
Krašto turtas – išsaugota atmintis
Metų sukaktys

Sukanka 130 metų, kai Radeckų 
vienkiemyje, Taujėnų valsčiuje, 
Ukmergės apskrityje, 1891 m. liepos 
1 d. gimė Vaclovas Griganavičius, 
Lietuvos karinis veikėjas, genera-
linio štabo pulkininkas. Mirė 1940 
m. rugsėjo 9 d. Palaidotas Anykščių 
rajono Kavarsko kapinėse.


Sukanka 65-eri metai, kai 

Ukmergėje 1956 m. liepos 11 d. 
gimė Rimantas Zinkevičius, skulp-
torius, medžio drožėjas, Lietuvos 
tautodailininkų sąjungos narys, 
Lietuvos tautodailininkų draugijos 
Ukmergės rajono pirmininkas. 


Sukanka 65-eri metai, kai Ši-

maičių kaime, Žemaitkiemio se-
niūnijoje, Ukmergės rajone, 1956 
m. liepos 12 d. gimė Nijolė Po-
ciūnienė, tekstilininkė, Lietuvos 
tautodailininkų sąjungos narė. 


Sukanka 10 metų, kai Ukmergė-

je 2011 m. liepos 12 d. mirė Marija 
Kinertaitė-Laugalienė, Lietuvos 
partizanų ryšininkė, politinė kalinė 
ir tremtinė. Palaidota Dukstynos 
kapinėse. Gimė 1922 m. vasario 24 
d. Činelių kaime, Želvos valsčiuje, 
Ukmergės apskrityje. 


Sukanka 50 metų, kai Čikagoje 

1971 m. liepos 12 d. mirė Feliksas 
Kapočius, kunigas kanauninkas, 
Kauno Paminklinės Kristaus Prisi-
kėlimo bažnyčios statytojas. 2006 
m. lapkričio 4 d. F. Kapočiaus palai-
kai perkelti į Paminklinės Kristaus 
Prisikėlimo bažnyčios kolumba-
riumą. Gimė 1895 m. gegužės 31 
d. Valtūnų kaime, Žemaitkiemio 
valsčiuje, Ukmergės apskrityje. 


Sukanka 90 metų, kai Šaukuvos 

kaime, Ukmergės rajone, 1931 m. 
liepos 12 d. gimė Janina Usonytė-
Valiaugienė, mokytoja, poetė. 


Sukanka 75-eri metai, kai Toliū-

nų kaime, Ukmergės rajone, 1946 
m. liepos 16 d. gimė Reinoldijus 
Šarkinas, fi nansininkas, ilgametis 
Lietuvos banko valdybos pirmi-
ninkas, buvęs politikas (LR fi nansų 
ministras ir viceministras).


Sukanka 40 metų, kai 1981 m. 

liepos 17 d. mirė Karolis Reisonas, 
inžinierius-architektas, publicistas, 
mokslininkas, buvęs Ukmergės 
rajono Lyduokių dvaro savininkas. 
Gimė 1894 m. balandžio 26 d. 
Pėterupėje, Latvijoje.

Ukmergės Vlado Šlaito 
viešosios bibliotekos inf.

Didžiosios Kovos apygarda – istorija ir atmintis

Didžiosios Kovos apygardos partizanams atminti įkurtame parke kasmet vyksta patriotiniai renginiai.

Didžiosios Kovos apygardos 
partizanams atminti Ukmergės 
rajone, Vidiškių seniūnijoje, Kad-
rėnų kaime, įkurtas parkas. Jame  
kryžiais ir koplytstulpiais įamžin-
tas žuvusių, nukankintų, ištremtų 
partizanų bei jų rėmėjų atminimas.

Šįkart plačiau papasakosime 
apie Didžiosios Kovos apygardos 
(DKA) istoriją. 

Tai – rezistencinio pasiprie-
šinimo judėjimo dalyvius vieni-
jusi partizanų apygarda, veikusi 
1945–1950 m. Vilniaus, Kauno bei 
Ukmergės apskrityse. 

Šią partizanų junginių apygardą 
sudarė A ir B rinktinės. Šalčininkų 
krašte rinktinė faktiškai neveikė, 
nes čia gyveno daugiausia nelietu-
viai ir partizanai neturėjo gyvento-
jų paramos.

Trauktis į miškus 
paskatino mobilizacija
1944 m. liepą Raudonoji armija 

užėmė Vilnių ir prasidėjo mo-
bilizacija. Kadangi mobilizacija 
paskatino vengiančių jos vyrų pa-
sitraukimą į miškus ir partizaninio 
judėjimo plėtrą, Didžiosios Kovos 
apygarda (DKA) susikūrė viena iš 
pirmųjų. 

Partizanų būrius ėmėsi telkti 
Lietuvos kariuomenės puskari-
ninkiai. 

Remiantis A rinktinės štabo 
viršininku Bernardu Steponavičiu-
mi-Milžinu, pirmasis jaunus vyrus, 
besislapstančius nuo Raudonosios 
armijos, subūrė Pranas Petkevi-
čius-Kariūnas.

1944 m. rudenį jis jau vadova-
vo apie 60 partizanų būriui, kuris 

slapstėsi didesniuose miškuose ir 
nuolatinės vietos neturėjo.

Pirmieji Kaišiadorių krašto 
partizanai tęsė Nepriklausomybės 
kovų tradicijas: Motiejaus Bulau-
kos-Kolumbo iš Rusių k., Žaslių 
vls., tėvas Jonas Bulauka-Savano-
ris buvo 1918–1920 m. Nepriklau-
somybės kovų dalyvis; Steponas 
Kveraga-Švyturys buvo Lietuvos 
kariuomenės savanorio sūnus, P. 
Petkevičiaus-Kariūno broliai Pe-
tras ir Bernardas taip pat dalyvavo 
Nepriklausomybės kovose.

Pavienius partizanų būrius ėmė-
si vienyti Jonas Misiūnas-Žaliasis 
Velnias. Taip 1944 m. rugsėjį Trakų 
apskrityje atsirado jo vadovaujama 
Lietuvos Laisvės Armijos Didžio-
sios Kovos rinktinė, apimanti 
Gelvonų, Kaišiadorių, Musninkų, 

Vievio, Žaslių, Žiežmarių valsčius. 
Netrukus prisijungė Kruonio, 

Pažaislio ir Rumšiškių valsčių 
kovotojai.

Kai kurie autoriai nurodo, kad 
1944 m. rugpjūčio pabaigoje jung-
tis į rinktinę nutarė Kaugonyse 
susirinkę Trakų ir Ukmergės aps-
krityse veikusių partizanų būrių 
vadai.  

Rinktinės pavadinimu apie 500 
partizanų junginys (7 būrius sudarė 
po 80–100 kovotojų) veikė nuo 
1944 m. rugsėjo iki 1945 m. sau-
sio. Užmezgus ryšius su Lietuvos 
Laisvės armija (LLA), Didžiosios 
Kovos rinktinės pavadinimas 1945 
m. sausį buvo pakeistas į Vilniaus 
apygardos 5-osios LLA Vanagų. 
Tačiau buvo naudojamas ir senasis 
pavadinimas.

Gyveno ir legaliai
Organizacinio sektoriaus nariai 

dažniausiai gyveno legaliai, tai 
buvo rezervo partizanai, žvalgai, 
slapukai, talkininkai. Veikiančiojo 
sektoriaus partizanai buvo vadina-
mi vanagais, jie stojo į ginkluotą 
kovą su okupantu. 

J. Misiūnas veikė ne tik Trakų, 
bet ir Ukmergės, Švenčionių, Kau-
no apylinkėse, kurios nepriklausė 
Vilniaus apygardai.

1945 m. gruodžio 1-ąją jis rink-
tinę pavadino apygarda ir padalijo į 
dvi rinktines (A ir B). Šiuo įsakymu 
Alfonso Morkūno-Plieno ir Juozo 
Šibailos-Merainio vadovaujami 
partizanai sudarė B rinktinę, buvo 
įjungti į Didžiosios Kovos apygardą. 

Nukelta į 8 p.

Bočiai iškylavo ir prisiminė krašto istoriją

Rajono bendrijos bočiai po ilgo karantininio laikotarpio pirmą kartą išvyko į kelionę ir surengė šventę.

Algimantas KACEVIČIUS 
Didžiulis būrys rajono bendrijos 

bočių po ilgo karantininio laikotar-
pio ir „namų arešto“ pirmą kartą 
išvyko į kelionę.

Labiausiai žmogui reikia bend-
ravimo. Tai pajutome, kai ilgą laiką 
teko iškęsti apribojimus, kurie 
neišvengiamai buvo reikalingi, 
kad išsaugotume vieni kitus. Liko 
nepasveikinti Janinos ir Jonai, 
artėjo Valstybės diena... Bendrijos 
valdyba, vadovaujama pirmininkės 
Vaidutės Sakolnikienės, nutarė abi 
šias šventes atšvęsti gamtos prie-
globstyje, Veprių krašte. 

Pilnutėlis didelis autobusas, 
lydimas karavano lengvųjų au-
tomobilių, pasuko Veprių link. 
Netrukus visi sugūžėjome į Veprių 
medžiotojų būrelio vilą. Vieni kitų 
išsiilgę, bočiai glėbesčiavosi ir 
džiaugėsi bendryste – nuo pasku-
tinio bendravimo praėjo beveik 
pusantrų metų. Pranyko nuovargis 
ir įvairios negalios, kurių pakanka 
kiekvienam pagyvenusiam žmo-
gui. Bendri pietūs vėsioje menėje 
suteikė energijos. Svečius dai-
nomis ir pasakojimais linksmino 
susibūrimo dalyviai. O kai užgrojo 
muzika, visi atjaunėjome bent 10 

metų! Pasveikinome Janinas ir Jo-
nus, kiekvieną pagerbdami ąžuolų 
vainiku. Pasveikinta anksčiau 
jubiliejų atšventusi bendrijos narė 
Genovaitė Navikienė, iškilmingai 
priimti nauji nariai. 

Visus pasveikino bendrijos  val-
dybos pirmininkė Vaidutė Sakol-
nikienė. Aš, save laikantis Veprių 
patriotu, trumpai supažindinau 
susirinkusiuosius su šio krašto 
istorija.

Didžiuojuosi, kad gimiau šiame 
šveicariško grožio krašte. Čia, Švč. 
Mergelės Marijos Rožančiaus Ka-
ralienės bažnyčioje tuokėsi mano 

tėvai, čia, nuostabioje vietoje, 
Šventosios ir Cedrono upelio san-
takoje, kuklioje eigulio sodybėlėje, 
išvydau pasaulį ir buvau pakrikš-
tytas to paties kunigo Boleslovo 
Vėgėlės, enkavėdistų sušaudyto 
pirmą karo dieną 1941 metų bir-
želio 22-ąją. 

Vepriai – išskirtinė vietovė. 
Prieš 150 milijonų metų į žemę 
trenkęs maždaug 300 m skersmens 
meteoritas išmušė apie 8 kilometrų 
skersmens ir apie 500 metrų gylio 
kraterį. Miestelis, galima sakyti, 
įsikūręs kraterio epicentre. O ko-
kia turtinga Veprių dvaro istorija. 
Tarp dvaro valdytojų – garsiausios 
Lietuvoje pavardės – Šemetos, 
Kęsgailos, Oginskiai, Tyzenhau-
zai, Kosakovskiai, Podbereskiai, 
Pliateriai.

1384 metais ant Veprių piliakal-
nio pastatytą medinę pilį atakavo 
ir sudegino LDK Vytauto kariai 
tarpusavio kovose dėl valdžios, 
kai Vytautas buvo perbėgęs pas 
kryžiuočius. 1831 metų sukilimo 
metu Veprių dvare su 300 karių 
pulku buvo apsistojusi kapitonė 
Emilija Pliaterytė.

Būtina paminėti 1846 metais 
įkurtas 5,5 km ilgio Veprių kalva-
rijas su 35 stotelėmis. Tarpukario 
ir pokario laikais per Sekminių 
atlaidus Veprius užplūsdavo minios 
maldininkų. Gaila, bet šios tradici-
jos mūsų laikais sumenko.

Nukelta į 8 p.
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Didžiosios Kovos apygarda – istorija ir atmintis
Atkelta iš 7 p.

Struktūra ir kaita 
Didžiosios Kovos apygarda – 

organizacinis Aukštaitijos partiza-
nų vienetas, kuris priklausė Šiaurės 
rytų Lietuvos sričiai. Pastaroji nuo 
1948 m. imta vadinti Rytų arba 
Karaliaus Mindaugo sritimi. 

Stanislovo Abromavičiaus duo-
menimis, nuo 1946 m. pradžios 
DKA plotas apėmė Kurklius, 
Balninkus, Žemaitkiemį, Želvą, 
Šešuolius, Veprius, Pabaiską, 
Širvintas, Giedraičius, Gelvonus, 
Musninkus, Žaslius, Žiežmarius, 
Vievį, Semeliškes, Kaišiadoris, 
Kruonį, Rumšiškes, o taip pat 
Deltuvos pietrytinę, Taujėnų rytinę, 
Kavarsko pietinę, Molėtų rytinę, 
Maišiagalos vakarinę, Paberžės 
šiaurinę, Aukštadvario, Jiezno, 
Onuškio šiaurines, Trakų ir Rūdiš-
kių vakarines, Petrašiūnų rytinę, 
Jonavos pietinę, Žeimių pietinę ir 
Panoterių valsčiaus pietrytinę dalis. 

Padalyta į dvi dalis
Apygarda turėjo būti padalyta 

į 4 rinktines: A, B, C ir D, tačiau 
buvo sudarytos tik dvi – A (veikė 
Trakų) ir B (Ukmergės apskrityje). 

Yra žinių, kad Švenčionių (Tig-
ro) rinktinė laikyta DKA D rink-
tine. Jai vadovavo J. Misiūno 
bendražygis Jonas Kamarauskas-
Karijotas.

C rinktinę turėjo sudaryti Vlado 
Mikulėno-Šarūno vadovaujamos 
pajėgos, tačiau ten – Utenos kraš-
te – buvo įkurta Vytauto apygarda. 
Rinktinės turėjo veikti apskričių 
ribose, tačiau Žaliasis Velnias 
Musninkų valsčių – Ukmergės 
apskrities teritoriją – paliko A rink-
tinei. 1946 m. pradžioje ją sudarė 
6 batalionai, B rinktinę – 5 (kitur 
teigiama, kad abi rinktinės turėjo 
po 6 batalionus, kuriuose veikė per 

800 partizanų). 
Batalionai buvo dalijami į smul-

kesnius karinius vienetus – kuopas 
ir būrius, organizuotus Lietuvos 
kariuomenės pavyzdžiu. 

DKA vadai: J. Misiūnas-Žaliasis 
Velnias (1944 09–1945 01 10 ir 
1945 04–1946 07), Mečislovas Ka-
reckas-Serbentas (1945 01 10–04 
13), Vytautas Pečiūra-Griežtas 
(1946 07 16–1947 pab.), A. Mor-
kūnas-Plienas (1948 09 01–1949 
12 30).

Dr. Aistės Petrauskienės duome-
nimis, pirmasis Vilniaus apygardos 
5-osios LLA Vanagų štabo virši-
ninkas buvo Stasys Misiūnas-Se-
nis, jam įkandin vadovavo: Jonas 
Markulis-Vaiduoklis (1945 02 
05–1945 03 27), Aleksandras Zap-
kus-Piliakalnis (1945 03 27–1946 
03 24), Benediktas Trakimas-Ge-
nelis (1946 03 24–1947 05 18), 
Juozas Šibaila-Diedukas (1948 08 
14–1948 11 12), Jonas Juras-Žil-
vinys (1948 11 12–1949 07 12), 
Vladas Ališauskas-Puškinas (1949 
07 12–1949 12 30).

Nuolatinės vietos neturėjo
DKA štabas ilgą laiką buvo 

išskirtinis, „skrajojantis“, nes ne-
turėjo nuolatinės buvimo vietos. 
Štabo nariai rinkosi Budelių kaime, 
Livintų, Kaugonių ir Ukmergės 
miškuose. Prisiglausdavo ir Čio-
biškio dvare įsikūrusioje vaikų 
prieglaudoje, Gegužinės kleboni-
joje ir kitur. 

Didžiosios Kovos apygardos 
štabo nariai nuolat judėjo iš vienos 
vietos į kitą, vienoje vietoje nebū-
davo ilgiau nei tris paras.

Štabas judėjo dviem skirtingais 
ratais – mažuoju ir didžiuoju. 
Mažojo rato maršrutas: Kaugo-
nys–Dainava–Paparčiai–Šilonys–
Krušonys–Beištrakiai–Kaišiado-
rys–Žiežmariai–Strošiūnai. 

Remiantis A rinktinės vado 
Jono Neicelio tardymo protokolu, 
1945 m. šiame rate buvo keturi 
kontroliniai punktai, kuriuose buvo 
renkama informacija apie saugumo 
struktūrų numatomas arba pradėtas 
vykdyti operacijas. 

Į šį ratą buvo draudžiama įsileis-
ti nepažįstamus asmenis. Apygar-
dos vadovybei apie štabo buvimo 
vietą pranešdavo kontrolinių punk-
tų prižiūrėtojai. 

Mažojo rato pirmasis punktas 
buvo Šilonių miške, jam vadovavo 
Adolfas Kinderevičius-Jurginas, 
antrasis – Beištrakių miške, jam 
vadovavo Petras Klimas-Uosis, 
trečiasis – Strošiūnų miške, jam 
vadovavo partizanas slapyvardžiu 
Briedis, ketvirtasis – Kaugonių 
miške, vadovaujamas Andriaus 
Petkevičiaus-Aguonos.

Tomis dienomis, kai okupantai 
siausdavo miškus, štabas „skrajo-
jo“ didžiojo rato maršrutu.

Kovos taktika 
Pradžioje partizanai veikė atvi-

rai, dalyvavo didelėse kautynėse, 
užimdavo miesteliuose esančias 
stribų būstines, bankus, pašto 
skyrius, iš areštinių išlaisvindavo 
suimtuosius, naikino okupantų 
dokumentus. 

Žymesnės kautynės vyko 1945 
m. vasario mėn. Pabradės vals-
čiuje, 1945 kovo 20 d. Veprių 
valsčiuje. Tokia kova pareikalavo 
nemažai aukų ir tai paskatino 
keisti kovos taktiką. Imta dažniau 
keisti dislokaciją, pradėta rengtis 
sukilimams, buvo sudaromi mobi-
lizaciniai sąrašai. 

1946 m. vasarį partizanai orga-
nizavo rinkimų į SSRS Aukščiau-
siąją tarybą boikotą.

Pirmaisiais metais partizanų 
kovą ypatingai apsunkino didelis 
kovotojų skaičius būriuose. Antai 

Žaslių valsčiuje veikė Kazio Sur-
milavičiaus-Klevo vadovaujamas 
apie 200 partizanų būrys, Zigmanto 
Kacevičiaus-Genio būryje telkėsi 
apie 100 kovotojų. 

Vėliau imta skirstytis į mažes-
nius būrius. 

1944–1945 m. bandyta sukurti 
patikimą ryšių sistemą, tai buvo 
daroma ryšininkų ir slaptažodžių 
(parolių), kuriuos numatydavo 
kuopos ir rinktinės vadai, pagalba.

Ryšininkų veikla
Ryšininkų darbą bandė koordi-

nuoti Aldona Sipavičiūtė-Velnio 
Išpera, Aldona Paulavičiūtė-Indy-
ra, Nastutė Rumševičiūtė-Narsutė. 

Išskirtinis DKA bruožas – mote-
rų partizanių-ryšininkių batalionas, 
vadovaujamas A. Paulavičiūtės. Jo 
dalyvės turėjo rūpintis materialine 
parama partizanams, rinkti infor-
maciją apie saugumo pajėgų judė-
jimą, užtikrinti ryšius tarp būrių. 

Partizanų vadovybė skyrė daug 
dėmesio kovotojų pasirengimui. 
Esant galimybei buvo rengiami 
apmokymai, spausdinamos ir pla-
tinamos instrukcijos. Partizanai 
pasižymėjo ir atsišaukimais bei ki-
tais raštais, skirtais kolaborantams.  

Daug laiko praleisdavo 
žygiuose 

Partizanai daug laiko praleis-
davo žygiuose, laisvalaikį iš-
naudodavo įvairiai: vieni jų kūrė 
eilėraščius, kurie dažnai virsdavo 
dainomis, leido spaudą, kiti mėgo 
stalo žaidimus. 

Be viso to partizanai sporta-
vo, vadovybė studijavo žemėla-
pius, rengė operatyvinius planus. 
Edmundas Šiaučiukėnas pasakojo, 
kad yra girdėjęs, kaip Ukmergės 
valsčiaus partizanai kalbėjo apie ką 
tik pasibaigusias bėgimo, granatos 
svaidymo varžybas.

Būriai turėjo savo čempionatus, 
susitikdavo varžytis miško aikšte-
lėse. Nors vyko karas, partizanai 
nepamiršo minėti vardadienių, 
gimtadienių ir valstybinių švenčių. 
Štai 1946 m. vasario 15-osios naktį 
trys partizanai keliavo į Kruonį 
iškelti trispalvės, tačiau pateko į 
pasalą. 

DKA leido kelis periodinius 
leidinius. Pirmasis laikraštis „Tik-
ruoju keliu“ pasirodė 1944 m. 
rudenį, jo buvo išleisti 3 numeriai. 
Taip pat leista „Laisvės keliu“ (red. 
S. Misiūnas), „Žalia giria“, vėliau 
– „Nepriklausoma Lietuva“ (red. 
E. Svilas).

Panaudojo provokacijas
DKA apėmė Vilniaus–Kauno–

Panevėžio kelių trikampį, šiuose 
keliuose okupantų pareigūnai buvo 
ne kartą užpulti. Tai ir daugelis kitų 
priežasčių okupantus paskatino pra-
dėti provokacijas būtent Didžiosios 
Kovos apygardoje. Provokacijoms 
palanki aplinkybė buvo ta, jog sau-
gumo agentas Juozas Albinas Mar-
kulis-Erelis turėjo pusbrolį leit. Joną 
Markulį-Vaiduoklį (žuvo 1945 m. 
kovo 27 d.) – DKA štabo viršininką.

1945 m. birželio mėn. į DKA 
štabą Slabados k. Žaslių valsčiuje 
atvyko J. Markulio pasiuntiniai, 
kurie teigė, kad Erelis yra Vaiduok-
lio pusbrolis.

Tačiau lemiamos įtakos turėjo 
tai, jog 1946 m. pavasarį agentams 
per ryšininkus pavyko J. Misiūnui-
Žaliajam Velniui „pakišti“ kontaktą 
su Tautinio komiteto atstovu, kuris 

tariamai atstovo vyriausiajai va-
dovybei.

 Po pokalbių ir konsultacijų su 
„atstovu“ Žaliasis Velnias sutiko 
pasitraukti iš apygardos vado 
pareigų ir išleido įsakymą, kuriuo 
nutraukė visą DKA leidybą. 

Apygardos žlugimas
Apygardos vadu tapo Juozo 

Markulio rekomenduotas NKVD 
agentas V. Pečiūra-Griežtas. Jis agi-
tavo pagrindines partizanų pajėgas 
saugoti ateičiai, kai į pagalbą ateis 
Vakarai. Griežtas skubiai davė nu-
rodymus legalizuotis su padirbtais 
dokumentais, partizanų vadus ir jų 
šeimas pradėta apgyvendinti mies-
tuose, daugiausia Vilniuje. 

Žaliasis Velnias ir toliau buvo iš-
naudojamas ieškant ryšių su Pietų, 
taip pat ir Rytų Lietuvos partizanų 
vadais ir tik 1946 m. rugpjūčio 13 
d., apgaulingai pakviestas į Vilnių, 
J. Misiūnas-Žaliasis Velnias buvo 
suimtas. Tolimesnis jo likimas 
nežinomas. 

1947 m. vasarą iš šešių A rink-
tinėje buvusių batalionų buvo likę 
keturi (jų vadai: Petras Petkevi-
čius-Dramblys, Narsuolis, Putinas, 
Riešutas). 

Kitų metų pavasarį visoje A 
rinktinėje veikė vos penki parti-
zanų būriai: Jurgino, Narsuolio, 
Prano Jaromsko-Perkūno, Putino 
ir Riešuto. 

Matydamas, jog A rinktinės va-
dovybė jau sunaikinta, saugumas 
pajėgas nukreipė į B rinktinės va-
dovybę. B rinktinės vadas A. Mor-
kūnas-Plienas ir štabo viršininkas 
J. Šibaila-Diedukas nuo pradžių ne-
pakluso Griežto įsakymams išduoti 
ryšius, ginklų sandėliavimo vietas ir 
1946 m. pabaigoje nutraukę ryšius su 
apygardos štabu veikė savarankiškai. 

A rinktinę sunaikinus, DKA var-
das suteiktas B rinktinei, Plienas 
paskirtas jos vadu. Per 1948–1949 
m. žuvus daugumai pareigūnų, 
1950 m. lapkričio 25 d. Rytų Lietu-
vos partizanų srities vado įsakymu 
Didžiosios Kovos apygarda buvo 
panaikinta, likę kovotojai įsijungė 
į Vyčio apygardą. 

Paminklas Didžiosios Kovos 
apygardos partizanams pastatytas 
Širvintų rajono Gelvonų miestelyje. 

Ukmergės rajone, Kadrėnuose, 
Alfonso Svarinsko gimtinėje, 
šio dvasininko iniciatyva įkurtas 
Didžiosios Kovos apygardos par-
tizanų parkas.

Liepos 17 d. (šeštadienį) Di-
džiosios Kovos apygardos partiza-
nų parke, įkurtame mons. Alfonso 
Svarinsko, vyks kasmetė tradicinė 
Lietuvos laisvės kovotojų atmini-
mo šventė.

11 val. – partizanų pagerbimas 
Dukstynos kapinėse.

12 val. – atminimo koplytstul-
pių, skirtų arkiv. Julijono Stepo-
navičiaus (110-osios metinės ir 
30 metų po mirties) ir vyskupo 
kankinio Vincento Borisevičiaus 
(sušaudytas prieš 75-erius metus) 
atminimui, pašventinimas.

13 val. – šv. Mišios. Pamokslą 
sakys vysk. Eugenijus Bartulis. 
Giedos solistas Mindaugas Zimkus.

Šventės rėmėjai: kardinolas 
Sigitas Tamkevičius, vyskupas 
Jonas Kauneckas, vyskupas Eu-
genijus Bartulis, Ukmergės meras 
Rolandas Janickas.

Parengė Vilma Nemunaitienė

Bočiai iškylavo ir prisiminė krašto istoriją

Janinos ir Jonai pagerbti ąžuolų vainikais. 
Atkelta iš 7 p.

Po 1924 metų žemės reformos, 
kai dvarininkų žemė buvo išdalinta 
valstiečiams, mano senelis Jonas 
Kviklys, ketvertu arklių pakinkyta 
karieta, išvežė į Jonavos geležin-
kelio stotį paskutinį Veprių dvaro 
savininką, Veprių bažnyčios statybos 
fundatorių, Marijoną Vandaliną Bro-
el-Pliaterį. Štai tokia trumpa, įdomi ir 
nepakartojama Veprių krašto istorija. 

Negaliu nepaminėti Veprių me-
džiotojų vilos istorijos. Savo laiku, 
vadovaujant tuomečiam būrelio 
pirmininkui Povilui Sedrisovui, 
Veprių būrelio medžiotojai priėmė 
labai išmintingą sprendimą. Pagal 

tuo metu galiojančias kainas, už 
juokingą sumą buvo nupirktas 
senas buvusio kolūkio svirnas. 
Aktyviai talkininkaujant visiems 
būrelio nariams, šis pastatas buvo 
pervežtas į iš anksto paruoštą 
vietą nedidelio upeliūkščio pa-
krantėje netoli Šventosios upės. 
Tam tikslui buvo nupirktas žemės 
gabalėlis. Būrelio medžiotojai, 
talkose surentė šį pastatą naujoje 
vietoje. Medienos užteko ne tik 
salei, bet ir pavėsinei bei pirčiai. 
Šalia pastatyta trofėjų apdorojimo 
patalpa, malkinė, įvesta elektra. 
Teritorija apsodinta eglutėmis, 
pušaitėmis ir ąžuoliukais. Nuostabi 

vieta medžiotojų susibūrimams. 
Keičiasi laikai, keičiasi kartos, o 
padaryti geri darbai išlieka ir tar-
nauja žmonėms.

Esame dėkingi bočių bendrijos 
valdybai organizavusiai renginį 
ir Veprių būrelio medžiotojams 
suteikusiems mums prieglobstį 
nuostabiame gamtos kampelyje.

Kad ir toliau galėtume susitikti, 
bendrauti, ilsėtis, keliauti, privalome 
skiepytis. Virusas niekur nedingo ir 
šito niekuomet neturime pamiršti.


