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Antanas Ylius gimė 1909 m. ba lan džio 21 d. Kė dai nių ap s. Ario

ga los vls. Pa gi nė vio k. 1931 m. baigė Marijampolės marijonų gim

naziją ir įstojo į Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos ir 

filosofijos fakulteto Teologijos skyrių. 1934 m. birželio 29 d. buvo 

įšventintas į kunigus. 1935 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 

Paskirtas į Marijampolės parapiją, kur dirbo vikaru, pradžios moky

klų tikybos mokytoju ir kapelionu. 1936 m. rudenį kunigas A. Ylius 

perkeltas į Žemaičių Kalvariją. Čia jis taip pat dirbo vikaru ir moky

klos tikybos mokytoju. 1938 m. rudenį buvo grąžintas į Marijampo

lę, kur vėl dirbo vikaru ir mokyklų kapelionu.

1940 m., prasidėjus pirmajai sovietų okupacijai, bolševikai užė

mė marijonų vienuolyną ir išvaikė vienuolius. Kun. A. Ylius buvo 

paskirtas į Skardupių parapiją (Marijampolės aps.), kur kunigo 

A.  Kazlausko rūpesčiu jau buvo padėti naujos bažnyčios pamatai. 

1941 m. naujojoje bažnyčioje prasidėjo pamaldos. Vokiečių okupa

cijos metais kun. A. Ylius pastatė kleboniją – „Marijonų naujokyną“, 

parapijos namą su sale ir ūkinį pastatą. Taip pat išslapstė keturis žy

dus, kurie šiandien gyvena Izraelyje. 

Prasidėjus antrajai sovietų okupacijai susitiko su partizanais. 

1945 m., būdamas Skardupių parapijos klebonu, sukvietė aplinki

nių rajonų partizanų vadus ir paskatino įkurti partizanų apygardą. 

Skardupių klebonijoje vyko parengiamieji apygardos įkūrimo dar

bai. Joje ir buvo 1945 m. rugpjūčio 15 d. įkurta Tauro apygarda. No

rėdamas suvienyti visos Lietuvos partizanus, kun. A. Ylius 1945 m. 

rudenį įkūrė Lietuvos išlaisvinimo komitetą, buvo jo nariu. 

Kun. A. Ylius suimtas 1945 m. lapkričio 14 d. Kalintas LSSR 

MGB vidaus kalėjime. Karo tribunolo 1946 m. liepos 14 d. nuteistas 

dešimčiai metų lagerio ir penkeriems tremties. Išvežtas į lagerį 1946 

m. gruodžio 24 d. Kalėjo Kargopolage (Archangelsko sr.), Karagan

doje, Vorkutlage (Komija). 1955 m. vasario 17 d. ištremtas į Vorku

tą, Komija. Paleistas 1956 m. gegužės 10 d. 

1956 m. grįžo į Lietuvą. Po tremties dirbo įvairiose Lietuvos pa

rapijose. Buvo persekiojamas. Pablogėjus sveikatai, paskirtas alta

ristu Šiaulių šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. Yra aprašęs rezistencijos 

eigą. 1994 m. liepos 8 d. mirė Šiauliuose. Palaidotas Marijampolės 

marijonų kapinėse. 

1990 m. kovo 14 d. reabilituotas. 1998 m. lapkričio 18 d. Lietuvos 

Respublikos Prezidento dekretu A. Ylius apdovanotas Vyčio kry

žiaus 2ojo laipsnio ordinu (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Koman

doro didysis kryžius) (po mirties).

Parengė Rūta Trimonienė

Tauro apygardos štabo priesaika, 1945 m. liepos 19 d. Iš kairės: Jonas Pileckis-Brokas, Leonas Tau-
nys-Kovas, Antanas Ylius-Vilkas, Albinas Ratkelis-Oželis, Vytautas Gavėnas-Vampyras.  Iš Genocido 
aukų muziejaus fondų

 Kryžius kunigams, Tauro apy-
gardos įkūrėjui, politiniam 
kaliniui Antanui Yliui-Vilkui, 
mirusiam 1994 m. liepos 8 d. 
Šiauliuose, ir Tauro apygardos 
kapelionui Justinui Lelešiui-
Grafui, žuvusiam 1947 m. rug-
sėjo 24 d. Marijampolės aps. 
Veiverių vls. Veiverių k., atmin-
ti. Kazlų Rūdos sav. Kazlų Rū-
dos m., V. Borisevičiaus g., šalia 
Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios. 
Aut. tautodailininkas V. Apu-
tis. Atidengtas 2004 m. liepos 
11 d. Bendras kryžiaus ir atmi-
nimo lentos vaizdas.  2007 m.


