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Bronius BABELIS
1901–1973
Lietuvos kariuomenės savanoris
1919 06 11 – 1921 11 10.
Apdovanojimo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu liudijimas Nr. 3740, išduotas 1929 m.
spalio 21 d.
Gimė 1901 m. spalio 21 d. Kurklių dvare
(buv. Skiemonių valsčius, dab. Kurkleliai,
Skiemonių sen.). Tėvai Gabrielius ir Barbora
Babelytė Babeliai. Broliai ir seserys: Gabrielius
Babelis ir kt.
1919 m. birželio 11 d. B. Babelis įstojo
savanoriu į kuriamą Lietuvos kariuomenę, tarnavo Ukmergės atskirajame batalione, 1919 m.
gruodį pertvarkytame į 8-ąjį pėstininkų Kauno
kunigaikščio Vaidoto pulką, eiliniu iki 1921 m.
lapkričio 10 d., kol buvo paleistas iš tarnybos į
atsargą.
1929 m. sausio 26 d., teikdamas prašymą
pripažinti jį savanoriu, B. Babelis gyveno III
Kurklių dvare (buv. Skiemonių valsčius, dab.
Kurkleliai, Skiemonių sen.).
1930 m. jis vedė Emiliją ... (1903–1983).
Šeimoje gimė du vaikai: Veronika BabelytėDaukienė (...–...) ir Juozas Babelis (...–...).
Kaip prisimena artimieji, B. Babelis buvo
griežtoko charakterio, mėgo gamtą, mylėjo gyvūnus. Pagrindinis jo užsiėmimas buvo bitininkystė.
Savanoris mirė 1973 m. balandžio 2 d.
Kurkleliuose, palaidotas Burbiškio (dab.
Anykščių sen.) kapinėse.
Savanorio duktė Veronika BABELYTĖ.
Gimė ... Kurkleliuose. Ištekėjo už ... Dauko (...) ir
gyveno Kupiškyje, ten mirė ir palaidota. Šeima
vaikų nesulaukė, bet priglaudė, įdukrino ir užaugino našlaitę Eglę Daukaitę-Zupkienę
(1983).

Savanorio sūnus Juozas BABELIS. Gimė
1932 m. sausio 14 d. Kurkleliuose. 1963 m. jis
vedė Elvyrą Emiliją Latvytę (1940) iš Paketurių
(dab. Kupiškio sen., Kupiškio r.), šeima įsikūrė
Kupiškyje. J. Babelis dirbo ryšių įmonėje elektromonteriu ir, sekdamas dėdės Gabrieliaus pėdomis, taisė laikrodžius. Šeimoje gimė ir užaugo trys vaikai: Vidmantas Babelis (1964), Laima Babelytė-Kručienė (1967) ir Darius Babelis
(1973).
Anksti pakirtus ligai, J. Babelis mirė 1990
m. gruodžio 15 d. Kupiškyje ir palaidotas Kupiškio kapinėse.
Savanorio anūkas Vidmantas Babelis vedė Valeriją Rajinčiūtę (...), gyvena Kupiškyje, jų
šeimoje užaugo duktė inžinierė Aistė Babelytė
(1986) ir sūnus inžinierius Airidas Babelis
(1993).
Savanorio anūkė Laima Babelytė ištekėjo
už Arnoldo Kručo (1965), gyvena Kupiškyje, jų
šeimoje užaugo dukterys Karolina Kručaitė
(1993) ir Miglė Kručaitė (1998).
Savanorio anūkas Darius Babelis nuo mažų dienų yra gamtos mylėtojas, dabar ir medžiotojų būrelio pirmininkas. Nuo 2010 m. D.
Babelis yra www.naturephoto.lt gamtos fotografų klubo narys, daugkartinis Lietuvos laukinės gamtos fotografijos konkurso „Gintarinis
žaltys“ laureatas. Jis tapo tarptautinio konkurso „35 AWARDS 100BEST ART PHOTOS OF
THE YEAR“ nugalėtoju kategorijoje „Laukinių
gyvūnų gyvenimas“ (2016 m.). D. Babelio fotografuotų gyvūnų nuotraukos ne kartą puošė
žurnalų „Gamta“ ir „Lututė“ viršelius, daugelį
kalendorių, jos publikuotos žurnaluose Lietuvoje ir užsienyje. Vedęs vadybininkę Renatą
Katilytę (1973), jis su šeima gyvena Kupiškyje,
ten augina sūnų Luką Babelį (1993) ir dukterį
Kamilę Babelytę (2000).
Savanorio brolis Gabrielius BABELIS
gyveno Rygoje (Latvija) ir dirbo laikrodininku.
Šaltiniai:
 LCVA, f. 930, ap. 4, b. 335.
 Anykščių parapijos metrikų knygos.
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Remigijaus Bimbos surinktos Babelių
giminės žinios.
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