KIRLYS JONAS
Gimė 1921 05 10 Vaičionyse Rokiškio rajone, mirė 2009 08 18 Kaune
Teisininkas, spaudos darbuotojas
Gimė ūkininkų šeimoje. Mokėsi 1929-1933 m. Kamajų pradžios mokykloje, 1934-1936 m. Salų žemės
ūkio mokykloje, 1936-1941 m. Rokiškio J. Tumo-Vaižganto gimnazijoje. 1942-1946 m. studijavo
Vilniaus universitete teisę.
1946 02 16, studijuojant ketvirtame kurse, suimtas ir apkaltintas slaptos spaudos platinimu, nuteistas
10 m. lagerio. Buvo išvežtas į Permės sritį. Į Lietuvą grįžo 1954 m., apsigyveno Garliavoje Kauno r.
1955-1988 m. dirbo Kauno „Atramos“ gamykloje. Išėjęs į pensiją, dar 5 m. dirbo“Inkaro“ gamykloje
kontrolieriumi.
Buvo Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos, Kauno „Sėlių“
klubo, „Gimtinės“ draugijos, „Tėviškės“ draugijos, kauno poezijos kūrėjų būrelio narys. narys.
Aktyviai dalyvavo Sąjūdžio veikloje.
Nuo gimnazijos laikų rašė eilėraščius, publicistinius straipsnius, atsiminimus, rinko kraštotyrinę
medžiagą
Eilėraščiai ir atsiminimai įtraukti į poezijos ir prozos rinktines bei antologijas: „Tremtinio Lietuva“
(1990), „Veidu į Tėvynę“ (2003), „Vilties žarija“ (2003), „Vyšnios kauliukas“(2004), „Kaimo
rašytojas. [Kn. 2]“ (2006), „Vasario 16-oji – Lietuvos Valstybės atkūrimo diena“ (2007), „Kaimo
rašytojo literatūrinis kalendorius“ (2007), „Švenčiausias vardas“ (2008), „Vagos“ (2008), „Iš duonos
pateka saulė“ (2008), „Lietuvos deimančiukai“ (2008), „Kamajai“ (2016).
Pirmoji publicistinė knyga „Raudoni stulpai ant dangaus švytėjo“ išleista 2007 m., 2009 m. pasirodė
eilėraščių rinktinė „Paverskim Lietuvą dainuojančia šalim“.
Kūrybą spausdino spaudoje: „Apžvalga“, „XXI amžius“, „Gimtinė“, „Kauno žinios“, „Kregždutė“,
„Lietuvos aidas“, „Naujasis kelias“, „Tėviškės žinios“, „Tremtinys“, „Trimitas“, „Ūkininkas“,
„Ūkininko patarėjas“, „Voruta“ ir kt.
Knygos
Paverskim Lietuvą dainuojančia šalim : eilėraščiai / Jonas Kirlys. - Jonava : Dobilo leidykla, 2009 ([Jonava] : Linotipas). - 151, [1] p.
Raudoni stulpai ant dangaus švytėjo : publicistika / Jonas Kirlys. - Jonava : Jonava, 2007. - 239, [1] p.
Knygos apie J. Kirlį
Silevičienė B. Žemė – žmogaus kentėjimų pakalnė… : atsiminimai [apie poetą Joną Kirlį ir jo] laiškai / Birutė Silevičienė. - Jonava :
Dobilo leidykla, 2011 (Kaišiadorys : Printėja). - 135, [1] p.
Šaltiniai
Biografijos: mes atėjome ir einame. – Jonava, 2000. – P. 70.
Kamajai. – Vilnius, 2016. – P. 1500.
Tremtinio Lietuva. – Vilnius, 1990. – P. 547-548.
100 Tėviškės žinovų. - Vilnius, 2001. - P. 51.
Veidu į Tėvynę. – Jonava, 2003. – P. 279.
Gimtinė. - 2004, saus. 1-31 (Nr. 1), p. 5.
Lietuvos aidas. - 2007, geg. 10, p. 10. 2008, kovo 5, p. 5. 2011, lapkr. 9, p. 7.

