
Krašto turtas – išsaugota atmintis

Želviškiai – kovoje už Lietuvos laisvę

Edvardas Valiūnas-Ąžuolaitis (1910–1945).

Ši istorija yra 
apie  Ukmergės 
žemės ūkininkų 
Vlado ir Monikos 
Valiūnų šeimą, 
kurios sūnūs buvo 
partizanai ir kovojo 
už Lietuvos laisvę. 
Vienas  brolis žuvo, 
kitas buvo nuteistas 
15 metų kalėti. 

Vladas ir Moni-
ka Valiūnai į Juo-
dakelnių kaimą 
Želvos valsčiuje 
1927 m. atsikėlė 
gyventi iš Petraus-
kų kaimo Molėtų 
valsčiaus, kai nu-
sipirko 27 ha ūkį. 

Šeima augino du 
sūnus – Edvardą 

(gim. 1910 m.) ir Kazį (gim. 1921 
m.) bei dukrą Onutę (gim. 1915 m.). 

Edvardas, baigęs pradžios mo-
kyklą, padėjo tėvams dirbti ūkio 
darbus. 1933–1935 m. tarnavo 
Lietuvos kariuomenėje, gavo pus-
karininkio laipsnį ir buvo aktyvus 
Šaulių sąjungos narys. 1938 m. vedė 
Joaną Daukšaitę. Po metų jiems 
gimė sūnelis Romulis Zigmantas.

Karinė tarnyba patiko E. Valiū-
nui. Jis nuo 1939 m. dirbo pasienio 
policininku Pabradės ruože. 

Kazys pasekė brolio pėdomis ir 
mokėsi pasienio policijos mokyk-
loje. Pasikeitus politinei situacijai, 
nebeliko darbų pasienyje. Lietuvą 
okupavus kaimynams iš Rytų, 
Edvardas turėjo ieškoti kito darbo ir 
tapo Giedraičių girininkijos eiguliu. 

Tačiau tai, kas tuo metu vyko 
Lietuvoje, akmeniu prislėgė Valiū-

nų šeimos sūnus. 1944-ųjų vasarą 
broliai Edvardas ir Kazys Valiūnai 
išėjo į mišką. Edvardas subūrė 
vyrų būrį ir tapo jo vadu, vėliau – 
kuopos vadu. Pasirinko Ąžuolaičio 
slapyvardį. Kuopą sudarė apie 70 
kovotojų. Tų pačių metų gruodžio 
29 d. jo vadovaujama kuopa gavo 
kovos krikštą Ažumakio miško 
kautynėse, nes dalyvavo Alantos ir 
gretimų miestelių mūšiuose. Kartu 
su broliu Edvardu kovojęs Kazys 
turėjo Duko slapyvardį.

Žuvo E. Valiūnas 1945 m. va-
sario 13 d. nelaimingo atsitikimo 
metu. Tą dieną kuopos vyrai sto-
vyklavo Gruodžių kaime, Molėtų 
valsčiuje, ir sulaikė ginkluotą 
žmogų. Neatsargiai elgiantis su 
šautuvu, tas netyčia iššovė, kulka 
pataikė į miegojusį ant grindų 
Edvardą. E. Valiūnas  mirė iš karto.  

Jo brolis K. Valiūnas-Dukas 
1945 m. balandžio 25 d. buvo 
suimtas Sesarkos kaime, Molėtų 
valsčiuje, nes pateko į kareivių pa-
salą. Partizanas K. Valiūnas-Dukas  
buvo nuteistas 15 metų kalėti.

Pasibaigus karui ir prasidėjus 
trėmimams, ši nelaimė neaplenkė 
ir Valiūnų šeimos. 1948 m. į Igarką 
buvo ištremta Edvardo žmona su 
sūnumi ir tėveliai Vladas ir Moni-
ka Valiūnai. V. Valiūnas į Lietuvą 
negrįžo – 1956 m. mirė tremtyje.

2003 m. vasario 13 d. Edvardui 
ir Kaziui Valiūnams suteikti karių 
savanorių statusai.

Pagal www.partizanai.org 
parengė Lina Sukackienė

Prisimintos genocido aukos

Pilietinė iniciatyva „Vardai“ vyko ir Ukmergėje. 
Lietuvos žydų genocido aukų 

atminimo dienos paminėjimui 
visoje šalyje skaitomi Holokausto 
aukų vardai. Pilietinė iniciatyva 
„Vardai“ vyko ir Ukmergėje. 

Ištariant konkrečioje vietovėje gy-
venusių žmonių vardus ir pavardes, 
žmonės kviečiami prisiminti žiauriai 
sunaikintus Lietuvos gyventojus.

Vardų skaitymai viešose Lietuvos 
miestų ir miestelių vietose vyksta 
jau vienuoliktus metus, o Ukmergė-
je jie skaityti šeštąjį kartą. Skaitymas 
vyko rugsėjo 17 d. prie buvusios Di-
džiosios sinagogos (dabar – Sporto 
centro), Vienuolyno gatvėje.

Iniciatyvos rengėja Ukmergėje 

– kraštietė, Vilniaus Gaono žydų 
istorijos muziejaus muziejininkė Jur-
ga Jackevičiūtė. Ji sako, kad garsiai 
ištarus žmogaus vardą, nebegalima 
apsimesti, kad tas žmogus negyveno.

Deja, Ukmergėje, lyginant su ki-
tais miestais ir miesteliais, dėmesys 
šiai pilietinei iniciatyvai nedidelis. 
Trūksta visuomenės, gyventojų, įsi-
traukimo ir valdžios dėmesio. Tačiau, 
net ir saujelei žmonių skaitant vardus, 
Ukmergės žydai lieka nepamiršti.

UŽ inf. 

Gyva istorijos pamoka – žygis 
Vyčio apygardos partizanų keliais

Renginio dalyviai. 

Renginyje dalyvavo organizacijos „Miško broliai“ nariai.

Lina SUKACKIENĖ
Lietuvos politinių kalinių ir 

tremtinių sąjungos Ukmergės 
fi lialas organizavo žygį Vyčio apy-
gardos partizanų keliais. Į jį atvyko 
Seimo narė Irena Haase, Ukmergės 
rajono meras Rolandas Janickas, 
Biržų, Alytaus, Panevėžio, Anykš-
čių ir Kauno miesto delegacijos.

Dalyvavo mūsų rajono mokyklų 
mokiniai, savanoriai, šauliai ir organi-
zacijos „Miško broliai“ nariai. Daina-

vo chorai „Tremtinys“ ir „Atmintis“, 
ansamblis „Pyniava“, kapela „Viever-
sa“ ir Ukmergės muziejininkai.

Žygis prasidėjo nuo Juozo 
Krikštaponio paminklo, esančio 
Ukmergėje. Lietuvos politinių kali-
nių ir tremtinių sąjungos Ukmergės 
fi lialo vadovė Aldona Kalesnikienė 
visiems palinkėjo sėkmės žygyje. 

Renginio dalyvių kolona pajudė-
jo link Pamūšės kaimo, kur Dalin-
kevičių sodyboje buvo pašventintas 

obeliskas. Jį pašventino Taujėnų Šv. 
Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčios 
klebonas Laurynas Grikietis.

Prie obelisko vyko jautrus pa-
minėjimas. Muziejininkas Vladas 
Kovarskas pasakojo vietos istoriją, 
Seimo narė I. Haase pasakė as-
menine patirtimi išgyventą kalbą, 
skambėjo to meto partizanų dainos. 

Renginio dalyvių koloną pasitiko 
pasiruošę taujėniškiai. Šio miestelio 
bendruomenė ir seniūnija saugo net 

tris Laisvės kovų paminklus.
Vyčio apygardos partizanų vado 

Juozo Krikštaponio žūties vietoje 
žygio dalyvius pasitiko miško bro-
liai. Čia inscenizuota partizanų sto-
vyklavietė. Degė laužas, skambėjo  
kapelos „Vieversa“ atliekamos par-
tizanų dainos. Lengvi šiurpuliukai 
ėjo renginio dalyviams išgyvenant 
tokias atminties akimirkas. 

Užugirio muziejuje laukė su-
sitikimas su partizanų Florijono 
ir Valentinos Budnikų sūnumi 
Gediminu, kuris į renginį atvyko 
iš Kauno. Po jo pasakotos istorijos 
pristatytas paminklas prezidentui 
Antanui Smetonai.

Kitas sustojimas – Aukštuolių 
kaime prie paminklo Katliorių 
šeimai. Drėko akys, klausant choro 
atliekamos dainos, skirtos partiza-

nų motinai, kuri apraudojo septynis 
žuvusius savo vaikus kovoje už 
Lietuvos laisvę.

Siesikuose, prie Laisvės pa-
minklo, prisiminti miestelio kovos 
istorija ir Laisvės kovų kelias.

Gyvojoje istorijos pamokoje 
dalyvavo apie 200 įvairaus amžiaus 
žmonių. Laisvės kovų atminimo 
renginiui įvykti padėjo Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 
Ukmergės kraštotyros muziejus, ra-
jono savivaldybė, Taujėnų seniūnija. 

Renginio dalyviai dėkojo organi-
zatoriams už gyvos istorijos pamo-
ką, kurios šiluma ir patirtas įspūdis 
ilgai šildys rudenėjančiais vakarais.

Organizacijos pirmininkė Aldona 
Kalesnikienė.


