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Brolio Juozo palaikų paieškos 
liko be rezultatų. Liudytojai tiks-
liai nusakė žūties aplinkybes. Jų 
pasakojimai sutampa su Valki-
ninkų garnizono čekistų raportu 
NKVD generolui majorui: 1949 
m. vasario 8 d. Kuklių kaime gy-
venantis partizanų ryšininkas, ne-
seniai NKVD užverbuotas agentas 
„Ežys“, pasiuntė provokacinę ži-
nią partizanų vadui Feliksui Dau-
girdui – Šarūnui atvykti atsiimti 
svarbių dokumentų. Šarūnas į Ku-
klius pasiuntė grandies vadą Teo-
filį Valicką – Balį ir 4 kovotojus: 
Joną Budėną – Kleboną, Juozą 
Kaziulionį – Klevą, Valentą Sin-
kevičių – Vaidilutį, Bronių Paleckį 
– Šturmą. Kuklių kaime partizanų 
laukė dvi enkavėdistų grupės. Pir-
ma grupė partizanus praleido, pa-
laikę juos enkavėdistais, nes parti-
zanai vilkėjo maskavimo chalatus. 
Priartėjus partizanams prie namo, 
antra čekistų grupė sutriko ir šau-
dydami kur pakliuvo, patyrę ne-
mažą nuostolių, gėdingai išsilaks-
tė (taip pažymėta NKVD raporte). 
Partizanai saugiai pasitraukė. 

Vasario 9 d. okupantai, sutelkę 
dideles kariuomenės ir stribų pajė-
gas iš Varėnos, Valkininkų, Dau-
gų, Alovės ir Alytaus, masiškai 
blokavo aplinkinių kaimų atskirus 
vienkiemius. Puodžių kaime jiems 
pavyko aptikti nuo grupės atsisky-
rusius Kaziulionį – Klevą ir Sinke-
vičių – Vaidilutį.

Persekiojami partizanai net 7 
km traukėsi atsišaudydami, kol 
prie Pabezninko ežero buvo užpul-
ti ir nukauti pasalose laukiančių 
priešų.

Sugretinus NKVD raporto duo-
menis ir Vazgirdonių kaimo gy-
ventojo A. Didikos pasakojimą, 
atrodo, kad paskutinis partizanų 
mūšis įvyko su Varėnos enkavė-
distais ir stribais, kadangi vasario 
9 d. temstant į A. Didikos kiemą 
sugarmėjo 20 baudėjų, kuriems 
vadovavo Varėnos NKVD gar-
nizono leitenantas Zimanas. Su 
savimi jie atvilko partizanų J. Ka-
ziulionio–Klevo ir V. Sinkevičiaus 
– Vaidilučio kūnus. Grįžti į Varė-
ną sutemus jie nedrįso, nes apie 10 
km reikėjo keliauti miško keliais. 
Partizanų kūnus įvilko į kluoną, 
o patys įsakė šeimininkams ruoš-
ti vakarienę. Zimanas, atsisėdęs 
kertėje prie stalo, šmaikštavo, kad 
čia jis jaučiasi saugiai ir „banditų“ 

Skausmingas jubiliejus

kulkos jo nepasieks, ne virš jo gal-
vos jį saugo šventųjų paveikslai. 

Išaušus visa govėda, su savimi 
pasiėmę prie rogių pririštus žu-
vusiųjų kūnus, patraukė Varėnos 
link.

Taip ir baigėsi mūsų paieškos, 
nors labai stengėmės, daugiau nie-
ko nepavyko sužinoti.

Vilniaus slaptajame KGB archy-
ve istorikas A. Kašėta surado ne-
žinia kaip ten patekusių partizanų 
žinių lapus. Partizano Klevo lape 
rašoma: „Priklauso Merkio rinkti-
nei, III batalionui, I būriui. Slapy-
vardis Klevas, gimęs 1919 m. Par-
tizanas nuo 1945 02 05.  Tikrąją 
partizano pavardę žino Šarūnas, 
Klonė, Kaimietis.“.

Dėl objektyvių priežasčių doku-
mente minimi tik slapyvardžiai. Iš 
tikrųjų, Klevas – J. Kaziulionis, 
Šarūnas – F. Daugirdas, Klonė – 
A. Gecevičius, Kaimietis – P. Za-
gorskas. 

Partizano V. Sinkevičiaus – 
Vaidilučio žinių lapo nerasta.

Kadangi mūsų entuziastų gru-
pė turėjo daug darbo statydama 
paminklus ten, kur žuvo daugiau 
partizanų, arba perlaidojo jų palai-
kus, Klevo ir Vaidilučio atminties 
pagerbimas užsitęsė, nors pamin-
klas pagamintas anksčiau, V. Ku-
klio vadovaujamoje įmonėje AB 
„Trobesiai“.

Paminklą pastatėme 2002 m. lie-
pą, prie pat kelio Daugai – Valki-
ninkai, ant ežero kranto Vazgirdo-
nių kapinaitėse. Netoli šios vietos 
žuvo partizanai. Paminkle įrašyta: 
„1949.02.09 ant Pabezninko ežero 
ledo didvyriškai žuvo Dainavos 

apyg. Ka-
zimieraičio 
rinktinės Va-
nago grupės 
partizanai – 
Juozas Kaziu-
lionis – Kle-
vas, Valentas 
Sinkevičius – 
Vaidilutis.

Atidengi-
mo, šventini-
mo apeigos 
įvyko 2002 
m. rugpjūčio 
10 d. Šv. Mi-
šias už žuvu-
siųjų vėles au-
kojo Senosios 
Varėnos para-
pijos klebonas 
Pranciškus 
Čivilis. Iškil-
mėse dalyva-
vo ne tik va-
rėniškiai, bet 
svečiai iš kitų 
rajonų, mies-
tų. Pašventi-

nus paminklą, Varėnos bataliono 
savanoriai šūvių salvėmis pagerbė 
savo pirmtakų atminimą. 

Aš trumpai papasakojau apie 
partizanų žūties aplinkybes. Vai-
dilučio sesuo O. Grigaliūnienė 
supažindino su tragišku šeimos 
likimu. Du broliai mirė miškuo-
se, vienas, iš bado, sovietiniame 
lageryje. Ji nuoširdžiai padėkojo 
atminties paminklo iniciatoriams 
ir statytojams. Kalbėjo kiti svečiai: 
Dainavos apygardos partizanų va-
das K. Savičius, LPKTS tarybos 
pirmininkė V. Briedienė, Varėnos 
rajono savivaldybės narys V. Ku-
klys. Apie tuos laikus ir itin nepa-
lankią padėtį, kada visą Lietuvos 
valdymą užėmė buvę komunistai, 
aiškino buvę partizanų bendražy-
giai.

Varėnos tremtinių ansamblis 
„Viltis“ atliko Dzūkijos partiza-
nų himną, sukurtą dainą Klevui ir 
Vaidilučiui, partizanų motinai.

Po iškilmių visus atidengimo 
dalyvius pakvietėme gedulingų 
pietų prie Varėnės upės, netoli 
vietos, kur 1945 partizanai nukovė 
stribus.

Pasakojimą norisi baigti Riman-
to Vaičekonio ir Vytauto Cinausko 
dainos partizanų motinai žodžiais:

Nesuvyniojo nieks Tavų
Sūnų į baltąją drobulę.

Ne prie namų, ne prie klevų
Sulaužyti kauleliai guli.

Nieks nenušluostė jų veidų,
Kada ant akmenų gulėjo.

Nieks neprisiminė 
maldų,

Kada vežimas nu-
dardėjo.

 
Dieve, laimink Lietu-

vą. Priimki jos kančią, 
ašaras, skausmą, kaip 
atpildą ir atgailą už ne-
paklusnumą. Atleisk, 
kad mums suteiktą lais-
vą valią naudojame ne-
atsakingai, nepaisome 
Tavo įsakymų.

Vytauto Kaziu-
lionio prisiminimus 

užrašė Varėnos 
„Ąžuolo“ gimnazijos 

moksleivė Agita 
BeržAnskAitė

Prieš septyniasdešimt 
metų žuvo mano vyriau-

sias brolis Juozas 
Kaziulionis, 

partizanas Klevas

Vasario 8 d. 17 val. Varėnos 
kultūros centro parodų salėje bus 
atidaryta jauno menininko Romo 
Usavičiaus tapybos darbų paroda 
„Iš toli“. Parodoje bus eksponuo-
jami vintažiniu siurrealizmu dvel-
kiantys, įvairiomis technikomis 
tapyti peizažai, natiurmortai bei 
spalvotos abstrakcijos. Šio kūrėjo 
darbai labai iškalbingi, modernūs, 
didelio formato, puikiai tinkantys 
prie šiuolaikinio interjero. Visas 
menininko gyvenimas atsispindi jo 
kūriniuose. Paveikslas – tai erdvė, 
kur ribos nejuntamos, čia pasau-
lis, kuriame taisyklės išrandamos 
kaskart iš naujo, jei jos reikalingos 
apskritai… Menininkas nedaugia-
žodžiauja, jo darbai kalba patys už 
save. Visas menininko gyvenimas 
atsispindi darbuose – meilė maisto 
gamybai, kelionės, bei romantiški 
pasivaikščiojimai mėnesienoje. 
Naktis – magiškas metas, todėl 

Tapybos darbų paroda 
„Iš toli“

paveiksluose ypač dažnai galima 
pamatyti žvaigždėtą dangų bei 
mažuose pastatų langeliuose besi-
slepiančias žmonių paslaptis.

Romas Usavičius poreikį menui 
jautė nuo pat jaunystės, todėl paė-
męs teptuką, jo taip niekad ir ne-
bepaleido. Priklausomybė tapybai 
bei eksperimentams laikui bėgant 
tik stiprėjo ir toli gražu nežada iš-
blėsti.

Visus, norinčius susipažinti su 
jaunuoju menininku bei jo kūryba, 
kviečiame į parodos atidarymą. 
Varėnos kultūros centro parodų 
salėje (J. Basanavičiaus g. 17).

Paroda veiks iki kovo 13 d. Ma-
loniai kviečiame apsilankyti!

rūta AVerkienė,
Varėnos rajono savivaldybės 

administracijos Bendrojo
skyriaus vyr. specialistė

Vasario 1 dieną Varėnos verslo 
ir technologijos mokykloje vyko 
puiki šventė – rajoninis meninio 
skaitymo konkursas, kuriame da-
lyvavo poetinio žodžio mylėtojai 
iš visų rajono mokyklų. Salėje 
skambėjo lietuvių poetų kūriniai, 
prozos ištraukos. Skaitovus verti-
no komisija: Matuizų laisvalaikio 
ir pramogų centro direktorė I. Če-
plikienė, Marcinkonių laisvalaikio 
ir pramogų centro direktorė R. 
Avižinienė, „Ąžuolo“ gimnazijos 

Paaiškėjo meninio 
skaitymo konkurso laimėtojai

teatro mokytoja T. Žilinskienė, J. 
Čiurlionytės menų mokyklos tea-
tro mokytoja Dalia Dudėnaitė.

Šį kartą Varėnos ,,Ryto“ pro-
gimnazijos mokinė Dominyka 
Sadauskaitė, Varėnos ,,Ąžuolo“ 
gimnazijos mokinys Edgaras Ra-
devičius bei literatūrinių kompozi-
cijų nariai laimėjo pirmąsias vietas 
savo amžiaus grupėse. 

Varėnos tVM inf.

Varėnos ,,Ąžuolo“ gimnazijos mokinys Edgaras Radevičius kartu su Va-
rėnos „Ryto“ progimnazijos mokine Dominyka Sadauskaite bei literatūrinių 
kompozicijų nariais tapo rajoninio meninio skaitymo konkurso nugalėtoju


