
JUOZAPAS (JUOZAS) ŠIBAILA-
DIEDUKAS, MERAINIS

1905 03 18–1953 02 11

Juozapas (Juozas) Šibaila gimė 1905 m. ko vo 18 d. Alytaus aps. Ne dzin gės vls. 
Vadenių k. Baigė Alytaus mokytojų seminariją. Mokytojavo Alytaus ir Ukmergės 
apskrityse. Buvo aktyvus vi suo me ni nin kas, Šau lių są jun gos na rys, ap do va no tas 
Vy tau to Di džio jo 2-ojo laips nio or di nu.

1940–1944 m. dirbo Ukmergės aps. Balninkų mokyklos vedėju. 1941 m. bir-
že lio 14 d. jo žmona ir trys sūnūs buvo iš trem ti į Al ta jaus kr. Smo lens ko jės r. Ka-
tuns ko jės gy ven vie tę. J. Ši bai la tremties išvengė, nes tuo metu nebuvo namuose. 
1941 m. birželio sukilimo dalyvis. Nacių oku pa ci jos me tais dir bo Bal nin kų mo-
kyk lo je mo ky to ju, buvo ge n. Po vi lo Ple cha vi čiaus vadovaujamos Lietuvos Vietinės 
rinktinės karys. 

Partizanas nuo 1944 m. liepos mėn. 1944 m. rugsėjo–spalio mėn. iš Ukmergės 
aps. 2-ojo (Balninkų, Kurklių, Kavarsko vls.) ir 3-ojo (Pabaisko, Šešuolių, Želvos 
ir Žemaitkiemio vls.) subūrė Balninkiečių laisvės rinktinę ir jai vadovavo. Nuo 
1945 m. gruodžio 1 d. Didžiosios kovos apygardos B rinktinės štabo viršininkas, 
redagavo rinktinės leidinį „Tėvynė šaukia”. Nuo 1948 m. kovo 21 d. ėjo apygardos 
štabo viršininko pareigas. Nuo 1948 m. va sa rio mėn. taip pat dir bo Šiaurės Ry tų 
Lie tu vos partizanų sri ties šta be, bu vo de le guo tas į par ti za nų vy riau si ą ją va do vy bę. 

1948 m. lapkričio 10–12 d. Šiaulių aps. Dukto miške vy ku sia me par ti za nų at-
sto vų po sė dy je J. Ši bai la buvo pa skir tas lai ki nai ei ti Ben dro de mo kra tinio pa si-
prie ši ni mo są jū džio (BDPS) vi suo me ni nės da lies vir ši nin ko pa rei gas, jam pa ves-
ta pa reng ti Są jū džio Vi suo me ni nės da lies pro gra mą, su teik tas par ti za nų ma jo ro 
laips nis.

Būdamas BDPS Visuomeninės dalies viršininkas ir Algimanto, Vytauto bei 
Didžiosios Kovos apygardų įgaliotinis 1949 m. vasario 10–20 d. Minaičių k., esan-
čiame tarp Radviliškio ir Baisogalos, dalyvavo visos Lietuvos partizanų apygardų 
atstovų suvažiavime. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949 m. va-
sario 16  d. Deklaracijos signataras. Suvažiavime paskirtas LLKS Tarybos prezi-
diumo nariu, LLKS Visuomeninės dalies viršininku ir rengiamo leisti periodinio 
vyriausiosios vadovybės leidinio „Prie rymančio Rūpintojėlio“ redaktoriumi, taip 
pat LLKS prezidiumo pirmininko J. Žemaičio-Vytauto antruoju pavaduotoju.

J. Ši bai la vyk dė vi sas LLKS sta tu te nu ma ty tas funk ci jas. Jis bu vo vie nas LLKS 
ide o lo gų, 1949 m. pa ren gė par ti za nų dva si nio pa ren gi mo nuo sta tų pro jek tą, ku-
ria me bu vo nu brėž ti pa grin di niai lais vo sios spau dos prin ci pai: oku pa ci nės val-
džios nu si kal ti mų at skleidimas, tau tos mei lės Tė vy nei ug dy mas ir t. t. Jis ra gi no 
rink ti vi sus lais vės ko vos liu di ji mus. J. Ši bai los ska ti na mi dau ge lis par ti za nų ra šė 
die no raš čius, kū rė ei lė raš čius, kau pė lais vės ko vų ar chy vą. Lei do laik raš tį „Prie ry-
man čio Rū pin to jė lio“. Buvo jo ir au to rius, ir re dak to rius, ir spaus tu vi nin kas. J. Ši-
bai la pa ren gė LLKS lei di nį „Su te mų ke lei vis“, par ti za nų mal dy ną „Rū pin to jė lis“.

1950 m. kovo 13 d. buvo paskirtas 2-osios Vyriausiosios vadovybės sekcijos 
vadovu, tų pačių metų gegužės 30 d. – LLKS ta ry bos pre zi diu mo pir mi nin ko pa dė-
jė ju, vi suo me ni nės veik los va do vu. LLKS Tarybos prezidiumo nutarimu J. Šibailai 
suteiktas partizanų pulkininko laipsnis. 1950 m. lap kri čio 23 d. LLKS ta ry bos pre-
zi diu mo pir mi nin ko ak tu jis apdovanotas visų trijų laipsnių Laisvės kovos kryžiais. 

Ke le rius me tus J. Ši bai la dir bo Že mai ti jo je, todėl 1951 m. buvo nu tar ta jį per-
kel ti į Ry tų Lie tu vą. 1952 m. bir že lio mėn. J. Ši bai la, vyk dy da mas J. Že mai čio nu ro-
dy mą, pe rė mė iš Jo no Kimš to-Žal gi rio LLKS pre zi diu mo 3-io sios sek ci jos va do vo 
pa rei gas. Nors bu vo sil pnos svei ka tos, ir to liau ne nuils ta mai dir bo, rū pi no si, kad 
ne nu trūk tų LLKS or ga no „Prie ry man čio Rū pin to jė lio“ lei dy ba, sten gė si at gai vin ti 
vi suo me nei skir tą lei di nį „Aukš tai čių ko va“.

1952 m. rudenį J. Šibaila kartu su savo pavaduotoju,  LLKS Tarybos prezi-
diumo nariu Povilu Žiliu-Klevu, Audrūnu Ramygalos r. Dovydų miške įsirengė 
bunkerį, ten gyveno ir dirbo. Suimtas partizanas Vincas Navardauskas, neištvėręs 
kankinimų, nurodė partizanų buvimo vietą. 1953 m. vasario 11 d. MGB Kėdainių 
ir Ramygalos rajonų sk. operatyvinės grupės apsupo bunkerį. Kautynėse žuvo J. Ši-
baila ir P. Žilys. Žuvusiųjų palaikų užkasimo vieta neišaiškinta. 

1997 m. gruodžio 22 d. J. Šibailai pripažintas kario savanorio statusas, LR kraš-
to apsaugos ministerijos 1998 m. gegužės 13 d. įsakymu jam suteiktas pulkininko 
leitenanto laipsnis,  Lietuvos Res pub li kos Pre zidento 1998 m. gegužės 19 dekre-
tu – Vyčio kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinas (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Didysis 
kryžius) (po mirties).

Žmona Ona Augustinaitė-Šibailienė po tremties 1970 m. grįžo į Lietuvą. Sū-
nus Rimvydas Šibaila mirė 1968 m. Altajaus kr. Sūnus Vytautas Šibaila į Lietuvą 
negrįžo. Sūnus Kęstutis Šibaila į Lietuvą grįžo 1963 m. 

Parengė Rūta Trimonienė

Paminklas ir atstatytas bunkeris partizanų ryšininkų Miknių so-
dyboje įrengtame bunkeryje 1949 m. vasario 10–20 d. vykusiam 
visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavimui, jo metu įkurtam 
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžiui (LLKS), 1949 m. vasario 16  d. 
paskelbtai LLKS Tarybos deklaracijai ir jos signatarams Jonui 
Žemaičiui-Vytautui, Aleksandrui Grybinui-Faustui, Vytautui Gu-
žui-Kardui, Juozui Šibailai-Merainiui, Broniui Liesiui-Nakčiai, Leo-
nardui Grigoniui-Užpaliui, Adolfui Ramanauskui-Vanagui ir Petrui 
Bartkui-Žadgailai atminti. Radviliškio r. Grinkiškio sen. Minaičių k. 
Aut. skulptorius Jonas Jagėla. Atidengti 2010 m. lapkričio 22 d. 


