
Krašto turtas – išsaugota atmintis

Ukmergiškiai – respublikiniame sąskrydyje „Su Lietuva širdy“

Sąskrydžio dalyviai.
Aldona KALESNIKIENĖ

Jau 31-ąjį kartą Raseinių rajone, 
Ariogaloje, nuostabiame Dubysos 
slėnyje vyko respublikinis tremti-
nių, politinių kalinių ir laisvės kovų 
dalyvių sąskrydis.

Tai – gražiausias Lietuvos poli-
tinių kalinių ir tremtinių sąjungos 
kartu su Lietuvos nacionaliniu kultū-

ros centru organizuojamas renginys. 
Jo dalyvius pasveikino aukš-

čiausi šalies vadovai – šalies 
prezidentas Gitanas Nausėda, 
ministrė pirmininkė Ingrida Šimo-
nytė, koncertavo jungtinis buvusių 
tremtinių choras, širdis džiugino 
dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ 
pasirodymas, atlikėjų Livetos ir 
Petro Kazlauskų dainos.

Nepaisant to, kad kartais ir lietus 
palynojo, susirinkusiųjų nuotaika 
buvo puiki, bičiuliai džiaugėsi išvy-
dę mielus seniai matytus veidus. Su-
artino bendri prisiminimai, daugelis 
dainavo kartu su Jungtiniu choru.

Šventė prasidėjo anksti ryte 
ugnies įžiebimo ceremonija Vy-
tauto Didžiojo karo muziejaus 
sodelyje, Kaune. Nuo Amžinosios 

ugnies sąjungos pirmininkui dr. 
Gvidui Rutkauskui uždegus fakelą, 
jis buvo perduotas bėgikams, kurie 
jį atnešė į Dubysos slėnį uždegti 
sąskrydžio aukuro.

Įspūdingiausia sąskrydžio dalis 
– eisena. Visi nešė fi lialų vėliavas, 
daugelis – pasipuošę tautiniais kostiu-
mais, rikiuojantis į gražią koloną buvo 
matyti, kiek daug susirinkusiųjų. 

Grojant Karinių jūrų pajėgų 
pučiamųjų orkestrui, plaikstantis 
Lietuvos trispalvėm, didžiulė kolona 
kaip ir kasmet žygiavo nuo Arioga-
los Šv. Arkangelo Mykolo bažny-
čios per miestelį į lauko gėlėmis ir 
sąskrydžio emblemomis išpuoštą 
slėnį. Tai sukūrė nuostabų vaizdą.

Kolonoje, dainuojant dainas, žy-
giavo ir nemažas būrys ukmergiškių.

Slėnyje pasitiko jaunieji šauliai. 
Renginio vedėjai aktoriai Virginija 
Kochanskytė ir Vilius Kavaliaus-
kas trumpai pristatė fi lialus. 

Šventė atidaryta pakėlus Lietu-
vos, Latvijos, Estijos ir Lietuvos 
Tremtinių Sąjungos vėliavas, už-
degus aukurą, sugiedojus Tautišką 
giesmę. 

Po šv. Mišių, kurias aukojo kar-
dinolas S. Tamkevičius, vyko knygų 
pristatymai, diskusijos istorinėmis 
ir šiandienos aktualijų temomis, ku-
riose dalyvavo daug žymių istorikų.

Vyko ir fi lmų peržiūros, o par-
tizanų stovykloje buvo galima 
susipažinti su partizanų buitimi, jų 
ginklais, pasiklausyti pasakojimų 
apie kovas už Lietuvos laisvę.

Visose veiklose labai aktyviai 
dalyvavo Ukmergės atstovai: daina-
vo, stebėjo koncertus, kiti dalyvavo 
knygų pristatymuose ir fi lmų per-
žiūrose, partizanų stovykloje. At-
vyko daug jaunimo, norinčio pažinti 
savo Tėvynės istoriją, pabendrauti 
dar su gyvais jos liudininkais.

Vyko jausmingų susitikimų, šau-
nu buvo matyti, kaip susitinka buvę 
vagonų, ešelonų broliai ir sesės. 

Sąskrydis baigėsi, širdyje liko 
gražūs prisiminimai, susitiksime 
kitais metais, tik ar visi...?

Apolonija Mackelaitytė-Rugiagėlė – deimantas Lietuvos istorijoje

Apolonija Mackelaitytė-Rugiagėlė.

Apolonija Mackelaitytė-Ru-
giagėlė – Ukmergės žemės dukra, 
partizanų ryšininkė, tremtinė. Jos 
gyvenimas ir veikla aprašyta O. 
Voverienės knygoje „Žymiosios 
XX amžiaus Lietuvos moterys“.

Pradžia
A. Mackelaitytė gimė 1923 m. 

Kurėnų kaime, Deltuvos valsčiuje, 
augo sodyboje su išpuoselėtu dideliu 
sodu. Brolis Juozas mokėsi Ukmer-
gės gimnazijoje, kitas brolis Vytautas 
dirbo namų ūkyje. Taip jau sutapo, 
kad, Apolonijai pradėjus mokytis 
Ukmergės gimnazijoje, kapelionas 
kunigas Antanas Simaška subūrė 5 
gimnazistes į grupę, kurios norėjo pa-
dėti kovotojams už Lietuvos laisvę. 

Grupės vadove kapelionas paskyrė 
Stasę Imbrasaitę. Tapusi šios grupės 
nare Apolonija pasivadino Rugiagėle. 
Savo veiklą ji pradėjo kaip „Birutės“ 
rinktinės ryšininkė, padrąsinta ir pa-
laiminta A. Svarinsko žodžių: „Nėr 
šventesnės pareigos, kaip tarnauti 
Tėvynei.“ Buvę klierikai, partizanai 
Alfonsas Svarinskas ir Jonas Čeponis 
tada aprūpindavo partizanus pasais. 
Apolonija pasus ir Kaune leidžiamą 
spaudą, antitarybinius lapelius „Vytis“ 
ir „Karžygys“ veždavo į Ukmergės 

apylinkes partizanams.
Išaiškėjus Juozo Albino Markulio-

Erelio išdavystei, Kaune merginai gy-
venti darėsi pavojinga. A. Svarinskas 
ir J. Čeponis buvo areštuoti ir nuteisti, 
Juozas Lukša išvyko į užsienį. Suži-
nojusi, kad saugumas turi partizanų 
adresus, ji turėjo iš Kauno išvažiuoti.

Grįžo į Ukmergę
Apolonija grįžo į Ukmergės 

apylinkes, slapstėsi. 1948 m. ru-
denį išėjo į partizanų būrį, nes 
kaimuose būti jau buvo nesaugu. 
Greitai ją pakvietė gyventi geri 
žmonės į Kavarsko valsčių. 

Ten praėjo žiema, o 1949 m. 
kovą sužinojo, kad ištrėmė visą jos 
šeimą. Brolis Vytautas buvo nuteis-
tas ir išsiųstas į lagerį, Juozas su 
tėvais išvežtas į Sibirą. Apolonija 
liko viena. Praradusi artimuosius ir 
budrumą, nustojo ir pati saugotis. 

1949 metų kovo mėnesį iš 
Ukmergės krašto į Sibirą buvo 
išvežta labai daug žmonių. Pagal 
Apolonijos pasakojimą, Didįjį 
Ketvirtadienį ji nuėjo į Taujėnų 
bažnyčią, paklūpojo, pasimeldė. 
Sužinojo iš vienos pažįstamos, kad 
ir čia skrebai jos klausinėja. Ramy-
bė buvo prarasta. Tačiau merginą 
labai traukė tėviškė. Ji tikėjosi ką 
nors iš savų sutikti. Ir proga pasitai-
kė. Reikėjo Plieno vyrams perduoti 
paketą. Todėl su Janina ir dar viena 
mergina išsiruošė į kelionę. Iki 
Ukmergės buvo apie 18 kilometrų. 
Išėjo pėsčios. Nakvojo Rečionyse. 

Kitą rytą nutarė užsukti į namus. 
Iš pradžių užėjo pas artimiausius 
kaimynus Šmitus. Kaimynai papa-
sakojo, kad atvažiavus jos šeimą 
vežti į Sibirą, iš bunkerio išlindo 
brolis Juozas, atidavė šautuvą ir pa-
sakė, kad jis kartu su tėvais važiuos. 

Merginai pasidarė geriau „ant 
širdies“, nes seni tėvai nebe vieni 
bus. Kaimynai dar papasakojo, kad 
tėvai paliko drabužių ir lašinių, kad 
ji nusiųstų broliui Vytautui į lagerį. 

Išvežus tėvus ir brolį, Apoloni-

jos namuose buvo apgyvendintos 
vokietės pabėgėlės, kurios lietu-
viškai nemokėjo. Viena – pagyve-
nusi, kita – jos dukra, apie 30-ies 
metų su maža dukryte. Einančią 
link savo namų Apoloniją pasiti-
ko palaidas šuo. Labai protingas 
buvo. Partizanams vienaip lodavo, 
saugumiečiams – kitaip. Tėvai iš 
tolo atpažindavo, kas ateina. Kai 
pasirodydavo partizanai, tai jis 
lodavo tęsiamai, lyg staugdamas. 
O skrebus puldavo kaip pasiutęs.

Apolonijai širdis pradėjo pašė-
lusiai daužytis, akys aptemo, ji par-
puolė ant žemės... „Atleiskit, tėveliai, 
broliukai, kad dėl manęs daugiausia 
nukentėjote“, – sakė. Ją pamačiu-
sios vokietės išsigando, nes nieko 
nesuprato, ką ji kalba. Pradėjo verkti 
kartu, pakėlė merginą nuo grindų, 
padavė vandens, glostė, bučiavo. 

Nuėjusi pas kaimyną, Apolonija 
paėmė visas likusias pagalves, 
paklodes, maistą ir atidavė vokie-
tėms. Juk jos nieko neturėjo. Kai-
mynų paprašė, kad visus šeimos 
daiktus joms atiduotų. 

Kaimynė Šmitienė Apolonijai 
papasakojo, kaip brolis Juozas, 
važiuodamas į Sibirą, paprašė, kad 
mašina sustotų prie kapinių. Susto-
jo, matyt, žmoniški buvo rusai. Tai 
Juozas pabučiavo žemę ir pasakė: 
„Sudie, daugiau nebegrįšiu.“

Susitikimas ir areštas
Apolonija, atėjusi į Ukmergę, 

bažnyčioje susitiko mergaitę, kuriai 
perdavė paketą nuo Stiklo. Nieko 
nebebijojo, nes nebeturėjo nei 
namų, nei tėvų. Po šv. Mišių, nuėjusi 
į turgų, susitiko brolio draugą Bro-
nių, kuris klausė, kaip ji nebijanti 
taip dienos metu rodytis? „Nebijau 
ir viskas“, – atsakė jam Apolonija.

Mergina Broniaus paprašė, kad 
nueitų į jų namus ir iš po obels iškastų 
stiklainį su nuotraukomis. Paprašė, 
kad perduotų Stiklui, o jis perduos jai. 
Bronius pažadėjo. Abu atsisveikino.

Einant Ukmergės miesto Gedi-

mino gatve, ją sustabdė du jaunuo-
liai. Paprašę patikrinti dokumentus, 
paėmė už parankės ir nusivedė. 

Apolonija atsidūrė saugume. „Da-
bar tu man viską pasakysi“, – iškošė 
vienas saugumietis. Kai paklausė, 
kur Juozas, kur brolis Vytautas, mer-
gina suprato, kad viską apie ją žino. 

Tuo metu prie Ukmergės buvo 
žuvęs Tankisto būrys. Visas bunkeris 
buvo susprogdintas. Skrebai žinojo, 
kad Apolonija su jais važinėdavo. 
Seniai jos ieškojo, o papuolė pati. 
„Į antrą aukštą“, – įsakė tardytojas. 

Prisimena, kad ten buvo susėdę 
ir civiliai, ir kariškiai. Tada įėjo 
leitenantas Bubinkovas, kuris buvo 
įpareigotas surasti partizanų ryši-
ninkę Rugiagėlę. Jam už tai buvo 
pažadėta premija. Bubinkovas vis 
atvažiuodavo į Kurėnus gražiai 
apsirengęs, su skrybėle. Ir vis klaus-
davo Apolonijos mamos: „Mamut, 
kur jūsų dukrelė?“ „Aš daug kartų 
buvau pas jus, – vėl su pašaipa sakė 
Rugiagėlei, – bet tavo mieli tėveliai, 
Poliut, nežinojo, kur tu esi.“

Saugumiečius labiausiai siutino, 
kad jos nerasdavo namuose. „Tai 
kur buvai per tuos visus metus?“ – 
klausė. „Namuose buvau, – atsakė 
Apolonija. O kai jūs ateidavote, į 
slėptuves lįsdavau. Jūs blogai ieško-
jote. Aš galiu parodyti tas slėptuves. 
Virtuvėje tarp sienų buvo įtaisytas 
bunkeris. Jūs tik vieną kartą padau-
žydavote šautuvo buože. 

Dar pirty, prie upelio, bunkeryje, 
pasislėpdavau. Ar jūs nors kartą 
priėjote prie pirtelės? Ar burokų 
lauke pakėlėte dangtį?“ – Apolo-
nija kalbėjo labai drąsiai.

„Tai kas pasą padarė?“ – vėl ka-
mantinėjo. „Partizanas Kęstutis iš 
Stiklo būrio padarė“, – sakė jiems, 
žinodama, kad tas ukmergiškis par-
tizanas jau žuvęs. Kalbėjo drąsiai, 
žiūrėdama jiems į akis.

„Mergina dar nežinojo, kaip atro-
do tas skausmas, kai pakyla budelio 
ranka ir pradeda kristi smūgiai ant 
apnuoginto kūno... Kad tik greičiau 

sąmonę prarasčiau, Dieve mano, an-
gele Sarge mano... Trenkė iš viršaus ir 
ji sukniubo kniūpščia. Pasipylė gumi-
nių lazdų serija... Penkis smūgius dar 
juto. Vėliau – nieko. Tik po kiek laiko 
suvokė, kad ją spardo. Atmerkė akis: 
tai – Lenskis, vyriausias Ukmergės 
tardytojas spardė merginą sunkiais 
auliniais batais. Buvo pakviestas 
daktaras. Jis atsiklaupęs pylė į bur-
ną vaistus. Bet negalėjo pražiodyti 
sukąstų dantų. Apolonija negalėjo 
pajudinti galvos, negalėjo pasikelti. 
Paskui atnešė didelę maršką, įvyniojo 
Rugiagėlę ir dviese išnešė“, – taip 
aprašoma istorija. 

Žydinti Lietuvos laukų gėlė
Apoloniją Mackelaitytę-Rugiagėlę 

ištrėmė į Sibirą. Istorikams nepavyko 
ten rasti jos kančių kelių. Žinoma tik 
tiek, kad ji buvo nuteista 25-eriems 
metams. Po kalėjimo, grįžusi į Lietu-
vą, ištekėjo už Plieno rinktinės buvu-
sio partizano Purlio. Užaugino sūnų.

Apolonija nebuvo žodinga. Manė, 
kad ir jos gyvenime buvo svarbiausia 
tai, kas pasakyta J. Čeponio „Lietu-
vai atidaviau viską...“ O visa kita 
– kaip ir Vinco Giedros eilėraštyje:
Dirbau, kiek sugebėdamas
Tame, kas padaryta, telpu ir aš pats,
Ir visas mano vertumas.
O kitos akimirkos tepasilieka tamsoj.
Tepasilieka mano buvimo gelmėj
Tarsi peludėj nuo grūdo nupuolu-
sios aiženos.

O. Voverienė rašė: „Dangaus 
dovana – pragyventi gyvenimą taip, 
kaip Apolonijai buvo lemta... Išlikti 
žėrinčiu deimantu ir žydinčia Lie-
tuvos laukų gėle tautos istorijoje.“

Parengė Lina Sukackienė 
Parengta pagal A. Paulavičiaus 

„Kraujo upeliai tekėjo“ ir 
O. Voverienės „Žymiosios 

XX amžiaus Lietuvos moterys“ 
knygas ir partizanai.lt


