Deksnys Julius Lionginas
Gimė 1926 12 18 Pakapėje Rokiškio r.
II-ojo Pasaulinio karo dalyvis, visuomenės veikėjas
Gimė žemdirbio ir darbininkės šeimoje. Veduviškio pradžios mokykloje baigė 4 skyrius. 1940-1941 m. mokėsi Rokiškio J.
Tūbelio pradžios mokykloje, vėliau gimnazijoje. 1942 m. visa šeima buvo išvežta į Vokietiją priverstiniams darbams. 1943
m., nelegaliai grįžus į tėviškę, apsigyveno Lauciūnų kaime, kurį 1943 10 13 vokiečiai sudegino. Dirbo Rokiškio miškų
urėdijos Vyžunkos girininkijoje miško darbininku, vėliau girininkijoje raštininku. 1944 08 18 mobilizuotas į sovietinę
armiją, kariavo Latvijoje, Kuršo fronte, 16-osios lietuviškoje šaulių divizijoje. Apdovanotas medaliu „Už narsumą“.
Demobilizuotas 1951 m. 1957 m. baigė Klaipėdos m. jūreivių vidurinę mokyklą. 1957-1961 m. mokėsi Vilniaus aukštojoje
partinėje mokykloje.
Dirbo 1953 m. LKP Joniškio, nuo 1954 m. Klaipėdos rajonų komitetuose, nuo 1961 m. - Bartkuškio žemės ūkio technikumo
mokomojo ūkio direktoriumi. 1965-1972 m. dirbo Širvintų rajono 1972-1982 m.Vilniaus miesto Naujosios Vilnios rajono
vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoju. 1982-1987 m. dirbo Vilniaus m. Lenino rajono Butų ūkio valdyboje.
Nuo 2003 m. dalyvauja Lietuvoje gyvenančių Antrojo pasaulinio karo dalyvių, kovojusių antihitlerinės koalicijos pusėje,
organizacijos veikloje, yra Respublikinio komiteto pirmininkas. Apdovanotas aukščiausiu Rusijos Federacijos ordinu
“Draugystės ordinas“ (2008), skiriamu užsienio piliečiui, už nuopelnus remontuojant tarybinių karių kapines.
Straipsniai ir atsiminimai spaudinti periodinėje spaudoje, knygose: „ Juodupė. Onuškis “ (2012), „XXI amžiaus neonacizmo
iššūkiai ir Baltijos šalys“ (2013), „Istorijos tiesos jėga“ (2010), „"Molotovo-Ribentropo paktas" XX amžiaus geopolitinių
procesų kontekste“ (2010), „Šešioliktoji lietuviškoji = Шестнадцатая литовская : atsiminimų knyga 16-osios
lietuviškosios Raudonosios vėliavos ordino Klaipėdos šaulių divizijos istorija veteranų atsiminimuose, 1941-1956“ (2010),
„Судьбы фронтовые страницы“ (2011).
Išleido atsiminimų knygą „Devyniasdešimt metų rikiuotėje“ (2017).
Bendradarbiavo leidiniuose „Gairės“, „Lietuvos rytas“, „Karštas komentaras“, „Respublika“, „Opozicija“, „Sostinė“,
„Lietuvos žinios“, „Klaipėda“ ir kt.
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