įgulos 
būriui apsupus Krogerto sodybą, 
kautynių metu žuvo kuopos vadas 
A. Vaičiūnas-Tigras, B. Darulis-
Tigras, o trečiajam partizanui 
pavyko pabėgti. Kalėdų ryte abu 
žuvę partizanai buvo atvežti į Kur-
klius ir išniekinti, išmesti miestelio 
aikštėje.

Paskutinė išdavystė 
Alfonsas, sužinojęs apie brolio 

Broniaus žūtį, labai jaudinosi ir 
jautė, kad ir jam priešas lipa ant 

kulnų. 1947 m. 1-ojo bataliono 
vadas J. Petronis-Audra Želvos 
valsčiaus Šilininkų kaime, Jono 
Giedraičio sodyboje, buvo įsiren-
gęs bunkerį, kuriame kartu su juo 
slapstėsi dar keli partizanai, tarp 
kurių buvo ir Alfonsas. 

1947 rugsėjo 19 d. bunkerį 
išdavė Jono Svilainio-Liūto brolis 
Antanas Svilainis-Vilkas, buvęs 
Audros būrio partizanas, bet am-
nestavęsis ir po to tapęs išdaviku. 

Apsupus sodybą ir bunkerį, 
žuvo J. Petronis-Audra, Bronius 
Gaidelis-Šiaudas, Juozas Stancelis-
Šalna, A. Darulis-Leopardas, Ma-
rija Švainickaitė. Gyvas liko tik J. 
Svilainis–Liūtas ir dvi ryšininkės.

Parengta pagal Stanislovo 
Abromavičiaus, Kęstučio Kas-
paro ir Rūtos Trimonienės knygą 
„Didžiosios kovos apygardos 
partizanai“

Parengė Lina Sukackienė

,,Rezervuota poetui Vytautui Mačerniui“

Šiemet minime poeto Vytauto 
Mačernio 100-o metų sukaktį.

Vytautas Mačernis gimė 1921 m. 
birželio 5 d. netoli Žemaičių Kalva-
rijos. 1944 m. spalio 7 d. žuvo, pa-
kirstas atsitiktinės skeveldros. Poetas 
A. Nyka-Niliūnas rašė: „Vytautas 
Mačernis gyveno kaip meteoras: 
staiga pasirodė, sušvito ir lygiai taip 
pat staiga dingo neįžvelgiamybėje.“

Gyvenęs vos 23-ejus metus, 
kūrėjas spėjo palikti daug gilių 
ir jautrių eilėraščių, kuriuos per 
šimtmetį patikrino laikas. Poeto 

kūryba ir šiandien tebesikreipia į 
klausiančiuosius ir ieškančiuosius, 
kviečia apmąstyti ir suprasti egzis-
tencijos stebuklą, patirti kaip viziją, 
„aukštųjų akimirkų“ neramų ilgesį. 

Kaip rašė menotyrininkas, žur-
nalistas Tomas Sakalauskas: ,,Mes 
sugrįžtame prie poeto pasakytų žo-
džių, kad sužinotume, kad pasitik-
rintume – ar dar gyvos mūsų sielos, 
ar laukiame saulės patekėjimo...“ 

Ukmergės kultūros centro pro-
jektas „Rezervuota poetui Vytautui 
Mačerniui“, kurį fi nansuoja Lie-

tuvos kultū-
ros taryba ir 
Ukmergės ra-
jono savival-
dybė, kviečia 
atrasti poetą 
vėl ir rezer-
vuoti laiką su-
sitikimams su 
jo literatūriniu 
palikimu. 

Po Ukmer-
gės dangumi 
jį skleis: bir-
želio 13 d. – 
Šilutės kame-
rinis teatras 
( s p e k t a k l i s 

„Švytis“ pagal V. Mačernio prozą), 
birželio 18 d. – Klaipėdos teatras 
„ŠouXmas“ (poezijos spektaklis 
„Vizijos“), liepos 1 d. – aktorius 
Andrius Bialobžeskis, intarpuose 
gros trimitininkas Linas Rup-
šlaukis, liepos 15 d. – aktorius 
Dainius Gavenonis, rugpjūčio 22 
d. – Vladas Bagdonas, Gediminas 
Storpirštis, Giedrius Arbačiauskas, 
atlikėja Živilė Mackevičiūtė. 

Poeto 100-ojo gimtadienio išva-
karėse birželio 4 d. vyks pirmasis 
susitikimas – kultūros centre vyks 

literatūrinis vakaras ,,Man patiko 
tik vandenys gilūs...“ 

Vakaro metu vyks poezijos skai-
tymai, skambės Ukmergės meno 
mokyklos muzikos skyriaus ugdyti-
nių ir kultūros centro debiutuojančios 
popgrupės, vadovaujamos Edvino 
Kanėtos, atliekami muzikiniai kū-
riniai. Bus pristatyti ir poetiniai 
marškinėliai su Vytauto Mačernio 
kūrybos citata, kuriuos dovanų gaus 
visi, skaitę poeto kūrybą renginiuose. 

Ukmergiškiai kviečiami regis-
truotis į Vytauto Mačernio kūrybos 
skaitymus, kurie vyks birželio 4 
d., liepos 1 ir 15 d. renginiuose. 
Išsirinkite, kokį poeto eilėraštį ar 
prozos kūrinio ištrauką norėtumėte 
skaityti, o gal pagal eiles sukurti ir 
atlikti dainą. 

Registruotis galima el. paštu 
režisiere@kc.ukmerge.lt arba tel. 
8 646 90121. 

Į kultūros centre vyksiančius 
renginius būtina pasiimti išanks-
tinius kvietimus ar užsiregistruoti 
kultūros centro kasoje darbo laiku. 
Vietų skaičius ribotas.


