
 

 

 

 

Eskizai: Ukmergės kultūros metraštis : Lietuvos kultūros fondo 

Ukmergės tarybos leidinys. – Kasmetinis. -   Nr. 23 (2013): 1863 metų 

sukilimo 150-mečiui, prezidento Antano Smetonos gimimo 140-mečiui, 

Tarmių metams (2013). - 2013 (Kaunas: Morkūnas ir Ko). - 256, [4] p., 

įsk. virš. : iliustr., herbai, portr., žml. 

  

 

 

 

 

 

 

Rimantas Zinkevičius: [skulptoriaus, medžio drožėjo darbų albumas] / 

[sudarytojas Jonas Rudzinskas]; [įvadinio straipsnio autorė Alė 

Počiulpaitė]. – Vilnius: Tautodailininkų sąjungos fondas, 2013 (Vilnius: 

Petro ofsetas). – 151, [1] p.: iliustr., portr. – Santr. angl. – ISBN 978-

9955-856-14-6 (įr.) 

  

 

 

 

 

 

 

Vyčio apygardos partizanų vadas Danielius Vaitelis-Briedis / 

[parengė Vaclovas Slivinskas]. – Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido 

ir rezistencijos tyrimo centras, 2013 (Vilnius: Petro ofsetas). - 143, [1] 

p.: iliustr., faks., portr. - Bibliogr.: p. 142-143. - Tiražas 500 egz. - ISBN 

978-609-8037-30-2 

Leidinyje, remiantis rašytiniais šaltiniais, artimųjų ir bendražygių 

pasakojimais,  apžvelgiama Vyčio apygardos partizanų vado Danieliaus 

Vaitelio-Briedžio, žuvusio 1948 m. gegužės 13 d. Ukmergės apskr. 

Taujėnų vlsč. Lėno miške, prie Juodvisinės kaimo, biografija, 

partizaninė veikla antisovietinio pasipriešinimo laikotarpiu. Leidinio 

pabaigoje pateikti D. Vaitelio žmonos Aleksandros, sūnėno Jono Grinio, 

jį pažinojusių partizanų ir kitų amžininkų atsiminimai. Knygoje yra 

nemažai archyvinės medžiagos: represinių struktūrų pažymų, ataskaitų, 

planų, pranešimų. 

  



 

Augustinas, Anicetas 

Šaukuva : atsiminimai. - Vilnius : Jusida, 2013. - 200 p. : iliustr. - 

Tiražas 60 egz. - ISBN 978-9955-690-49-8 

 

  

 

 

 

 

 

Katinaitė-Navickienė, Albina. 

Lyduokių dvaras: istorijos fragmentai ir prisiminimai. - Ukmergė: 

UAB „Valdo leidykla“, 2013. - 114 p.: portr., iliustr. 

 

  

 

 

 

 

 

Liekis, Algimantas (1943-) 

Prezidentinė Lietuva (1919 04 05–1920 06 15, 1926 12 17–1940 06 

15) : monografijos santrauka. - [Vilnius] : Mokslotyros institutas, 2013 

([Vilnius] : Spauda). - 127, [1] p. : iliustr., faks., žml. ; 21 cm. - 

(Lietuvių tauta = Lithuanian nation : tęstinis, serijinis mokslo leidinys 

lietuvių tautos raidos ir dabarties problemoms gvildenti, ISSN 1392-

8465 ; kn. 18). - Tiražas [1400] egz. - ISBN 978-9986-795-69-8 

Šioje knygoje pateikiama išsami Prezidento Antano Smetonos valdymo 

analizė, rašoma apie 1926 m. gruodžio 17 d. perversmą, jo priežastis ir 

pasekmes lietuvių tautos ir nepriklausomos Lietuvos raidai, taip pat apie 

žymiausius tų laikų politikos ir visuomenės veikėjų darbus. 

  

 

 



 

 

 
 

Narbutaitė-Lipovienė, Sigita 

Aukštuolių ąžuolai. - Vilnius : Homo liber, 2013 (Vilnius : Petro 

ofsetas). - 118, [1] p. : iliustr., faks., portr., žml. ; 22 cm 

Turinyje aut.: Justė Brukienė, Julius Gregorauskas, Virgilija 

Gregorauskienė, Matilda Jauniškytė, Jonas Kadžionis, Everesta 

Katlerytė, Algimantas Katliorius, Vytautas Viliūnas, Algirdas Žilys. - 

Kn. taip pat: "Aukštuolių ąžuolai" dar ilgai žaliuos / Ona Voverienė, p. 

8-12. - Bibliogr.: p. 118 (12 pavad.). - Tiražas 300 egz. - ISBN 978-609-

446-047-0 (įr.) 

Knygoje rašoma apie Ukmergės rajono Aukštuolių kaimo ūkininkų 

Boleslovo Katlioriaus ir Onos Katliorienės šeimą, užauginusią dešimt 

vaikų, jų tragiškus likimus sunkiais Lietuvos okupacijos ir sovietmečio 

laikais. Autorė pateikia Katliorių šeimą pažinojusių žmonių 

prisiminimus, remiasi archyvų duomenimis. 
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