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Partizano Ryto kovos kelias: 
nuo eilinio kovotojo 
iki apygardos vado

Paliepių parapijos bažnyčios metrikų knygoje rašo-
ma, kad 1915 m. gegužės 3 d. buvo pakrikštytas Jurgio 
ir Onos Paliūnų sūnus Juozas, gimęs 1915 m. gegužės 
1 d. Tilindžių kaime. Taip Raseinių apskrities Betygalos 
valsčiuje prasidėjo būsimo partizanų vado Juozo Pa-
liūno-Ryto, Vairo, Draugelio, Saulės, Rimgaudo, Strau-
so, Audros, Tauro, Tilūno, Mindaugo gyvenimo kelias. 
J. Paliūnas nesulaukė nė keturiasdešimties metų, bet an-
tisovietinio ginkluotojo pasipriešinimo istorijoje įspau-
dė gilius pėdsakus. Neturėdamas specialaus karinio pa-
sirengimo, remdamasis daugiausia kautynėse įgyta pa-
tirtimi, jis perprato partizaninės kovos esmę. Partizanų 
karinė taktika, įžvalgumas ir konspiracija, organizaci-
niai gebėjimai, informacinė kova buvo dalykai, kuriuos 
jis suvokė geriau nei karo mokslus baigę profesionalūs 
kariškiai. J. Paliūnas paliko autentišką savo ir bendražy-
gių išgyvenimų liudijimą – prisiminimų knygelę „LLKS 
partizano keliu“, parašytą sunkiomis pogrindžio kovų 
sąlygomis, nežinant, kaip kova baigsis, bet jaučiant, kad 
žūtis neišvengiama. Šis liudijimas pasiekė mūsų laikus.

Būsimo partizano vaikystė prabėgo gausioje ūkinin-
ko šeimoje, kurioje augo aštuoni broliai ir sesuo. 1939 m. 
Juozas Paliūnas vedė Viktoriją Petrėtytę (1914–1989), 
susilaukė vaikų Algio (1942–1952) ir Aušros (1945–
1984). Bet ramus gyvenimas truko neilgai. Jis ir jo ar-
timieji išbandymų sulaukė 1940 m. Lietuvoje keičiantis 
valdžioms. Pats J. Paliūnas manė, kad Lietuvos laisvė 
prarasta ne 1940 m., o gerokai anksčiau, dar 1926 m., 

Partizanas Rytas žygyje
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kai po perversmo buvo panaikinta demokratija ir įvesta 
diktatūra. Ši mintis leidžia teigti, kad tai buvo mąstantis 
žmogus, kuriam buvo nesvetimos laisvės ir demokrati-
jos sąvokos. Bet J. Paliūnas nebuvo vien kaltųjų ieškoto-
jas ir kaltintojas, jis pasirinko kovos už laisvę kelią, anot 
jo paties, „gyventi pavergtos Tėvynės gyvenimą“.

1940 m. įvykiai vienaip ar kitaip paveikė beveik visų 
Paliūnų šeimos narių gyvenimus. 1941 m. suimti bro-
liai Kazimieras (su žmona Ona) ir Vladas, o pats Juozas 
vengdamas galimų represijų slapstėsi, kol sulaukė Sovie-
tų Sąjungos–Vokietijos karo pradžios. Vokiečių okupa-
cinė valdžia neįtraukė J. Paliūno į aktyvią veiklą, nes jis 
matė naujųjų okupantų elgesį ir savivalę. Tačiau ginklą 
paimti vis tiek teko – 1943 m. jis susidūrė su raudonai-
siais partizanais. Spėtina, kad tada jį apiplėšė ir sumu-
šė „Mstitel“ („Keršytojo“) būrio kovotojai. Patį junginį 
daugiausia sudarė karo belaisviai, o ne vietiniai gyven-
tojai. Šie partizanai ne tiek kovojo su vokiečiais, nors vė-

Paliūnų šeima. Iš kairės sėdi: sesuo 
Palmyra, brolis Petras, motina Ona 

Masytė-Paliūnienė, tėvas Jurgis, brolis 
Antanas, šalia priklaupęs Juozas 

Paliūnas. Iš kairės stovi broliai Kazys, 
Mečislovas, Boleslovas, Jonas, Vladas
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Partizano Ryto kovos kelias: 
nuo eilinio kovotojo iki apygardos vado

liau visur save vaizdavo kaip didvyrius, kiek puldinėjo 
ūkinius objektus, atiminėjo iš žmonių ginklus, maistą ir 
kt. Daug rečiau jie užpuldavo pavienius policininkus, o 
dar retesniais atvejais – vokiečių kareivius. Savo veiklą 
jie suaktyvino tik 1944 m. artinantis Raudonajai armi-
jai1. Kad apsisaugotų nuo jų puolimų, J. Paliūnui teko 
įstoti į Betygalos valsčiaus pagalbinę policiją. Raudonie-
ji partizanai, gavę atsaką iš policijos ar ginkluotos kaimų 
savigynos, paprastai pasitraukdavo ir antrą kartą nelįs-
davo. Šį būrį žmonės vadino Barodicos gauja2. Jo vadas 
vėliau savo ataskaitoje pažymėjo, kad teko susidurti su 
Šiluvos, Betygalos ir Šimkaičių valsčiuose sudarytomis 
„baudžiamųjų organų rėmimo grupėmis“, kurios rengė 
gaudynes3.

Į aktyvų antisovietinį pasipriešinimą J. Paliūnas įsi-
traukė 1944 m. pavasarį, kai su broliu (spėtina, Mečislo-
vu) įstojo į Lietuvos laisvės armiją (LLA). Kaip pats sakė, 
su vokiečiais jis kovojo tik „moralinę kovą“, o artėjantis 
frontas „nukreipė dėmesį tik į vieną priešą“. Nutaręs iš 
savo šalies nesitraukti, vos praslinkus frontui, jis įstojo į 
partizanus. J. Paliūnas susisiekė su vietiniais Grinkiškio 
valsčiaus (Kėdainių apskr.) partizanais ir jų vadu LLA 
nariu Vladu Kuročka-Dūdele. Kovos kelią jis pradėjo 
Vlado Pabarčiaus (1945 m. jam žuvus vadovavimą per-
ėmė minėtasis Dūdelė) partizanų junginyje. Netrukus 
ir pats pradėjo vadovauti partizanų grandžiai, bet sėsliu 
partizanu, apsiribojančiu konkrečia vieta, netapo. Kovos 
metais J. Paliūnas nemažai keliavo ieškodamas ryšių su 
kitų vietovių kovotojais ir kurdamas bendras struktūras. 
Štai 1944–1945 m. jis keliavo po Baisogalos ir Šeduvos 
valsčių miškus siekdamas nustatyti ryšį su ten veikian-
čiais partizanais. Tai leido padaryti nemažai organiza-
cinių pokyčių. 1945  m. pavasarį vadovavimą minėtam 

1 „Mstitel“ būrio vadų ataskaitos, pasirašytos 1944 m. rugsėjo 14 d., Lietuvos 
ypatingasis archyvas (toliau – LYA), LKP dokumentų skyrius, f. 41, ap. 1, b. 1, 
l. 6–29.
2 Aukštaitijos ir Žemaitijos partizanų prisiminimai, d. 5, sud. Romas Kaunie-
tis, Vilnius, 2006, p. 625.
3 Lietuvos liaudis Didžiajame tėvynės kare, Vilnius, 1982, p. 338.
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Partizano Ryto kovos kelias: 
nuo eilinio kovotojo iki apygardos vado

partizanų junginiui perėmė Jonas Jasinevičius-Margis, o 
pats junginys pavadintas LLA Kovo apylinke. 

Iš to meto jo paties prisiminimų puslapių J. Paliūnas 
iškyla kaip daugelio kovinių operacijų vadas ar dalyvis, 
meistriškai, dažnai su mažiausiais nuostoliais įvykdantis 
skirtas užduotis. Tokių užduočių vertė imtis susiklos-
čiusios aplinkybės. Miesteliuose susiorganizavę stribai, 
o kaimuose – ginkluoti sovietiniai aktyvistai pradėjo 
persekioti žmones ir veikti prieš miško kovotojus. To-
dėl juos sutramdyti buvo svarbi partizanų užduotis. 
Operacijas reikėjo gerai suplanuoti, nes kitu atveju jos 
galėjo partizanams kainuoti gyvybes. Šalia puolamųjų 
kautynių J. Paliūnas tuo pat metu dalyvavo ir sunkio-
se gynybinėse kautynėse su gausesniais priešo daliniais, 
kada jam teko pasijusti persekiojamam, kada išgyventi 
tartum ir nebuvo galimybės, bet jis išgyveno ir kovojo 
toliau. Ne veltui jis vėliau apie tai užrašė: „dažnai pagal-
voju, niekas neįsivaizduoja, kai tenka partizanui vargin-
gai pergyventi, skaudantį šaltį pernešti...“

Kautynėse J. Paliūnas keliskart buvo sužeistas: 1945 m. 
liepos 28 d. kautynėse Valatkaičių pelkėje (Grinkiš-
kio vlsč.) ir tų pačių metų lapkričio mėn. Pakarklių kaime 
(Krakių vlsč.)4. Sunkesnių padarinių turėjo 1945 m. spa-
lio mėn. įvykis, kai puolant aktyvisto namus Sirutiškių 
kaime (Baisogalos vlsč.) susišaudymo įkarštyje partiza-
nas slapyvardžiu Vyrukas iššovė iš ginklo, prikišto Rytui 
prie pat ausies. Partizanas „ta ausimi nustojo klausos 80 
nuošimčių“5. 

Prisiminimuose greičiausiai aprašyti ne visi, o tik 
ryškesni susidūrimai su priešu. Juk susišaudymai ir kau-
tynės buvo Lietuvos partizanų palydovai. Svarbiausia, 
kad tik reikiamu momentu partizano neapviltų ginklas. 
Apie būseną po vienų sunkių kautynių J. Paliūnas rašė: 
„O tu mano mašinka, mašinka, – tariu tvirtai spaus-
damas ginklą prie savęs. – Nebūtum tu veikusi, – savo 
mirtį mačiau tikrą.“

4 1949 m. kovo 12 d. kautynių Pakarklių k. aprašymas, LYA, f. K-5, ap. 1, 
b. 17, l. 9.
5 1949 m. birželio 20 d. kautynių Sirutiškių apyl. aprašymas, ibid., b. 15, l. 24.
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Partizano Ryto kovos kelias: 
nuo eilinio kovotojo iki apygardos vado

LLA Kovo apylinkė, kuriai priklausė J. Paliūnas, 
1946 m. kovo 12 d. perorganizuota į Povilo Lukšio rink-
tinę6. Ši buvo organizuojama pagal LLA instrukcijas7. 
Rinktinės priklausymas didesniems junginiams tuo 
metu dar nebuvo aiškiai apibrėžtas. Galima manyti, kad 
rinktinė veikė net apygardos teisėmis8. Tačiau ryšiai su 
aplinkinių regionų partizanais buvo palaikomi. 1946 m. 
birželio mėn. rinktinės vadai susitiko su Žaibo rinktinės 
atstovu, būsimu visos Lietuvos partizanų vadu Jonu Že-
maičiu-Dariumi, o dar gegužės mėn. kalbėtasi su Vyčio 
apygardos vadu Danieliu Vaiteliu-Briedžiu9. Abiejuose 
susitikimuose tartasi dėl rinktinės prijungimo. Iš J. Že-
maičio tuomet gauta ir direktyvinių dokumentų partiza-
nams. Dar 1945 m. būta kontaktų ir su Žaliosios rinkti-
nės vadu Izidoriumi Pucevičiumi-Radvila.

6 A. G. Bružas, „Jungtinės Kęstučio apygardos Povilo Lukšio rinktinė“, Lais-
vės kovų archyvas, t. 22, Kaunas, 1997, p. 201.
7 J. Jasinevičiaus 1947 m. vasario 20 d. tardymo protokolas, LYA, f. K-1, 
ap. 58, b. 39190/3, t. 1, l. 72.
8 V. Gudaičio 1947 m. sausio 13 d. tardymo protokolas, ibid., l. 141.
9 J. Jasinevičiaus 1947 m. sausio 6 d. tardymo protokolas, ibid., l. 26–27; 
V. Gudaičio 1947 m. sausio 27 d. tardymo protokolas, ibid., l. 148.

Žaibo rinktinės atstovas 
Jonas Žemaitis-Varis (kairėje) su 

Povilo Lukšio rinktinės vadu 
Jonu Jasinevičiumi-Margiu. 1946 m.
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Partizano Ryto kovos kelias: 
nuo eilinio kovotojo iki apygardos vado

J. Paliūnas partizanavo Povilo Lukšio rinktinės 
2-ajame rajone (vadas Vaclovas Gudaitis-Rasas), kurio 
kovotojai veikė Kėdainių apskrities Grinkiškio, Krakių, 
Josvainių, iš dalies – Raseinių apskrities Betygalos ir Ši-
luvos valsčiuose10. Kovos sąlygos kasmet sunkėjo, bet 
partizanų žiaurumas ir keršto aktai nebuvo ginkluoto-
sios kovos bruožas, kaip kad norėjo įteigti sovietiniai 
autoriai. Tai liudija kad ir toks faktas. 1946 m. J. Paliūno 
vadovaujami partizanai užėjo į ištremto jo brolio ūkį, 
paėmė partizanams maisto, bet nelietė ten įkelto nauja-
kurio (buvusio kumečio) šeimos11. J. Paliūnui teko da-
lyvauti fiziniuose asmenų likvidavimo aktuose, bet tai 
buvo tiksliniai, paremti karo lauko teismų (KLT) nuos-
prendžiais, o ne savavališki partizanų veiksmai. Sunkios 
kovos sąlygos nesuteikė galimybės pasirinkti kitų veik-
los priemonių.

Artėjant 1946–1947 m. žiemai dėl sunkių gyvenimo 
sąlygų (buvo nelengva judėti ir apsirūpinti maistu) ir 
siekdami tausoti jėgas, partizanų vadai bendrame su-
sitikime12 nutarė gauti fiktyvius dokumentus ir iki pa-
vasario gyventi mieste. J. Paliūnas tam nepritarė; kaip 
pats rašė, tai jį net „paveikė liūdnai“. Bet ir šiuo atveju jis 
pagelbėjo bendražygiams. Pats nuvyko pas brolį Petrą, 
dirbantį Juodšilių (netoli Vilniaus) durpių perdirbimo 
įmonės direktoriumi, ir sutarė dėl partizanų įdarbini-
mo, o brolio pasiūlymą legalizuotis atmetė13. Jo kova dar 
tęsėsi.

J. Paliūnas įgijo fiktyvius dokumentus Knyvos pa-
varde ir tų metų rudenį kartu su bendražygiais V. Gu-
daičiu-Rasu ir Antanu Kiele-Paukščiu apsigyveno Juod-
šiliuose. Rinktinės vado pavaduotojas J. Jasinevičius-
Margis tuo metu buvo apsistojęs pas savo seserį Marytę 
Jasinevičiūtę Vilniuje; kartu ten gyveno ryšininkė Julija 
Kanapinskaitė-Marti. Pas juos lankydavosi kovotojai 

10 V. Gudaičio 1947 m. kovo 3 d. tardymo protokolas, ibid., l. 178.
11 V. Gudaičio 1947 m. vasario 18 d. tardymo protokolas, ibid., l. 172.
12 J. Jasinevičiaus 1947 m. sausio 7 d. tardymo protokolas, ibid., l. 34; V. Gu-
daičio 1947 m. sausio 13 d. tardymo protokolas, ibid., l. 141.
13 P. Paliūno 1947 m. balandžio 6 d. tardymo protokolas, ibid., t. 3, l. 68.
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Partizano Ryto kovos kelias: 
nuo eilinio kovotojo iki apygardos vado

Antanas Končius-Doliklis, Antanas Sirusas ir kt. Taip 
pat padėjo Juodšilių durpių perdirbimo įmonės dar-
buotojai Antanas Markūnas, Benjaminas Sakalauskas, 
Steponas Stankevičius ir Marytė Bartkutė. Savo prisi-
minimuose J.  Paliūnas apie tai plačiau nerašo (turbūt 
dėl konspiracijos). Taip pat jis nemini, kad tada kartu 
gyveno ir žmona Viktorija14, turbūt norėdamas ją ap-
saugoti ir ateityje.

Toks partizanų gyvenimas mieste nebuvo tipiškas to 
meto atvejis. Nepamiršo jie ir savo tiesioginių pareigų. 
Susiorganizavę jie vykdavo traukiniu į savo kraštą, kur, 
pasiėmę paliktus pas žmones ginklus, vykdydavo opera-
cijas, rengdavo tarpusavio pasitarimus.

Atsargiausias ir įžvalgiausias pasirodė esąs J. Paliū-
nas. Jis įspėjo kitus laikytis griežtos konspiracijos, ne-
pranešti savo adreso kitiems asmenims, tarp jų ir ryši-
ninkui Antanui Muraliui-Vingiui15, kuris vėliau šioje 
istorijoje suvaidino lemtingą vaidmenį. Anot partizano 
J. Paliūno, kaip tik jis ir „sublizgino“. Ryšininkas Vingis 
pirmą savo suėmimo dieną (per 1946 m. šv. Kalėdas) 
tardomas nurodė Juodšiliuose gyvenančius partizanus16. 
Vieninteliam J. Paliūnui-Rytui pavyko iš ten pasitraukti 
ir pasiekti Kėdainių krašte partizanus. Jam padėjo įžval-
gumas ir nuojauta. Kiti partizanai ir jų rėmėjai buvo 
suimti. „Tai skaudžiausias mano išgyvenimas“, – vėliau 
rašė partizanas.

1947 m. partizanų vėl laukė kovinės operacijos, kau-
tynės, žūtys ir areštai. Tais metais Povilo Lukšio rinktinė 
pradėjo krikti. 1947 m. rugsėjo mėn., atvykęs su užduo-
timi į Vilnių, buvo suimtas rinktinės vadas Antanas Ra-
gauskas-Ragelis. Dezorganizacija paveikė partizanus, bet 
J. Paliūnas ir šįkart nesutriko, o ėmėsi iniciatyvos vado-
vauti pats. Iš atskirų partizanų jis suorganizavo Smūgio 
būrį ir tų pačių metų lapkričio mėn. įtraukė jį į Jungtinės 

14 Ibid., l. 70.
15 J. Jasinevičiaus 1947 m. balandžio 11 d. tardymo protokolas, ibid., t. 1, 
l. 103.
16 A. Muralio 1946 m. gruodžio 25 d. tardymo protokolas, ibid., t. 3, l. 73.
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Partizano Ryto kovos kelias: 
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Kęstučio apygardos Savanorio rinktinę17. Tada užsimez-
gė jo glaudesni ryšiai su šios rinktinės partizanų vadu 
Povilu Morkūnu-Rimantu, Draku. Ilgainiui nusistovėjo 
draugiški jųdviejų santykiai, tarpusavio pasitikėjimas, 
glaudus bendradarbiavimas partizaninės kovos sąlygo-
mis. 1947 m. gruodžio mėn. minėtasis brolis Rimantas 
(taip jį vadino Rytas) paskyrė J. Paliūną savo įgaliotiniu.

1948 m. įvykdyta nauja reorganizacija. Įkurta Prisi-
kėlimo apygarda ir pertvarkyta Povilo Lukšio rinktinė 
(pervardinta į Maironio). Rinktinės vadu tapo P. Mor-
kūnas-Rimantas. Jis stiprino karišką drausmę tarp par-
tizanų ir įvykdė pertvarką. Iš keturių buvusių Povilo 
Lukšio rinktinės rajonų ir dar vieno būrio suformuotas 
Kudirkos rajonas, kurio vadu paskirtas J. Paliūnas18 (vė-
liau jis tapo Mindaugo tėvūnijos vadu).

Kovos sąlygoms vis sunkėjant, paskirtajam rajono 
vadui teko daug keliauti po atskirus partizanų junginius. 
„Aš pamatau, kai susikaupusių ir atsidavusių mūsų or-
ganizacijai yra žmonių. Kurie nuplyšę ir nuo nedateklio 
maisto tinkamo ir gyvenimo sąlygų kūnai nuvarginti. 
Bet ryžto tvirtesnio už bet ką – nuotai ka linksma“, – 

17 JUV (P. Morkūno?) 1947 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. 209, ibid., f. K-5, 
ap. 1, b. 30, l. 23.
18 Laisvės kovos Prisikėlimo apygardoje, sud. A. Malinauskaitė, Vilnius, 1999, 
p. 117.

J. Paliūnui-Rytui (priekyje kairėje) 
raportuoja būrio vadas 

Viktoras Bakanauskas-Vytautas. 
Iš kairės pirmoje eilėje stovi: 

2. Stasys Satkus-Šarūnas, 
3. Petras Gadliauskas-Deimantas, 

4. Jonas Mackevičius-Vygaudas. 
1949 m. 

(ryšininko Petro Pociaus nuotr.)
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Partizano Ryto kovos kelias: 
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tokius J. Paliūnas matė savo bendražygius. Kaip tik tai 
jam teikė jėgų kovoti ir veikti. Jis ir toliau siekė vienyti 
partizanus bendrai kovai. Kadangi Prisikėlimo apygar-
dos vadai ne kartą turėjo pastabų Vyčio apygardai dėl 
konspiracijos stokos, apleistų organizacinių reikalų, gir-
tavimo ir kt.19, J. Paliūnas-Rytas 1948 m. pamėgino kai 
kuriuos šios apygardos būrius prijungti prie savo vado-
vaujamo junginio. Tų metų rugsėjo mėn. prie Kudirkos 
rajono buvo prijungti Dotnuvos, Kėdainių, Surviliškio 
valsčiuose ir Kėdainių mieste veikę partizanai20, bet Vy-
čio apygardos vadovybė tam pasipriešino. Vis dėlto, kaip 
rašo J. Paliūnas-Rytas, tai „išjudino“ šią apygardą.

J. Paliūno žygiai neliko nepastebėti aukštesniosios 
vadovybės. 1949 m. birželio 20 d. jis apdovanotas Pasi-
žymėjimo lapu21, pažymėtas Prisikėlimo apygardos vado 
įsakyme22. Jam suteiktas partizanų jaunesn. leitenanto 

19 Spėtinas Ryto (Juozo Paliūno) 1949 m. gruodžio 12 d. raštas SV ir PV, LYA, 
f. K-5, ap. 1, b. 44, l. 184–185.
20 KUV (Kudirkos rajono vado Juozo Paliūno) 1948 m. rugsėjo 23 d. raportas, 
ibid., b. 87, l. 22.
21 Mindaugo tėvūnijos vado Ryto (Juozo Paliūno) apdovanojimo lapas, ibid., 
b. 198, l. 1.
22 Prisikėlimo apygardos vado Užpalio (Leonardo Grigonio) 1949 m. liepos 
31 d. įsakymas Nr. 10, ibid., f. K-30, ap. 1, b. 721, l. 208.

Prisikėlimo apygardos partizanai. 
Iš kairės: Kazys Mikėnas-Gegužis, 

Juozas Paliūnas-Rytas. 1949–1950 m. 

J. Paliūnas-Rytas (priekyje) su 
Nemuno būrio partizanais žygyje. 

Iš kairės pirmoje eilėje: 
2. Kostas Kudokas-Diemedis; 

antroje eilėje: 
2. Petras Gadliauskas-Deimantas, 

3. Stasys Satkus-Šarūnas, paskutinis – 
Jonas Mackevičius-Vygaudas. 1949 m. 

(ryšininko Petro Pociaus nuotr.)
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(vėliau leitenanto) laipsnis, teisė nešioti prie partiza-
no uniformos du sužeidimo ženklus, savo įsakymuose 
vadovybė ne kartą jam reiškė padėką. Įvertintas aukš-
tesniosios vadovybės, jis vis klausė savęs: „Ar aš su di-
džiausiu nuoširdumu aukojausi Tėvynei – jos išlaisvi-
nimui?“ Apdovanojimai jį tik dar labiau skatino veikti. 
Laiške kovos vadui ir draugui P. Morkūnui-Rimantui jis 
rašė: „Mano įdėtos pastangos yra dėl Lietuvos Laisvės – 
aš tai jausdamas sukaupsiu jėgas ir suspausiu ginklą dar 
tvirtesne valia, iki liks Laisva Lietuva.“23

Nuo 1949 m. rugpjūčio 1 d. J. Paliūnas-Rytas – Mai-
ronio rinktinės vadas (anksčiau jo kandidatūra svarsty-
ta renkant Lietuvos Žaliosios rinktinės vadą), ankstesnis 
rinktinės vadas P. Morkūnas-Rimantas paskirtas apy-
gardos vadu. Pradėjus eiti naująsias pareigas darbų tik 
daugėjo, reikėjo kruopščiai tvarkyti veiklos dokumen-
tus. Tapęs vadu, J. Paliūnas ėmėsi kai kurių struktūrinių 
pokyčių, formavo partizanų tėvūnijas24, tęsė partizanų 
karinį rengimą, išdavinėjo atestacijos lapus25. Jam vado-

23 Ryto (Juozo Paliūno) 1949 m. laiškas Drakui (Povilui Morkūnui), ibid., 
f. K-5, ap. 1, b. 44, l. 171.
24 Laisvės kovos Prisikėlimo apygardoje, p. 117–118.
25 Maironio rinktinės Kęstučio tėvūnijos partizano Gintauto 1950 m. birželio 
15 d. atestacijos lapas, išduotas rinktinės vado Ryto (Juozo Paliūno), LYA, 
f. K-30, ap. 1, b. 562, l. 195-7.

Partizanai darbo metu. 
Iš kairės: Aidas-Vaidila, Juozas 

Paliūnas-Rytas
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vaujant nenutrūko įvairios pogrindžio spaudos ir kitos 
literatūros leidimas bei dauginimas (Maironio rinktinėje 
dažnai buvo dauginami apygardos leidiniai). Pats J. Pa-
liūnas-Rytas redagavo apygardos laikraštį „Prisikėlimo 
ugnis“. Jo tiražas buvo vienas didžiausių tarp pogrindžio 
spaudos leidinių, nes partizanai turėjo palyginti neblo-
gas spausdinimo mašiną. Deja, nesant intelektinių jėgų, 
dirbti teko vienam. Laiške vadovybei 1951 m. J. Paliūnas 
rašė: „Nors vienas, bet spaudą leidžiu.“26

Keliaujant per partizanų junginius J. Paliūnui-Rytui 
teko organizuoti ir karo lauko teismus, kovos sąlygomis 
neišvengiamus. Štai 1949 d. spalio 24 d. jis atliko parti-
zano Algirdo Zarenkos-Kudirkos, Tarzano, apiplėšinė-
jusio gyventojus, nušovusio nekaltą merginą ir neklau-
siusio vadovybės, kvotą27. Už nusikaltimus partizanas 
nuteistas sušaudyti. Griežtos KLT nuostatos buvo vie-
nodos civiliams ir partizanams.

Maironio rinktinės teritorijoje dažnai dislokavosi 
apygardos štabas, 1949–1951 m. – Lietuvos laisvės ko-
vos sąjūdžio (LLKS) Visuomeninė dalis, 1950–1951 m. 
žiemą šioje teritorijoje praleido LLKS Prezidiumo pir-

26 Laisvės kovos Prisikėlimo apygardoje, p. 71.
27 LUK D (Maironio rinktinės Lukšio būrio) partizano Kudirkos-Tarzano 
1949 m. spalio 24 d. kvotos protokolas, LYA, f. K-5, ap. 1, b. 33, l. 41.

Prisikėlimo apygardos (PA) 
partizanai su LLKS Tarybos 

prezidiumo pirmininku 
Jonu Žemaičiu-Vytautu (viduryje). 

Iš kairės: 
Vytautas Sankauskas-Daukantas, 

PA vadas Povilas Morkūnas-Rimantas, 
PA Maironio rinktinės vadas 

Juozas Paliūnas-Rytas, 
Stasys Satkus-Audronis
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mininkas J. Žemaitis-Vytautas. Kartu su J. Paliūnu ir 
kitais partizanais čia jis šventė 1950 m. Kalėdas28. Kaip 
vadas, J. Paliūnas rūpinosi vadovybės apsauga ir ryšiais. 
Čia buvo privaloma griežta konspiracija, kurią jis buvo 
gerai perpratęs. Turėdamas vadovybės įpareigojimus 
J. Paliūnas-Rytas daug keliavo, lankė ne vien sau paval-
džius partizanus. Štai 1950 m. J. Žemaičio-Vytauto pa-
vedimu jis buvo nuvykęs pas Šiaurės Rytų srities vadą 
Joną Kimštą-Žalgirį29.

Visą šią veiklą lydėjo priešo persekiojimai, trumpi 
susirėmimai ir ilgos kautynės, bendražygių žūtys. Antai 
1951 m. sausio 30 d. žuvo artimas bendražygis Mairo-

28  Laisvės kovos Prisikėlimo apygardoje, p. 71.
29  N. Gaškaitė-Žemaitienė, Žuvusiųjų prezidentas, Vilnius, 2005, p. 259.

Prisikėlimo apygardos partizanai 
su LLKS Tarybos prezidiumo 

pirmininku Jonu Žemaičiu-Vytautu 
(stovi viduryje). Iš kairės priklaupę: 

3. Vytautas Sankauskas-Daukantas, 
4. Aleksas Šniukšta-Aras; 

stovi: 1. Kazys Šniukšta-Sakalas, 
2. PA Maironio rinktinės vadas Juozas 

Paliūnas-Rytas, 3. PA vadas Povilas 
Morkūnas-Rimantas

Maironio rinktinės partizanai. Iš kairės: 
1. Antanas Kvedaras-Tautvydas, 

2. Vytautas Sankauskas-Daukantas, 
3. Juozas Paliūnas-Rytas, 

4. Aidas-Vaidila, 
5. Aleksas Docka-Vanagėlis, Ragutis, 

6. neatpažintas partizanas. 
1950 m. gegužė
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nio rinktinės štabo viršininkas Aidas, Vaidila. Per šiuos 
kovų metus represijų neišvengė ir J. Paliūno-Ryto ar-
timieji: buvo ištremti tėvai, kiti giminaičiai, 1947 m. 
suimtas ir nuteistas kalėti brolis Mečislovas (iš lagerio 
nebegrįžo).

Sunkėjant kovai nelengva buvo rasti patikimų ry-
šininkų ir rėmėjų, o MGB agentų tinklas nuolat plė-
tėsi perverbuojant buvusius partizanus ar ryšininkus. 
Bet J. Paliūnas-Rytas nuolat ieškojo patikimų žmonių. 
Štai kviečiamam dirbti ryšininkui Leonardui Petraus-
kui-Ąžuoliukui jis sakė: „Mums reikia tik tavo sveika-
tos ir ištikimybės, tvirtybės nepalūžti, patekus į čekistų 
nagus.“30 O juk daug pasitaikė palūžusių. Slaptųjų ben-
dradarbių J. Paliūnas-Rytas ieškojo ir rasdavo net tarp 
sovietinių pareigūnų.

Buvę bendražygiai jį prisimena kaip griežtą, reiklų, bet 
inteligentišką žmogų, mokėjusį pajungti žmones bendram 
darbui. Štai ryšininkas Juozas Meškuotis-Perkūnas prisi-
minė: „Kai sutikau Paliūną, mano nuomonė apie partiza-
nus iškart pasikeitė. Jis buvo plačios erudicijos žmogus, jo 
supratimas apie ginkluotą kovą buvo visai kitoks.“31 Gali-
ma sakyti, visai negėrė alkoholio, nes suprato jo žalą. Ry-
šininkui kartą buvo pasakęs: „Be šito mes kartais negalim 
apsieiti, bet kartu čia yra ir mūsų pražūtis.“32

Partizanus labai vargino ir sunkios buities sąlygos, 
ypač gyvenimas bunkeriuose. Bet J. Paliūnas tokių da-
lykų kaip „bunkerių įrengimas ir gyvenimas juose bei 
stovyklų gyvenimas“ neaprašė saugumo sumetimais.

P. Morkūnui-Rimantui tapus srities vadu, J. Paliūnas 
1951 m. rugpjūčio mėn. jau ėjo Prisikėlimo apygardos 
vado pareigas. Tuo metu kovotojų gretos jau buvo pra-
retėjusios – 1951 m. rudenį apygardos teritorijoje veikė 
apie 60 partizanų33. Tačiau naujasis apygardos vadas dir-
bo, kūrė štabą, susitikinėjo su partizanų dalinių vadais, 

30  Aukštaitijos partizanų prisiminimai, d. 3, sud. R. Kaunietis, Vilnius, 2001, 
p. 292.
31  Aukštaitijos ir Žemaitijos partizanų prisiminimai, p. 178.
32 Ibid.
33  Laisvės kovos Prisikėlimo apygardoje, p. 73.

Juozas Paliūnas-Rytas žvalgyboje
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bandė kovoti su Lietuvoje įsitvirtinančia kolūkių siste-
ma, neapleisti propagandinio darbo tarp žmonių.

Nors jau buvo partizanams nepalankiai besiklos-
tanti padėtis ir liūdnos ateities perspektyvos, J. Paliū-
nas, turbūt ramindamas kitus, rašė: „Mūsų vedama 
išsivadavimo kova ir mūsų tautos balsas prasiveržė 
pro pačią storiausią geležinę uždangą ir plačiai skam-
ba po laisvąjį pasaulį. Dėl mūsų tautos pasiektos tei-
sės ir vieningo mūsų pasipriešinimo Lietuva išliko ne 
tik neišbraukta iš egzistavusių valstybių sąrašo, bet ir 
toliau laikoma savarankiška, o partizanų atsidavimas 
savo tautai yra pasaulio politikų dėmesio centre. Mūsų 
šalies išlaisvinimas neišvengiamas.“34 Bet išlaisvinimas 
taip greit neatėjo.

Paskutinę gyvenimo žiemą J. Paliūnas praleido kartu 
su buvusiu LLKS Visuomeninės dalies viršininku par-

34  Ibid., p. 94.

Maironio rinktinės partizanai. 
Iš kairės sėdi: 

1. Vytautas Meškuotis-Lazdynas, 
2. Alfonsas Urbonas-Linelis; 

stovi: 1. Vytautas Ulickas-Klevas,  
3. Leonas Juška-Kariūnas, 
4. Juozas Paliūnas-Rytas, 

5. Augustas Bagdonas-Šarūnas, Tarutis, 
6. Antanas Kvedaras-Tautvydas, 
7. Vytautas Baranauskas-Dantė. 

1951 m. rugpjūtis
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tizanų pulkininku Juozu Šibaila-Merainiu ir ištikimu 
bendražygiu partizanu Pranciškumi Prūsaičiu-Lape Še-
duvos rajono Devynduonių kaimo gyventojų Tvarijonų 
sodyboje35. 1952-ieji atnešė tik naujas žūtis ir nutrūku-
sius buvusius ryšius. Tų metų gegužės 22 d. žuvo ben-
dražygis Feliksas Kokšta-Rustemas su žmona Zofija, to 
paties mėnesio 26 d. nukautas buvęs Maironio rinktinės 
(1952 m. vasario mėn. rinktinei grąžintas senasis Povilo 
Lukšio vardas) vadas Vytautas Sankauskas-Daukantas 
(jis taip ir nenuvyko į naująją paskyrimo vietą – Ku-
nigaikščio Žvelgaičio rinktinę, kurią sunaikinus štabą 
bandė atkurti J. Paliūnas). 1952 m. liepos 4 d. žuvo Bi-
rutės tėvūnijos vadas Antanas Kvedaras-Tautvydas su 
Vytautu Baranausku-Dante. J. Paliūnas bandė ieškoti, 
kas pakeistų žūvančius ar pasitraukusius partizanus. 
1952 m. sausio mėn. Maironio rinktinės vadu jis pasky-

35  Ibid., p. 77.

Prisikėlimo apygardos partizanai. 
Iš kairės: Feliksas Kokšta-Rustemas, 

Povilas Morkūnas-Rimantas, 
Juozas Paliūnas-Rytas

Maironio rinktinės 
Birutės tėvūnijos vadas 

Antanas Kvedaras-Tautvydas, Vytenis, 
rūpinęsis rinktinės štabo apsaugawww.at
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Prisikėlimo apygardos partizanai. 
Iš kairės: 

Vytautas Sankauskas-Daukantas, 
Povilas Morkūnas-Rimantas, 

Juozas Paliūnas-Rytas

rė Viktorą Šniuolį-Vytvytį36 – partizaną nuo 1944 m. Su-
mažėjus partizanų skaičiui, 1952 m. gegužės 20 d. buvo 
panaikinta pati Prisikėlimo apygarda, todėl J. Paliūnas 
vėl tapo Povilo Lukšio rinktinės vadu, o V. Šniuolis – jo 
pavaduotoju.

Tuo metu sovietų saugumas dėjo vis daugiau pastan-
gų sunaikinti partizaną Rytą. Net keli sovietų saugumo 
skyriai pradėjo bylas jam ir jo bendražygiams sekti. An-
tai 1950 m. bylą pradėjo MGB Kauno srities valdyba, o 
1952 m. – MGB Šiaulių srities valdyba, ją pavadindama 
„Zakat“ („Saulėlydis“), o J. Paliūnui suteikdama pravardę 
Volk (Vilkas)37.

Ieškoti J. Paliūno ir jo bendražygių buvo siunčia-
mi operatyviniai darbuotojai, miestuose ir didesniuose 

36  Prisikėlimo apygardos vado Ryto (Juozo Paliūno) 1952 m. sausio 18 d. raštas 
Vytvyčiui (Viktorui Šniuoliui), LYA, f. K-1, ap. 58, b. 28600/3, t. 2, l. 297-68.
37  MGB Šiaulių srities valdybos 1952 m. gegužės mėn. agentūrinės bylos re-
gistracijos lapas, ibid., f. K-30, ap. 1, b. 717, l. 5.
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miesteliuose dislokuotos karinės įgulos, sukurtos kari-
nės-čekistinės grupės38. Tačiau ne visos sovietų pastan-
gos davė rezultatų.

Dar 1949 m. prie J. Paliūno bandyta prieiti per agen-
tą Sovkiną, pasivadinusį Nemūno slapyvardžiu. Juodu 
kurį laiką susirašinėjo laiškais, bet įžvalgumas J. Paliūną 
gelbėjo ir šiuo atveju. Vėliau jis rašė: „Matydamas įtar-
tinumą, nutraukiau su juo reikalus.“ J.  Paliūnui netgi 
pavyko išpešti iš agento naudos ir šiuo kanalu gauti ra-
šomąją mašinėlę39, taip reikalingą ir trūkstamą partiza-
ninėje veikloje. MGB teko pripažinti, kad agentas iššif-
ruotas, bet veiksmų ši institucija nenutraukė40. Nepavy-
ko ir saugumo agentui Kostui, neva miesto pogrindžio 
atstovui Leopardui, nes J. Paliūnas nepasitikėjo neaiš-
kiais pogrindžio centrais. Apie tai jis rašė: „Mūsų Sąjū-
dis iš ilgametės (praktikos) patirties priėjo išvadą, kad 
legaliai gyvenantieji žmonės stipresnę veiklą išvystyti 
negali, nes sujungimas daugiau legalių asmenų į vieną 
tinklą anksčiau ar vėliau gaunasi savižudybė.“41

Ieškant J. Paliūno-Ryto bandyta pasitelkti ir jo ar-
timuosius. MGB mėgino panaudoti J. Paliūno žmoną 
jai pačiai to nežinant, taip pat brolį Boleslovą. Pastara-
sis tardomas nesuteikė informacijos, padedančios nu-
statyti Ryto buvimo vietą, nors buvo sukurta situacija, 
kai jis, apstatytas agentais, pakliuvo į agentų smogikų 
rankas, buvo jų tardomas, gąsdinamas pakarti, sumuš-
tas ir t. t.42 Priverstinai buvo verbuojami net J. Paliūno 
giminaičiai43, bet ir šie niekuo negalėjo padėti.

38  Laisvės kovos Prisikėlimo apygardoje, p. 72.
39  D. Kvedaras, Kėdainių krašto partizanai MGB agentų apsuptyje. Laisvės 
kovų archyvas, Nr. 28, Kaunas, 2000, p. 104–105.
40  MGB Kauno srities valdybos viršininko plk. Lapino 1950 m. gegužės mėn. 
spec. pranešimas LSSR MGB ministrui gen. mjr. Kapralovui, LYA, f. K-30, ap. 
1, b. 562, l. 53.
41 Laisvės kovos Prisikėlimo apygardoje, p. 61.
42 D. Kvedaras, op. cit., p. 117; B. Paliūno 1952 m. sausio 6 d. laiškas, LYA, 
f. K-30, ap. 1, b. 562, l. 202-2.
43 V. P. 1952 m. vasario 29 d. pasižadėjimas, ibid., l. 231.

Partizano Ryto žmona 
Viktorija Paliūnienė 

(slapčia nufotografuota MGB)
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Laisvalaikio akimirka

J. Paliūnui dažnai pagelbėjo įžvalgumas. Pats tai su-
vokdamas, ir kitus partizanus ragino „laikytis konspira-
cijos“. Dėl šios priežasties neretai jis keitė slapyvardžius 
arba turėdavo iš karto jų bent keletą. Vienas buvo žo-
dinis (pvz., Rimgaudas), kitu (pvz., Saulė) rašydavosi 
ant siunčiamų paketų, o dar kitu (dažniausiai tai buvo 
Rytas) pasirašydavo įsakymus ir kitus dokumentus. Taip 
pat jis manė, kad „priešas mums pavojingas, kada jam 
padeda šnipai“44. Todėl kartais tyrinėtojams nesupran-
tama ir neaišku, kodėl turėjo veikti KLT. Taip pat J. Pa-
liūnas leido instrukcijas, kaip vykdyti žvalgybą, eiti į su-
sitikimus ir pan.45

Bet jėgos buvo nelygios, ir viena operacija sovietų 
saugumui vis dėlto pavyko. Į J. Paliūno-Ryto aplinką pa-
vyko įkišti gydytoją Vytautą Remeiką – agentą Čestnyj 
(Sąžiningąjį)46. Nors agentas buvo ruošiamas darbui už-

44  Prisikėlimo apygardos vado Ryto (Juozo Paliūno) 1951 m. rugpjūčio 20 d. 
įsakymas, ibid., f. K-5, ap. 1, b. 562, l. 104.
45  Prisikėlimo apygardos vado Ryto (Juozo Paliūno) 1951 m. spalio 10 d. ins-
trukcija, ibid., f. K-30, ap. 1, b. 562, l. 194-20.
46  Gydytojas Vytautas Remeika (g. 1925 m. Krakių vlsč.) buvo MGB agentas 
Čestnyj (pogrindžio slapyvardžiai – Žibutė, Darius, Kunigaikštis), priklau-
sė LSSR MGB 1-ajam skyriui. Sovietinėje literatūroje oficialiai įvardijamas 
„žvalgu“. Oficialūs jo „nuopelnai“: „Išaiškino 17 gaujos slaptaviečių, šifrus, 
ryšininkų grupę“ (žr. Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija, t. 3, Vilnius, 
1971, p. 61).
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sienyje47, bet prisidėjo veikdamas tarp partizanų. J. Pa-
liūno ir agento kontaktas užsimezgė 1950 m., bet suėmus 
ryšininkę nutrūko48. Antrą kartą saugumas žaidimą pra-
dėjo 1952 m. Tuo tikslu agentas Čestnyj buvo įdarbintas 
Pernaravoje. Kodėl gi įžvalgus partizanas pasidavė šiam 
žaidimui? Galima tik svarstyti.

Ėjo 1952-ieji. Jėgų trūko visose srityse – tiek karinėje, 
tiek informacinėje, daugelis partizanų jau žuvę, o dau-
guma patikimų ryšininkų ar rėmėjų jau suimti. Reikėjo 
naujų žmonių, nes be jų kova jau būtų baigusis. O ir J. Pa-
liūno fizinės jėgos jau buvo apsilpusios, atsiliepė sunkūs 
kovos metai, ankstesni sužeidimai. Minėtajam agentui 
laiške jis rašė: „Mano sveikata ne per stipri: širdis silpna 
(...). Nuolatinis stiprus galvos ūžimas.“49 Tokia buvo tik-
rovė, tuo sovietų saugumas ir pasinaudojo. Būdamas iš-
simokslinęs, V. Remeika tiko intelektiniam darbui (leisti 
pogrindžio spaudai) ir galėjo padėti kaip medikas. Abi 
šios sritys buvo nepakeičiamos.

Lemtingas agento Čestnyj ir kovotojų susitikimas įvy-
ko 1952 m. liepos mėn., kai jis buvo priimtas į partiza-

47  LSSR KGB 1-ojo skyriaus viršininko plk. V. Karinausko 1984 m. birželio 
mėn. pasirašyta Lietuvos SSR valstybės saugumo organų žvalgybos padalinio 
istorijos apžvalga (su papildymais), LYA, f. K-1, ap. 49, b. 846, l. 31.
48  Laisvės kovos Prisikėlimo apygardoje, p. 76.
49  D. Kvedaras, op. cit., p. 111.

Poilsio minutę
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nus50. Anot agento (nors jis galėjo ir perdėti), J. Paliūnas 
tada sakęs, kad pasitiki jo akimis ir turi viltį51.

Vis dėlto kai kurie šaltiniai rodo, kad J. Paliūnas-Ry-
tas nevisiškai pasitikėjo naujuoju partizanu Dariumi52. 
Bet 1952 m. rugsėjo mėn. J. Paliūnas agentui papasako-
jo, kad 1951 m. rugsėjo mėn. įsirengė bunkerį Dotnuvos 
rajono Padotnuvio kaimo gyventojo Petro Krutkio so-
dyboje53. Tai buvo paskutinis partizanų vado bunkeris 
patikimų rėmėjų aplinkoje. Jam čia padėjo ne tik sody-
bos šeimininkas, bet ir šio žmona Stasė, dukra Zuzana. 
Šiame bunkeryje jis gyveno su pertraukomis, bet nuo 
1952 m. pavasario pastoviau54. Bunkeris buvo drėgnas, 
bet ir čia darbai buvo tęsiami. Gyvendamas paskutinia-
me bunkeryje J. Paliūnas dar rugpjūčio mėn. išleido pas-
kutinį laikraščio „Prisikėlimo ugnis“ numerį. Pirmame 
jo puslapyje įdėtas atsišaukimas į išdavikus, kuriame 
rašoma: „Esamoji tarptautinė padėtis yra tokia aiški ir 

50  Ibid.
51  Ibid., p. 125.
52  Aukštaitijos ir Žemaitijos partizanų prisiminimai, p. 186.
53  Agento Čestnyj 1952 m. rugsėjo 24 d. agentūrinis pranešimas, LYA, f. K-30, 
ap. 1, b. 718, l. 313.
54  S. Krutkienės 1952 m. spalio 8 d. tardymo protokolas, ibid., b. 719, l. 26–27.

Maironio rinktinės partizanai. 
Iš kairės pirmoje eilėje sutūpę: 

1. Pranciškus Prūsaitis-Lapė, 
2. Vytautas Baranauskas-Dantė, 

3. Augustinas Bagdonas-Šarūnas (?), 
4. Juozas Dzikas-Dainius; 

antroje eilėje stovi: 
1. Vytautas Ulickas-Klevas,  
2. Leonas Juška-Kariūnas, 
3. Juozas Paliūnas-Rytas, 

4. Antanas Kvedaras-Tautvydas, 
5. Alfonsas Urbonas-Linelis. 

1951 m. rugpjūtis
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tiek daug mūsų iškankintai tautai teikianti vilčių, jog 
sveikam mąstančiam lietuviui nė galvon neateina min-
tis, kad šiuo metu gali dar atsirasti tokių nelaimingųjų 
mūsų tautiečių [...], kurie pasišautų eiti išvien ne tik su 
Lietuvos, bet su viso pasaulio, su visos žmonijos priešu 
Maskvos komunistais.“55 Bet tokie atsišaukimai saugu-
mo agentų neveikė. Padotnuvio kaimo bunkeryje apsi-
lankė ir V. Remeika56.

Nežinoma, kodėl MGB neveikė vos gavusi iš agento 
žinių. Gal tikėjosi suimti visus partizanus iš karto? Bet jai 
nepavyko apsaugoti savo agento Čestnyj. 1952 m. rugsė-
jo 30 d. partizanai Leonas Juška-Kariūnas ir Pranciškus 
Prūsaitis-Lapė nušovė agentą, bet abu jau buvo apsvai-
ginti jo atsinešto preparato. MGB pavyko suimti Kariū-
ną, ir jis taip pat nurodė bunkerį P. Krutkio sodyboje. 
1952 m. spalio 1 d. MGB pajėgos apsupo Padotnuvio 
kaime įrengtą J. Paliūno-Ryto bunkerį. MGB operacijos 
akte rašoma: „Į pasiūlymą pasiduoti banditas pasiprie-
šino ginklu ir baigė gyvenimą savižudybe.“57 Partizanas 
nepasidavė gyvas ir liko ištikimas duotai priesaikai. Iš-
sipildė jo kažkada išsakytas noras: „paskutinę gyvybės 
atidavimo minutę noriu būti su ginklu rankoje ir kau-
tynių padėty“.

Paskutinio J. Paliūno-Ryto prieglobsčio šeimininkai 
buvo suimti. Bunkeryje, be kitų daiktų, rasta apie dvi-
dešimt kilogramų popieriaus ir spausdinimo mašina, 
kas rodo, kad dar buvo ruošiamasi dirbti. Rinktinės 
vado pareigas perėmė partizanų leitenantas V. Šniuolis-
Vytvytis. 

Po žūties praėjus dešimtmečiams J. Paliūną bandyta 
kompromituoti sovietinėje spaudoje. Išmonės pateikta 
daug, bet be įrodymų. Be tradicinių kaltinimų žmonių 
žudynėmis, buvo prikišama, neva jis ieškojęs ryšių su 
Juozo Lukšos grupe, susijusia su amerikiečių žvalgyba, 

55  „Išdavikams“, Prisikėlimo ugnis, 1952, rugpjūtis, Nr. 2, p. 1.
56  Z. Krutkytės 1952 m. spalio 9 d. tardymo protokolas, LYA, f. K-30, ap. 1, 
b. 719, l. 35.
57  D. Kvedaras, op. cit., p. 134.

Krutkių sodybos pastatas 
Kėdainių r. Padotnuvio k., 

kuriame buvo įrengtas paskutinis 
Juozo Paliūno-Ryto bunkeris
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kad įsiteiktų „naujiems šeimininkams“58. Kartu jis buvo 
lyginamas su agentu V. Remeika, vaizduojant tariamai 
tarp jų vykusią gėrio ir blogio kovą. Be abejo, neigiamas 
personažas čia buvo J. Paliūnas, o teigiamas „žvalgas“ – 
V. Remeika. Žvalgas – gydytojas, sportininkas, drąsus 
žmogus59, o partizanas – nežinia už ką kovojantis, ren-
giantis žmonių žudynes. Autorius, gyvenime J. Paliūno 
nematęs, vaizdavo jį netgi paslaptingai: „Kresnas, kokių 
keturiasdešimties metų amžiaus Rytas pasirodė netgi 
inteligentiško veido. Jeigu ne buržuazinės armijos kari-
ninko munduras, nuo kurio tarsi dvelkė naftalinu, suti-
kęs praeivių būryje gatvėje, galėtum pamanyti, kad tai 
mokytojas ar inžinierius.“60 Toks partizano įvaizdis buvo 
pateiktas „tarybiniams skaitytojams“.

Bet po 1990 m. Lietuvos Respublika įvertino Juozo Pa-
liūno nuopelnus. 1998 m. jam suteiktas pulkininko laips-
nis. 1999 m. jis apdovanotas 3-iojo laipsnio Vyčio kryžiaus 
ordinu. Partizano žūties vieta Kėdainių raj. Padotnuvio k. 
1998 m. įamžinta paminklu (aut. Juozas Meškuotis).

Na o gyvą savo ir bendražygių kovų atminimą pali-
ko pats J. Paliūnas. Tai prisiminimai, apimantys jo ak-
tyviosios rezistencijos tarpsnį – 1941–1949 metus. Rašė 

58  M. Barysas, Paskutinis šūvis, Vilnius, 1976, p. 11–12.
59  A. Talačka, „Paskutinis šūvis“, Nemunas, 1975, Nr. 9 , p. 42–43.
60  M. Barysas, op. cit., p. 17.

Paminklas Juozui Paliūnui-Rytui 
atminti jo žūties vietoje 

Kėdainių r. Padotnuvio k.
(Aurelijos Malinauskaitės nuotr.)
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juos tada, kai dar reikėjo laikytis griežtos konspiracijos, 
todėl daug kas (tai pripažįsta ir pats autorius) liko už-
šifruota (pavyzdžiui, norint apsaugoti, prisiminimuose 
nė žodžiu neužsimenama apie šeimą). Be to, kai kurios 
detalės autoriui galėjo natūraliai išdilti iš atminties ir 
nepaminėtos liko tik dėl to, o ne kad jis ką nors slėpė.

Atsiminimų puslapiuose atsiskleidžia autoriaus da-
lyvauti žygiai, įnirtingų kautynių vaizdai. Čia partiza-
nas daugiausia išryškėja kaip kovotojas. Mažiau vietos 
skiriama vidiniam gyvenimui ar literatūriniams pagra-
žinimams. Atsiveria konkretūs aprašymai, nes tai buvo 
konkretus žmogus.

Parašyti atsiminimus partizaną veikiausiai pastūmė-
jo besibaigianti kova. Įkūrus Lietuvos laisvės kovos są-
jūdį, suskubta fiksuoti ir dokumentuoti praėjusių kovų 
įvykius, nes suprasta, kad kariniu požiūriu kova pralai-
mėta, bet jos prisiminimą būtina palikti ateities kartoms. 
Antai vienas 1949 m. Prisikėlimo apygardos įsakymas 
skelbė: „Lietuvos partizanai skaitlingose kautynėse, su-
sidūrimuose su okupantais parodė daug didvyriškumo, 
drąsos, pasiaukojimo ir kitų teigiamų privalumų. Kad 
laikui bėgant ši brangi medžiaga nežūtų, bet būtų įrašyta 
į jai prideramų garbingų žygių už Lietuvos laisvę istoriją, 
surinkus žinias galimai išsamiau ir vaizdžiau aprašyti vi-
sos antrosios bolševikinės okupacijos 1944 m. pradedant 
R[ajono] plote įvykusias kautynes bei susirėmimus.“61 
Remiantis panašiais nurodymais buvo protokoluojami 
įvykiai. Būtent Prisikėlimo apygardoje išliko net klau-
simynų, kaip parengti kautynių aprašymus. Galbūt par-
tizanas Rytas, aprašęs vykusias kautynes, sėdo ir prie 
atsiminimų.

Pačių prisiminimų išliko keletas variantų. Žinoma, 
kad dalis jų atsidūrė sovietų saugumo rankose, nes J. Pa-
liūnas 1952 m. siuntė prisiminimus V. Remeikai62. Tas 
pats agentas 1952 m. rugsėjo mėn. gyvendamas Krut-

61 PAV (Prisikėlimo apygardos vado) 1949 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. 8, 
LYA, f. K-5, ap. 1, b. 41, l. 12 a. p.
62 Laisvės kovos Prisikėlimo apygardoje, p. 78.
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kių sodybos bunkeryje taip pat persispausdino prisimi-
nimus iš Ryto užrašų knygutės63. Prisiminimų brošiūra 
buvo rasta 1954 m. Radviliškio rajono Užpelkių miške 
partizanų paslėptame archyve64. Spėtina, kad dalis prisi-
minimų variantų yra negrįžtamai pražuvę.

1989 m. vienas prisiminimų variantas išleistas atskira 
knygele. Tai buvo pirmi partizanų atsiminimai, pasirodę 
Lietuvoje viešai. Juose netgi nėra nurodytas konkretus 
leidėjas.

Šios knygos pagrindu tapo prisiminimų teksto va-
riantas iš Lietuvos ypatingojo archyvo (f. K-5, ap. 1, b. 1). 
Tai mašinėle spausdintas tekstas, ranka taisytas paties au-
toriaus. Trūkstama prisiminimų dalis paimta iš 1989 m. 
leidinio. Pats originalus dokumentas buvo 1994 m. ras-
tas bidone, užkastame Krakių–Gudžiūnų apylinkėse, 
tarp paslėptų Maironio rinktinės dokumentų.

Šis prisiminimų leidimas skirtas 60-osioms parti-
zano Juozo Paliūno žūties metinėms. Nors jų autoriaus 
seniai nebėra, partizano palikti prisiminimai byloja jo 
ir jo bendražygių ryžtą ir pasiaukojimą Tėvynės ir lais-
vės labui. To nesuprantant, nesuprantama bus ir viena 
pagrindinių autoriaus minčių, kad kova „gali taip pat 
pareikalauti ir mano gyvybės. Tas dėl Tėvynės laisvės 
nebaisu.“

Darius Juodis

63  Z. Krutkytės 1952 m. spalio 9 d. tardymo protokolas, LYA, f. K-30, ap. 1, 
b. 719, l. 35.
64  Šiaulių KGB skyriaus „Banditinių dokumentų ir ginklų, rastų Užpelkių 
miške, 1954 m. sausio 20 d. paėmimo protokolas“, ibid., f. K-1, ap. 58, 
b. 28600/2, t. 2, l. 136.
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Vladas Kuročka-Dūdelė
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Žaliosios rinktinės vadas 
Izidorius Pucevičius-Radvila, 

Kęstutis

Prisikėlimo apygardos partizanai. 
Priešais rikiuotę stovi 

Juozas Paliūnas-Rytas
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* Šiame prisiminimų variante praleista teksto dalis.

Spalio mėn. priartėjame prie Pašušvio mies-

telio. Tikslas sunaikinti 3 ginkluotus akty-

vistus.

Aš su prt. Rageliu užimu vieškelį Grinkiš-

kis–Pašušvys, kuriame nutraukiame telefono 

laidus ir stebime, ar nepasirodys nuo Grin-

kiškio priešas. Uždavinys vykdomas. Ginkluo-

ti aktyvistai, laiku pastebėję prt., atidengia 

ugnį. Prt. atsako tuo pačiu.

Staiga netikėtai užbėga ant mūsų aktyvistas, 

kurį sulaikom. Atbėga prt. Rasas ir kviečia 

Ragelį prie atsišaudančių aktyvistų.

Aš pasilieku prie areštuoto aktyvisto vienas 

ir jį saugodamas stebiu nuo Grinkiškio prie-

šą. Pastebiu, kad areštuotasis stebi mane ir 

laukia momento bėgti. Naktis tamsi, aktyvis-

tas paguldytas ant žemės išskleistom rankom. 

Nuo Grinkiškio smarkiai atvažiuoja vežimas. 

Tuo pasinaudodamas aktyvistas šoka ir prigul-

damas bėga. Aš žaibiškai atidengiu į jį ugnį 

ir nušaunu. Kautynės miestelyje tebevyksta. Iš 

atsišaudžiusių aktyvistų vienas nušautas, ki-

tiems pavyko pasislėpti.*

Cit. iš: Rytas, Partizano keliu. 1941–1949, 
[leidimo vieta nenurodyta], 1989, p. 24.
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Povilo Lukšio rinktinės vadas Jonas 
Jasinevičius-Margis

Povilo Lukšio rinktinės 
vado pavaduotojas 

Vaclovas Gudaitis-Rasas

Povilo Lukšio rinktinės 3-iojo rajono 
vadas Jurgis Burnys-Smilga

Povilo Lukšio rinktinės štabo narys 
Aloyzas Dalbokas-Negusas, 
Imperatorius (vėliau – MGB agentas 
Liepsna)
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Povilo Lukšio rinktinės vadas 
Antanas Ragauskas-Ragelis

Povilo Lukšio rinktinės partizanai. 
Iš kairės: Petras Mickus-Zubrys, 

Bronius Burnys-Mauras, 
Vladas Jurgaitis-Dagilis. 1947 m.

www.at
mint

ies
kn

yg
os

.lt



94
LLKS partizano keliu

www.at
mint

ies
kn

yg
os

.lt



95
www.at

mint
ies

kn
yg

os
.lt



96
LLKS partizano keliu

Vakarų Lietuvos partizanų srities 
vadas Povilas Morkūnas-Rimantas

Prisikėlimo apygardos partizanai. 
Iš kairės:  

Viktoras Bakanauskas-Vytautas ir 
Povilas Morkūnas-Rimantaswww.at
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Partizanas 
Viktoras Miknius-Faustas

Partizanas 
Juozas Paliūnas-Rytas
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Maironio rinktinės vadas 
Juozas Paliūnas-Rytas. 

1950 m. gegužė

Maironio rinktinės partizanai. 
Iš kairės: Stasys Zvega-Gegužis, 

Juozas Paliūnas-Rytas, 
Viktoras Bakanauskas-Vytautas. 1949 m. 

(ryšininko Petro Pociaus nuotr.)
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Maironio rinktinės partizanai. 
Viduryje sėdi rinktinės vadas 

Juozas Paliūnas-Rytas

Prisikėlimo apygardos partizanai 
su vadu Juozu Paliūnu-Rytu

(stovi trečias iš kairės) 
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Išplėstinė asmenvardžių rodyklė

* Įtraukti tik Juozo Paliūno prisiminimuose minimi asmenys.

Išplėstinė asmenvardžių rodyklė*

A
Aidas – žr. (?) Sniegutis-Radvila.

B
Bačauskas – Martynas Bačiauskas (g. 1900 m. 

Kėdainių apskr. Baisogalos vlsč. Augmė-
nų k.). Stribo Bepirščio nužudytas 1945 m. 
sausio 21 d. P. 57.

Bagdonas – (?) Antanas Bagdonas (g. 1894 m. 
Kėdainių apskr. Krakių vlsč.). „Pavasario“ 
kolūkio revizijos komisijos pirmininkas. 
Partizanų karo lauko teismo nuospren-
džiu nušautas 1949 m. birželio 18 d. Kra-
kių vlsč. Pilėnų k. P. 102, 103.

Balandis – nežinomas partizanas. P. 133.

Banginis – Martynas Matkus (g. apie 1912  m. 
Kėdainių apskr. Grinkiškio vlsč. Vaitiekū-
nų k.). Partizanas nuo 1944 m. 1946 m. pri-
klausė Povilo Lukšio rinktinės Juozo Min-
gėlo-Vilko būriui. Žuvo 1947  m. sausio 
12 d. Grinkiškio vlsč. Ridikių k. P. 69, 75.

Barodica – sovietų partizanų būrio „Mstitel“, 
veikusio Raseinių ir Kėdainių apskr., va-
das. P. 35, 36. 

Barzdiliukas – (?) Juozas Bankauskas (g. 1919 
(1916?) m. Raseinių apskr. Šiluvos vlsč. 
Žaiginio k.). Partizanas nuo 1945 m. Žuvo 
1946 m. kovo 12 d. Grinkiškio vlsč., Ten-
džiogalos k. P. 58.

Baublys – Antanas Paliūnas-Keleivis (g. 1915 m. 
Raseinių apskr. Betygalos vlsč. Tilindžių k.). 
Partizanas nuo 1944 m. Povilo Lukšio 
rinktinės būrio vadas. Juozo Paliūno pus-
brolis. Žuvo 1949 m. sausio 26 d. Krakių 
vlsč. Lenčių miške. 1949 m. kovo 2 d. ap-
dovanotas partizanų Pasižymėjimo ženk-
lu. P. 91, 118.

Bepirštis – Sergejus Savkinas (g. 1920 m.). Bai-
sogalos vlsč. stribas. Žuvo 1945 m. kovo 
28  d. per partizanų vykdomą operaciją. 
P. 57–60.

Bielskis – Vytautas Skaburskas (g. 1923 m. Grin-
kiškio vlsč. Vosiliškio k.). 1944 m. verbuo-
tas sovietų pasieniečių, nuo tada gyveno 
nelegaliai ir tais pačiais metais pasitraukė 
pas partizanus. 1945 m. rugpjūčio 6 d. po 
kautynių Valatkaičių pelkėje kartu su Vla-
du Kuročka-Dūdele suimtas Vosiliškio k. 
1945 m. išvežtas į lagerį, 1946 m. byla nu-
traukta. Mirė 1999 m. P. 79.

Bitė – Karbočius Bronius-Algimantas (g. 1922 m. 
Kėdainių apskr. Dotnuvos vlsč. Kutiškių k.). 
1944 m. tarnavo Vietinėje rinktinėje. Parti-
zanas nuo 1945 m. 1948 m. Vyčio apygar-
dos Aušros būrio vadas, 1949 m. Briedžio 
rinktinės 4-ojo rajono vadas, nuo 1951 m. 
rugsėjo mėn. Vyčio apygardos vadas. Žuvo 
1953 m. sausio 26 d. Panevėžio r. Šilgalio k. 
1998 m. suteiktas kario savanorio statusas, 
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1999 m. – pulkininko laipsnis. 1999 m. ap-
dovanotas Vyčio kryžiaus 3-iojo laipsnio 
ordinu. P. 127.

Brolis – Petras Paliūnas (g. 1920 m. Betyga-
los  vlsč. Tilindžių k.). 1944 m. išvežtas 
dirbti į Vokietiją. 1945 m. grįžo į Lietuvą. 
Baigė Kauno universiteto Statybos fakul-
teto du kursus. Nuo 1946 m. kovo mėn. 
Vilniaus apskr. Rudaminos vlsč. Juodšilių 
durpių perdirbimo įmonės direktorius. 
Suimtas 1947 m. gruodžio 28 d. 1947 m. 
rugpjūčio 2 d. Ypatingojo pasitarimo nu-
teistas 25 metams. Kalėjo Irkutsko srityje. 
Paleistas 1955 m.  P. 83, 85, 86, 91.

D
Dalbokas – Aloyzas Dalbokas-Liepsnonis, Im-

peratorius, Negusas, Šarūnas (g. 1923 m. 
Krakėse). LLA narys nuo 1943 m. 1944 m. 
tarnavo Vietinėje rinktinėje. 1944 m. lap-
kričio 17 d. desantu nuleistas Panevėžio 
apskr. netoli Surviliškio, prisidėjo prie 
Vlado Pabarčiaus vadovaujamų partizanų. 
1945 m. LLA Kovo apylinkės štabo Infor-
macijos ir propagandos skyriaus viršinin-
kas, 1946 m. rugpjūčio mėn. Povilo Luk-
šio rinktinės 4-ojo rajono vadas. Suimtas 
1946 m. gruodžio 25 d. Labūnavoje. Tar-
domas nurodė partizanų bunkerius, susi-
tikimų vietas ir t. t. Nuo 1947 m. agentas 
smogikas Liepsna, Šarūnas, specialiosios 
grupės vadas. Vėliau dirbo bibliotekinin-
ku, buvo Vilniaus miesto 2-osios bibliote-
kos vedėjas. Mirė 1990 m. P. 70, 83, 89, 91.

Daunius – žr. Elytė-Daunys.

Dūdelė – Vladas Kuročka (Kurička)-Putelė 
(g.  1923 m. Kaune). Baigė Kauno amatų 
mokyklą. Nuo 1944 m. gyveno Grinkiškio 
vlsč. LLA narys nuo 1943 m. Partizanas 

nuo 1944 m. Priklausė V. Pabarčiaus vado-
vaujamam junginiui. 1945 m. vasario 15 d. 
V.  Pabarčiui žuvus, vadovavo LLA Kovo 
apylinkei, nuo gegužės mėn. šios apylin-
kės vado pavaduotojas. 1945 m. rugpjūčio 
6 d. po kautynių Valatkaičių pelkėje suim-
tas Grinkiškio vlsč. Vosiliškio k. 1945 m. 
spalio 22 d. Kėdainiuose viešame teismo 
procese nuteistas mirties bausme. Nuosp-
rendis įvykdytas 1946 m. sausio 26 d. Vil-
niuje. Palaikai užkasti buv. Tuskulėnų dva-
ro (Vilnius) teritorijoje. P. 38, 40, 43–45, 
49–52, 69, 70, 79.

Dulius – Bronius Domašauskas (g. 1922 m. Ra-
seinių apskr. Šiluvos vlsč. Skudžiūnų  k.). 
Tarnavo Vietinėje rinktinėje. LLA na-
rys nuo 1944 m. Partizanas nuo 1944 m. 
V. Pabarčiaus vadovaujamo būrio skyriaus 
vadas, vado patikėtinis, nuo 1945 m. gegu-
žės mėn. priklausė V.  Kuročkos-Dūdelės 
būriui. 1945 m. rugpjūčio mėn. išvyko į 
Kauną, kur 1946 m. sausio mėn. suimtas. 
1946 m. gegužės mėn. nuteistas 10 metų. 
Kalėjo Komijos ir Karagandos lageriuose. 
1956 m. paleistas, gyveno Kaune. 1998 m. 
suteiktas kario savanorio statusas. P. 40, 
69, 79.

E
Elytė-Daunys – (?) Aleksas Meškauskas-Lo-

kys, Daunius, Aras, Vinetu (g. 1921 m. 
Krakių  vlsč. Vantainių k.). Partizanas 
nuo 1944  m. 1947 m. J. Paliūno paskir-
tas Jungtinės Kęstučio apygardos Sava-
norio rinktinės Smūgio dalinio vadu. 
1949 m. Prisikėlimo apygardos Maironio 
rinktinės Birutės tėvūnijos vadas. Žuvo 
1950 m. liepos 22 d. Ariogalos r. Daugė-
liškių miške. P. 114, 115.www.at
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F
Faustas – Viktoras Miknius (g. 1922 m. Betyga-

los vlsč. Švilpiškių vnk.). Savanorio rinkti-
nės Povilo Morkūno vadovaujamo rajono 
partizanas. Nusišovė 1947  m. spalio 17 
(18?) d. Zvėgių miške, netoli Betygalos vlsč. 
Tautušių k. P. 102, 104, 106, 107, 111–113.

G
Gaidys-Galinskas – Kazimieras Noreika-Saka-

las (g. 1913 m. Šiluvos vlsč. Maižiškių k.). 
Baigęs gimnaziją, nuo 1939 m. tarnavo po-
licijoje. LLA narys nuo 1943 m. Partizanas 
nuo 1944 m. Jungtinės Kęstučio apygardos 
P. Morkūno-Rimanto vadovaujamo rajo-
no partizanas, dalinio vadas, nuo 1948 m. 
Maironio rinktinės Lukšio būrio vadas. 
Žuvo 1949 m. sausio 26 d. Krakių  vlsč. 
Lenčių miške. 2000 m. suteiktas kario sa-
vanorio statusas. P. 92, 97, 100, 101, 113, 
114, 118, 126.

Garnys – Jonas Matulaitis (g. 1920 m. Baiso-
galos vlsč. Mažuolių k.). Partizanas nuo 
1944 m. Priklausė Povilo Lukšio rinktinės, 
vėliau Atžalyno rinktinės J. Mingilo-Aukš-
tuolio vadovaujamam būriui. 1948 m. kovo 
29 d. Mumšilio miške per apsuptį sužeis-
tas. Žuvo. P. 58.

Gavėnas – Kostas Matkus (g. 1915 (?) m. Grin-
kiškio vlsč. Vaitiekūnų k.). Partizanas nuo 
1944 m. Priklausė Povilo Lukšio rinktinės 
2-ajam rajonui. Žuvo 1947 m. kovo 30 d. 
Grinkiškio vlsč. Mikailiškių k. P. 69, 75, 
77–79.

I
Imperatorius – žr. Dalbokas.

Inkaras – Antanas Juozapavičius (g. 1921 m.; iš 
Kėdainių apskr. Gudžiūnų vlsč. Jokūbai-
čių  k.). Partizanas nuo 1944 m. Priklausė 

Povilo Lukšio rinktinės Jurgio Burnio-
Smilgos būriui. Žuvo 1947 m. sausio 12 d. 
Grinkiškio vlsč. Ridikių k. P. 83.

Inkaras-Vygaudas – Jonas Mackevičius 
(g.  1928 m. Kėdainių apskr. Šėtos vlsč. 
Kirdeikių k.). Partizanų rėmėjas, partiza-
nas nuo 1947 m. Priklausė Viktoro Baka-
nausko-Vytauto vadovaujamam Nemuno 
būriui, nuo 1949  m. Maironio rinktinės 
Mindaugo tėvūnijos Lukšio būrio vadas. 
1950  m. gruodžio 28 d. Dotnuvos r. Za-
cišių k. suimtas. Tardomas nurodė par-
tizanų ryšių punktus, dėl ko vėliau žuvo 
partizanų. Nuteistas 25 metams. Kalėjo 
Kemerovo, Omsko, Taišeto ir Mordovijos 
lageriuose. 1966 m. grįžo į Lietuvą. P. 120.

Inžinieriai:

 Antanas Markūnas (g. 1921 m. Utenos 
apskr. Vyžuonos vlsč. Dusynių k.). 1946 m. 
dirbo Juodšilių durpių perdirbimo įmonėje. 
1947 m. sausio mėn. suimtas. 1947 m. rug-
pjūčio mėn. Ypatingojo pasitarimo nuteis-
tas 10 metų. Kalėjo Karagandos lageryje. 
P. 83, 91.

Benjaminas Sakalauskas (g. 1921 m. Ute-
nos apskr. Užpalių vlsč. Šeimyniškių k.). 
Nuo 1944 m. partizanas, 1946 m. legali-
zavosi. Dirbo Juodšilių durpių perdirbimo 
įmonėje. 1947 m. sausio mėn. suimtas. 
1947 m. rugpjūčio mėn. Ypatingojo pasi-
tarimo nuteistas 10 metų. Kalėjo Norilsko 
lageryje. 1975 m. grįžo į Lietuvą. P. 83, 91.

Steponas Stankevičius (g. 1917 m. Liepo-
joje). 1946 m. inžinierius Juodšilių durpių 
perdirbimo įmonėje. 1946 m. gruodžio 
mėn. suimtas. 1947 m. rugpjūčio mėn. 
Ypatingojo pasitarimo nuteistas 10 metų. 
Kalėjo Tiumenės ir Sverdlovsko sr. lage-www.at
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riuose. 1953 m. lageryje nuteistas 13 metų 
kalėti. 1956 m. ten nusižudė. 2003  m. 
suteiktas laisvės kovų dalyvio statusas. 
P. 83, 91.

Izidorius – Vytautas Norkus (g. 1922 m. Grin-
kiškio vlsč. Vosiliškio k.). LLA Kovo apy-
linkės partizanas. Žuvo 1945  m. liepos 
28 d. kautynėse Grinkiškio vlsč. Valatkai-
čių pelkėje. P. 79.

J
Jūreivis-Vytautas – žr. Vytautas.

K
Karosas-Lapas – (?) Vladas Šulskis-Kraujelis. 

Partizanas nuo 1947 m. Nuo 1948 m. Mai-
ronio rinktinės Vytenio būrio vadas. Žuvo 
1949 m. liepos 23 d. Kėdainių apskr. Jos-
vainių vlsč. Ruseinių miške. P. 126.

Kasijanas – Jevgenij Kasijan, MGB operatyvinis 
įgaliotinis Ilgižiuose. Žuvo 1946 m. kovo 
3 d. P. 70.

Kęstutis – Izidorius Pucevičius-Radvila 
(g. 1901 m. Panevėžio apskr. Šeduvos vlsč. 
Naujasodžio k.). Baigė Šeduvos gimnaziją, 
1929 m. – Kauno karo mokyklą, 1934 m. 
už dalyvavimą voldemarininkų perversme 
iš kariuomenės atleistas, nuo 1937 m. tar-
navo 3-iajame dragūnų pulke. 1941 m. 
Birželio sukilimo dalyvis Šeduvoje. Nacių 
okupacijos metais Lietuvos nacionalistų 
partijos narys. 1944 m. tarnavo Vietinėje 
rinktinėje. 1944 m. – partizaninio judėji-
mo Šeduvos krašte organizatorius, 1945 m. 
kovo mėn.  – Žaliosios rinktinės įkūrėjas 
ir vadas, pasižymėjo organizacine veikla. 
Žuvo 1945 m. rugpjūčio 26  d. Panevėžio 
apskr. Rozalimo vlsč. Mediniškių  k. pate-
kęs į pasalą. Kūnas išniekintas Rozalime. 
1975 m. palaikai slapčia palaidoti naujosio-

se Radviliškio kapinėse. 1998 m. suteiktas 
kario savanorio statusas ir majoro laipsnis. 
1998 m. apdovanotas 3-iojo laipsnio Vy-
čio kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi. 
P. 65, 67.

Krivis – Simonas Urba (g. 1923 m. Krakių vlsč. 
Lenčių k.). 1943–1944 m. tarnavo Josvai-
nių policijoje. LLA narys nuo 1945 m. 
1945 m. priklausė Putino būriui, 1945 m. 
rugpjūčio mėn. legalizavosi, palaikė ryšius 
su partizanais. 1946 m. sausio mėn. su-
imtas. 1946 m. gegužės mėn. nuteistas 10 
metų. Kalėjo Komijos ir Karagandos lage-
riuose. 1954 m. paleistas. 1983 m. grįžo į 
Lietuvą. P. 71, 72, 74–76, 78, 79.

Kukutis-Jogaila – Romualdas Šukys  (Šuke-
vičius)-Naujalis, Regina (g. 1922 m. Gu-
džiūnų vlsč. Pilionių k.). Partizanas nuo 
1946 m. Nuo 1949 m. Maironio rinktinės 
Jaunučio būrio vadas. Žuvo 1951 m. sausio 
30 (18?) d. Dotnuvos r. Guptilčių k. P. 129.

Kurička – žr. Dūdelė.

L
Lakūnas – Jonas Rudžianskas (g. 1912 m.; iš 

Betygalos). Savanorio rinktinės P. Mor-
kūno vadovaujamo rajono skyriaus vadas. 
Žuvo 1948 m. Betygalos vlsč. Tauručių k. 
P. 101.

Lukošytė – Zofija Lukoševičiūtė (g. 1909 m.; iš 
Betygalos vlsč. Začišių k.). Partizanų karo 
lauko teismo nuosprendžiu sušaudyta 
1947 m. rugsėjo 4 d. P. 101.

M
Maironis – Aleksas Šniukšta-Sakalas (g. 1929 

(1927?) m. Betygalos vlsč. Šnipaičių k. ar 
Ariogalos vlsč. Pikčiūnų k.). Nuo 1950 m. 
Maironio rinktinės Mindaugo tėvūnijos 
Lukšio, vėliau Nemuno būrių partizanas. www.at
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Žuvo 1952 m. liepos 22 d. Raseinių  r. 
Aleknaičių miške kartu su broliu Kaziu 
Šniukšta-Aru. P. 116.

Margis – Jonas Jasinevičius (g. 1918 m. Kėdainių 
apskr. Surviliškio vlsč. Zavišinės k.). 1939 m. 
baigė Kauno karo mokyklą, iki 1940 m. tar-
navo Kėdainiuose. 1941–1944 m. mokyto-
javo Kėdainių apskr. mokyklose. 1944  m. 
tarnavo Vietinėje rinktinėje. Nuo 1945 m. 
gegužės mėn. – legaliai gyvenantis LLA 
Kovo apylinkės vadas. 1945 m. rugpjūčio 
mėn. suimtas, tų pačių metų spalio mėn. 
pabėgo iš Kėdainių areštinės. 1946 m. kovo 
mėn. LLA Kovo apylinkę reorganizavus į 
Povilo Lukšio rinktinę, išrinktas jos vadu. 
Atsisakęs rinktinės vado pareigų (vietoj jo 
1946 m. rugpjūčio 28 d. vadu buvo išrink-
tas Antanas Ragauskas-Ragelis), paskirtas 
vado pirmuoju pavaduotoju, 1-ojo rajono 
vadu. Artėjant 1946–1947 m. žiemai, pa-
sirūpinęs dokumentus gyveno legaliai. Po 
Labūnavos įvykių 1946 m. gruodžio 30 d. 
suimtas Vilniuje. 1947 m. rugpjūčio 2 d. 
Ypatingojo pasitarimo nuteistas 25 metams. 
Kalėjo Karagandos sr., Mordovijos Du-
brovlage. Paleistas iš lagerio, nuo 1960 m. 
gyveno tremtyje Intoje, kur 1972 m. mirė. 
P. 81, 83, 85–87, 91.

Mauras – Bronius Burnys (g. 1924 m. Baisoga-
los vlsč. Skėmių k.). Priklausė Povilo Luk-
šio rinktinės, brolio Jurgio Burnio-Smil-
gos vadovaujamam būriui. 1948 m. reor-
ganizuotos Lietuvos Žaliosios rinktinės 
štabo pareigūnas. Žuvo netoli Skėmių  k. 
apie 1949 m. Palaikai išniekinti Gudžiū-
nuose. P. 68, 83.

Mažiukas – nežinomas partizanas. Žuvo 
1946 m. birželio 26 d. Baisogalos vlsč. Skė-
mių miške. P. 63, 68.

Mykalauskas – Leonardas Mikalauskas 
(g. 1925 m.). Partizanų nušautas 1947 m. 
rugsėjo 26 d. Gudžiūnų vlsč. Antušavos k. 
P. 103.

Miškinis – Juozas Mingėlas-Vilkas, Aukštuolis 
(g. 1915 m. Baisogalos vlsč. Mažuolių k.). 
Tarnavo policijoje. 1944 m. subūrė vietos 
partizanus ir jiems vadovavo, 1946 m. Po-
vilo Lukšio rinktinės 2-ojo rajono būrio 
vadas, 1947 m. Atžalyno rinktinės Margio 
rajono vadas. Žuvo 1948 m. kovo 29  d. 
Šiaulių apskr. Šiaulėnų vlsč. Mumšilio 
miške. 1999 m. pripažintas kario savano-
rio statusas. P. 58, 68.

Muralis-Vingis – Antanas Muralis-Mažiukas, 
agentas smogikas Aidas (g. 1930 m. Klai-
pėdoje). Baigė Krakių gimnazijos 4 klases. 
Nuo 1944 m. palaikė ryšius su partiza-
nais. Vengdamas arešto, 1945 m. nelega-
liai gyveno Kaune, dalyvavo partizanų 
operacijose. LLA Kovo apylinkės, vėliau 
Povilo Lukšio rinktinės štabų ryšinin-
kas. 1946 m. kovo mėn. verbuotas MGB. 
Suimtas 1946 m. gruodžio 25 d. Labūna-
voje. Tardomas kartu su Aloyzu Dalboku 
nurodė nemažai ryšininkų. Remiantis jų 
parodymais buvo sunaikintos dvi partiza-
nų grupės. Nuo 1947 m. dirbo MGB 2N 
valdybos specialiojoje grupėje. Su agen-
tais smogikais Mykolu Naviku-Tauru ir 
Juozu Stoniu-Šernu vykdė specialią MGB 
užduotį ir kartu su jais buvo suimtas Kęs-
tučio apygardos Viduklės apylinkės parti-
zanų. 1948 m. vasario 1 d. partizanų karo 
lauko teismas visus juos nuteisė mirties 
bausme. P. 85, 89, 91.

N
Naujokas – Aleksandras Skaburskas (g. 1925 m. 

Grinkiškio vlsč. Vosiliškio k.). LLA Kovo 
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apylinkės partizanas. Žuvo 1945 m. liepos 
28 d. kautynėse Grinkiškio vlsč. Valatkai-
čių pelkėje. P. 79.

Negusas – žr. Dalbokas.

O
Olė – Aleksandra Kilčiauskienė (g. 1917 m. 

Krakių vlsč. Rugėnų k.). Ryšių punkto ve-
dėja, ryšininkė. 1950 m. suimta. P. 40.

P
Pabarčius – Vladas Pabarčius (g. 1911 (1916?) m. 

Krakių vlsč. Pakarklių ar Plinkaigalio k.). 
1940 m. baigė Kauno karo mokyklą. Nuo 
1944 m. Krakių vlsč. partizanų junginio 
vadas, 1944 m. gruodžio 16 d. dalyvavo 
kautynėse Paliepių miške. Žuvus Kaziui 
Bandžiui-Pakarkliui, Kapitonui perėmė 
LLA Kovo apylinkės vado pareigas. Žuvo 
1945 m. vasario 15 d. Zembiškio miške. 
Palaikai išniekinti Josvainiuose, Krakėse. 
1999 m. suteiktas vyresn. puskarininkio 
laipsnis. 1999 m. apdovanotas Vyčio kry-
žiaus 4-ojo laipsnio ordinu. P. 41, 46.

Pakarklis – Kazys Bandžius-Kapitonas (g. 1905 
(1909?) m.; iš Krakių vlsč. Dovydiškių k.). 
1929 m. baigė Kauno karo mokyklą. At-
sargos leitenantas. Tarnavo pasienio poli-
cijoje. LLA narys nuo 1944 m. LLA Kovo 
apylinkės vadas. Žuvo 1944 m. gruodžio 
29 d. ar 1945 m. sausio mėn. Žaliojoje gi-
rioje (Panevėžio apskr.). 1999 m. suteiktas 
kario savanorio statusas. P. 47.

Paukštis – Antanas Kielė (Kiela?) (g. 1924 m. 
Betygalos vlsč. Ilgižiukų k.). Partizanas 
nuo 1944 m. Priklausė V. Pabarčiaus vado-
vaujamam junginiui, nuo 1945 m. gegužės 
mėn. LLA Kovo apylinkės, vėliau – Povi-
lo Lukšio rinktinės Ąžuolo grupės vadas. 
1946 m. pažemintas į eilinius. 1946 m. 

žiemą su fiktyviais dokumentais gyveno 
Rudaminos vlsč. Juodšilių k. Po Labūna-
vos įvykių 1946 m. gruodžio 27 d. suimtas. 
1947 m. rugpjūčio 2 d. Ypatingojo pasita-
rimo nuteistas 25 metams. Kalėjo Vorku-
toje, kur 1950 m. birželio 1 d. žuvo. P. 81, 
83, 85–87, 91.

Peleckis – Bronius Bankauskas (g. 1922 m. 
Šiluvos vlsč. Žaiginio k.). Partizanas nuo 
1945 m. Priklausė Žaiginio partizanų bū-
riui, 1946 m. Povilo Lukšio rinktinės 2-ojo 
rajono būrio vadas. Žuvo 1947 m. vasario 
27 d. Betygalos vlsč. Agelaičių k. arba tų 
metų kovo mėn. Rekščių k.  P. 81.

Pempė – (?) Pranas Arbašauskas-Petka 
(g. 1921 m. (?) Grinkiškio vlsč. Vaškų k.). 
Partizanas nuo 1945 m. LLA Kovo apylin-
kės partizanas. Žuvo 1945 m. rugpjūčio 
6 d. Grinkiškio vlsč. Meiliškių k. 1998 m. 
suteiktas kario savanorio statusas. P. 79.

Perkūnas – Antanas Ligeika (g. 1923 m.; iš 
Grinkiškio vlsč. Godų k.). Partizanas nuo 
1945 m. Priklausė V. Kuročkos-Dūdelės 
daliniui. Žuvo 1945 m. liepos 28 d. kauty-
nėse Grinkiškio vlsč. Valatkaičių pelkėje. 
1972 m. palaikai slapčia palaidoti Pašušvio 
kapinėse (Radviliškio r.). P. 79.

Plankis – (?) Jonas Maurickas (g. 1927 (1918?) m. 
Betygalos vlsč. Liktėnų k.). Partizanas nuo 
1947 m. Žuvo 1947 m. liepos 30 (28?) d. 
Ariogalos vlsč. Pagynėvio k. P. 97–101.

Poviliukas-Ragelis – Antanas Ragauskas 
(g.  1916 m. Krakių vlsč. Ažytėnų k.). 
1938  m. baigė Kauno karo mokyklą, 
1938–1940 m. tarnavo Lietuvos kariuo-
menėje, leitenantas. 1940–1941 m. tarna-
vo 29-ajame teritoriniame šaulių korpuse, 
1942–1944 m. – lietuvių savisaugos bata-

www.at
mint

ies
kn

yg
os

.lt



146
Išplėstinė asmenvardžių rodyklė

lionuose. Nuo 1945 m. palaikė ryšius su 
partizanais. Partizanas nuo 1946 m. ge-
gužės mėn., nuo rugpjūčio 28 d. Povilo 
Lukšio rinktinės vadas. 1947 m. rugsėjo 
18  d. suimtas Vilniuje per operaciją, ku-
rioje dalyvavo buvęs rinktinės ryšininkas 
agentas Antanas Muralis-Aidas. 1948 m. 
kovo 6 d. Ypatingojo pasitarimo nuteistas 
25 metams. 1952 m. gegužės 12 d. sunkiai 
sužeistas Vorkutos 8-osios šachtos lagery-
je mirė. P. 82, 91, 92, 94, 102.

Puškinas-Vymantas – žr. Puškinas-Vingelas.

Puškinas-Vingelas – Mečislovas Bankauskas-
Džentelmenas, Vymantas (g. 1922 m. Ra-
seinių apskr. Šiluvos vlsč. Burbiškių k.). 
Partizanas nuo 1945 m. Priklausė Jungti-
nės Kęstučio apygardos Savanorio rinkti-
nės P. Morkūno-Rimanto vadovaujamam 
rajonui, Maironio rinktinės Mindaugo 
tėvūnijos Nemuno būrio vadas. Žuvo 
1951 m. spalio 16 d. Radviliškio r. Tyrulių 
pelkėse. P. 92, 94, 95.

R
Ragelis – žr. Poviliukas-Ragelis.

Rapolas – (?) Jonas Rapolas (g. 1920 m.). 
NKVD Kėdainių apskr. operatyvinis įga-
liotinis, Grinkiškio vlsč. milicijos virši-
ninkas. Suimtas sovietų represinių struk-
tūrų 1945 m. rugpjūčio 12 d. P. 37, 40, 
49–51.

Rasas – Vaclovas Gudaitis-Arūnas, Putelė 
(g. 1918 (1913?) m. Grinkiškio vlsč. Mei-
liškių k.). 1941 m. baigė Kauno karo mo-
kyklą. LLA narys nuo 1942 m. Partizanas 
nuo 1944 m. Priklausė V. Pabarčiaus par-
tizanų junginiui, 1944 m. gruodžio mėn. 
būrio vadas, 1945 m. gegužės mėn. LLA 
Kovo apylinkės vado pavaduotojas, nuo 

1946  m. rugpjūčio mėn. Povilo Lukšio 
rinktinės vado pavaduotojas, štabo virši-
ninkas ir 2-ojo rajono vadas. 1946 m. žie-
mą su fiktyviais dokumentais legaliai gy-
veno Rudaminos vlsč. Juodšilių k. Po La-
būnavos įvykių 1946 m. gruodžio 27 d. ten 
suimtas. 1947 m. rugpjūčio 2 d. Ypatingo-
jo pasitarimo nuteistas 25 metams. Kalė-
jo Ust Vymės (Komija), Intos lageriuose. 
1956 m. paleistas. Nuo 1970 m. gyveno 
Siguldoje (Latvija), ten mirė. P. 50, 52, 53, 
69, 72, 79, 81–83, 85, 87, 89, 91.

Rimantas – Povilas Morkūnas-Narvydas, Dra-
kas, Ežerietis, Lastas, Kyras (g. 1914 m. 
Šiluvos vlsč. Zbaro k.). Tarnavo policijoje. 
1941 m. Birželio sukilimo dalyvis. Par-
tizanas nuo 1944 m. 1945 m. vadovavo 
Šiluvos–Tytuvėnų vlsč. partizanų būriui, 
Jungtinės Kęstučio apygardos Žebenkšties 
rinktinės kuopos vadas, 1947 m. tos pa-
čios apygardos Savanorio rinktinės rajono 
vadas, nuo 1948 m. kovo mėn. Maironio 
rinktinės vadas (čia atliko organizacinę 
pertvarką, siekė įvesti karišką drausmę). 
Spaudos leidėjas, vienas rinkinio „Kovos 
keliu žengiant“ leidybos iniciatorių ir re-
daktorių. 1949 m. rugpjūčio 1 d. paskirtas 
Prisikėlimo apygardos vadu. Nuo 1951 m. 
Vakarų Lietuvos (Jūros) srities vadas. 
1952 m. LLKS Tarybos apdovanotas 2-ojo 
laipsnio Laisvės kovos kryžiumi. 1952 m. 
gegužės 20 d. pakeitė neveiklų Kęstučio 
apygardos vadą. Žuvo 1953 m. birželio 
19 d. Raseinių r. Plauginių miške. 1999 m. 
suteiktas kario savanorio statusas, pulki-
ninko laipsnis. 1999 m. apdovanotas Vyčio 
kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu. P. 97, 102, 
104–106, 113, 114, 117, 122, 123, 125–127, 
130, 133, 134.
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Rytas – Juozas Paliūnas. P. 31, 32, 91, 94, 134, 
139.

S
Senelytis – nežinomas partizanas, jaunesn. 

ltn. Švilpos vadovaujamo būrio skyriaus 
vadas. P. 57.

Smilga – Jurgis Burnys (g. 1921 m. Baisogalos 
vlsč. Skėmių k.). 1942 m. baigė mokytojų 
kursus Kaune, 1942–1944 m. mokytojavo. 
Partizanas nuo 1944 m. 1945 m. priklausė 
jaunesn. ltn. Švilpos būriui, rūpinosi fik-
tyviais partizanų dokumentais, nelegaliai 
gyveno Kaune. Nuo 1946 m. rugpjūčio 
mėn. Povilo Lukšio rinktinės 3-iojo rajono 
vadas. Po Labūnavos įvykių 1946 m. gruo-
džio 29 d. suimtas. 1947 m. rugpjūčio 2 d. 
Ypatingojo pasitarimo nuteistas 25 me-
tams. Kalėjo Uchtižemlage (Komija), Du-
brovlage (Mordovija) ir Kamyšlage (Oms-
ko sr.). 1956 m. paleistas. Gyveno Kaune. 
Mirė 1995 m. 2001 m. suteiktas kario sava-
norio statusas. P. 68, 83, 84, 87, 91.

Sniegutis-Radvila – Feliksas Jakutis-Aidas 
(g. 1923 m.; iš Tauragės apskr.). Partizanas 
nuo 1947 m. 1948 m. J. Paliūno padėjėjas, 
nuo 1949 m. Maironio rinktinės Lais-
vės būrio vadas, nuo 1949 m. Maironio 
rinktinės Kęstučio tėvūnijos vadas. Žuvo 
1951  m. sausio 30 d. Ariogalos r. Šilų k. 
P. 117, 122, 129.

Stirna – (?) Vytautas Juodis-Stirniukas, Arū-
nas (g. 1925 m. Betygalos vlsč. Armo-
nų k.). Partizanas nuo 1944 m. Priklausė 
Žaiginio būriui, vėliau būrio vadas. Žuvo 
1947 m. vasario 27 d. Betygalos vlsč. Pryš-
mantų k. P. 69, 75, 76.

Š
Šnabas – Vaclovas Butkus-Kurmis (g. 1923 m. 

Baisogalos vlsč. Pepalių k.). 1941 m. Bir-

želio sukilimo dalyvis. Partizanas nuo 
1944 m. Povilo Lukšio rinktinės būrio va-
das. Žuvo 1946 m. birželio 9 d. Grinkiš-
kio vlsč. Gegužinės miške. 2001 m. suteik-
tas kario savanorio statusas. P. 59, 62.

 Švilpa – (?) Antanas Balčiūnas. Jaunesn. leite-
nantas. Partizanų būrio Mažuolių miške 
vadas. Žuvo 1946 m. birželio 26 d. Baiso-
galos vlsč. Skėmių miške. P. 56, 57, 60, 61, 
65, 68, 69.

Švilpikas – Juozas Jaščioldas (g. 1910 (?) m.; 
iš Šiaulėnų vlsč. Saktelių k.). LLA Kovo 
apylinkės partizanas. Žuvo 1945 m. liepos 
28 d. kautynėse Grinkiškio vlsč. Valatkai-
čių pelkėje. P. 79.

T
Tarzanas – Zenonas Švėgžda (g. 1919 m. Kra-

kių  vlsč. Lenčių k.). LLA narys. 1945 m. 
priklausė LLA Kovo apylinkės Putino bū-
riui, tų pačių metų rugpjūčio mėn. legali-
zavosi. Vėliau dirbo Tauragės apskr. Lauk-
sargių tarybiniame ūkyje. P. 71, 79.

Tarzanas-Kudirka – Algirdas Zarenka (g. 1928 m.). 
Partizanas nuo 1947 m. Priklausė Knygnešio 
rinktinės Šerno būriui. Už žiaurų elgesį Bety-
galos vlsč. Pagojukų k. 1949 m. spalio 24 d. 
partizanų karo lauko teismo sprendimu su-
šaudytas. P. 136.

Teodoras – Teodoras Juozaitis-Telesforas 
(g.  1926  m. Baisogaloje). LLA narys. 
Gyvendamas Kaune partizanams pa-
dirbinėjo fiktyvius dokumentus. Po La-
būnavos įvykių 1946 m. gruodžio 27 d. 
suimtas Vilniuje. 1947 m. rugpjūčio 2 d. 
Ypatingojo pasitarimo nuteistas 10 metų. 
Kalėjo Sverdlovsko, Omsko, Novosi-
birsko sr. lageriuose. 1957  m. paleistas. 
P. 85–87, 91.

www.at
mint

ies
kn

yg
os

.lt



148
Išplėstinė asmenvardžių rodyklė

Tėvas – Lionginas Kuprys (g. 1909 m. Krakių 
vlsč. Lenčių k.). Partizanas nuo 1944 m. 
Priklausė V. Pabarčiaus vadovaujamam 
junginiui, Lenčių partizanų būrio vadas. 
1945 m. rugpjūčio mėn. legalizavosi, ryšių 
su partizanais nenutraukė. 1946 m. sausio 
mėn. suimtas, tų pačių metų gegužės mėn. 
nuteistas 20 metų. Kalėjo Krasnojarsko kr. 
ir Magadano sr. lageriuose. 1954 m. paleis-
tas, grįžo į Lietuvą. P. 40, 73, 79.

Tumpa – Algirdas Masys (iš Krakių vlsč. 
Rokų  k.). V. Pabarčiaus būrio partizanas. 
Žuvo 1944 m. gruodžio 14 (20?) d. Bety-
galos vlsč. Tautušių k. P. 42, 43, 49.

V
Vairas – Juozas Paliūnas. P. 40.

Vingis – žr. Muralis-Vingis.

Vyrukas – nežinomas partizanas. P. 63.

Vytautas – Viktoras Bakanauskas-Tautvydas, 
Saulius, Jūreivis (g. 1920 m. Šiluvos vlsč. 
Paluknio k.). Partizanas nuo 1944 m. 
Kęstučio apygardos Savanorio rinktinės 
P. Morkūno-Rimanto vadovaujamo rajono 
partizanas, nuo 1948 m. Maironio rinkti-
nės Nemuno būrio vadas. Žuvo 1950  m. 
sausio 31 d. Grinkiškio vlsč. Gulbinų k. 
kartu su žmona Stefa Martišiūte-Dangute. 
P. 92, 94, 95, 115, 118.

Vytenis – Antanas Kvedaras-Tautvydas 
(g. 1928 m. Dotnuvos vlsč. Šmotiškių k.). 
Partizanas nuo 1948 m. Nuo 1950 m. Mai-
ronio rinktinės Birutės tėvūnijos vadas. 
Žuvo 1952 m. liepos 4 d. Dotnuvos r. Pil-
supių k. 2010 m. suteiktas kario savanorio 
statusas ir kapitono laipsnis. P. 135.

Ž
Žaliūnas – Vytautas Bukauskas-Žaliukas 

(g.  1929 m.). Partizanas nuo 1947 m. 
Žuvo 1948 m. sausio 15 d. Krakių vlsč. 
Lenčių miške. P. 100, 104, 106–109, 111, 
117–119, 121.

Žąsinas – Jonas Petraitis (g. 1920 m. Grinkiš-
kio vlsč. Pyplių k.). Partizanas nuo 1945 m. 
Žuvo 1945 m. liepos 5 (rugpjūčio 6?) d. 
Grinkiškio vlsč. Meiliškių k. P. 69, 79.

Žvirblis – Petras Mickus-Zubrys (g. 1912 m.; 
iš Baisogalos vlsč. Pliuškių k. ar Kliū-
čių vnk.). 1945 m. partizanų skyriaus Ma-
žuolių miške vadas, vėliau Žaliosios rink-
tinės partizanų padalinio vadas, 1948 m. 
reorganizuotos Lietuvos Žaliosios rinkti-
nės štabo pareigūnas, Kalno rajono vadas. 

 Žuvo 1948 m. spalio 22 d. Radviliškio 
apskr. Šeduvos vlsč. Radvilonių miške. 
1999 m. suteiktas kario savanorio statusas. 
P. 57, 68.

Parengė Aurelija Malinauskaitė
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Kautynių ir susidūrimų aprašymai* 

1944 m. gruodžio 7 d. Krakių vlsč. Rezgių k. į pasalą įkliuvo 17 asmenų NKVD ir 
NKGB grupė. Nukauti, paimti į nelaisvę, o vėliau sušaudyti 8 pareigūnai, tarp jų – Kėdainių 
apskrities NKGB skyriaus operatyvinis įgaliotinis ltn. Ruvinas Tokeris (g. 1917 m.), NKVD 
Krakių pagalbinio ūkio vedėjas ltn. Skoris, milicijos operatyvinis įgaliotinis Kolesnikovas, 2 
milicininkai ir 3 stribai. P. 41–46.

NKVD ataskaitoje nurodoma, kad 1944 m. gruodžio 8 d. buvo apšaudytas aviacijos 
dalinio automobilis. Aukų nebuvo. P. 46–47.

1944 m. gruodžio 13 d. NKVD operatyvinė grupė kartu su raudonarmiečiais Kra-
kių vlsč. Gudaičių k. suėmė 9 žmones, kuriuos įvardijo kaip „banditus ir jų rėmėjus“, ir dar 12 
asmenų, pasak NKVD, „kurių priklausymą gaujoms reikės nustatyti“. Iš kitos NKVD ataskai-
tos matyti, kad suiminėjama buvo ir ankstesnėmis dienomis aplinkiniuose kaimuose. Pasak 
dokumento, gruodžio 8 d. suimtas asmuo nurodė partizanų gyvenamąsias vietas Paliepių 
miške. P. 46.

1944 m. gruodžio 15 d. 5 partizanai, apsimetę SSRS NKVD darbuotojais, atvykusiais 
kovoti su „banditais“, atėję į Grinkiškį, nuginklavo milicijos operatyvinį įgaliotinį ltn. Ruda-
novą ir dar vieną karininką kartu su 6 kareiviais. Paėmę jų ginklus partizanai pasitraukė. P. 51.

1944 m. gruodžio antrojoje pusėje 13-asis ir 338-asis NKVD pasienio pulkai ir manev-
rinė grupė Paliepių miške ir aplinkiniuose kaimuose (Kėdainių ir Raseinių apskr.) vykdė plačią 
karinę operaciją. NKVD ataskaitose rašoma, kad gruodžio 16 d. 26 partizanai žuvo, o 33 buvo 
sulaikyti; 26–28 d. 15 kovotojų žuvo, 9 buvo suimti, sulaikyta 13 įtariamųjų, sunaikinti įtvir-
tinti partizanų bunkeriai. Nurodoma, kad atvykus NKVD daliniams gruodžio mėn. iš viso 61 
„banditas“ žuvo, 66 buvo suimti, 29 pasidavė, taip pat suimti 79 partizanų rėmėjai, 33 dezerty-
rai, 115 vengiančių mobilizacijos asmenų ir t. t. Šie duomenys tikriausiai perdėti ir pagražinti, 
nes tuo metu NKVD žudė ir beginklius žmones. Antai gruodžio 21 d. Paliepių k. partizanai 
apšaudė raudonarmiečius, varančius į kariuomenę šauktinius (arba tokie veiksmai buvo imi-
tuojami). Šauktiniai išsibėgiojo, 18 „banditų“ buvo nukauta, bet paimtas tik vienas „trofėjus“ – 
rankinis kulkosvaidis. Faktiškai Paliepių miško kautynėse galėjo žūti 23–26 partizanai.

* Įtrauktos tik Juozo Paliūno prisiminimuose minimos kautynės ir susidūri-
mai, kurių aprašymus pavyko rasti Lietuvos ypatingojo (buv. KGB) archyvo 
dokumentuose.
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NKVD nurodo, kad tų metų gruodžio mėn. jų patirti nuostoliai buvo 11 žuvusiųjų 
(iš jų 3 karininkai) ir 15 sužeistųjų. Ataskaitose rašoma, kad operacija buvo tęsiama 1944 m. 
gruodžio 28 d.–1945 m. sausio 3 d. „Ypač banditizmu užsikrėtusiose“ vietovėse buvo palikta 
kariuomenė ir operatyvinės grupės.  P. 52, 53, 56.

Apie sudegintus namus užsimenama ir NKVD ataskaitose, pavyzdžiui, nurodoma, 
kad per operaciją Paliepių miške sudegintas viensėdis, iš kurio šaudė „banditai“. Siautėjant 
NKVD galėjo būti sudeginta ir daugiau ūkių. P. 56.

Nors partizanų šaltinis nurodo įvykį Sirutiškių k. vykus 1945 m. kovo mėn., bet kitos 
detalės sutampa su sovietų archyvine medžiaga. Todėl spėtina, kad tai įvyko 1945 m. spalio 
22 d., kai partizanai užpuolė Sirutiškių apyl. pirmininko namus. Per susišaudymą padegus 
namą, buvo nukautas apylinkės pirmininkas Stasys Kazirauskas (g. 1905 m.) ir kartu buvęs 
Antanas Doranskas (g. 1890 m.). P. 61–63.

Spėtina, kad kalbama apie 1945 m. balandžio 21 d. susišaudymą Pliuškių k., netoli 
Mažuolių miško. Tada žuvo aktyvistai Timofejus Jakovlevas (g. 1911 m.), Jekaterina Jakovleva 
(g. 1917 m.), Jonas Kemzūra (g. 1908 m.), Dmitrijus Kublickas (g. 1908 m.) ir Jekaterina Kub-
lickienė (g. 1893 m.). P. 67.

1945 m. liepos 20 d. partizanai užpuolė Šaukoto miestelį, kur sulaikė ir išsivedė į miš-
ką apylinkės pirmininką Adolfą Žiogą (g. 1893 m.), stribą Vaclovą Skaburskį (g. 1910 m.) ir 
partizanų įtariamą šnipinėjimu Sudeikienę iš Valatkiškių k. Po apklausos visi jie buvo sušau-
dyti. P. 70–72.

1945 m. liepos 28 d. (pasak partizanų šaltinių – rugpjūčio 4 d.), remdamasi maršru-
tinio agento Baliko duomenimis, 220-ojo pasienio pulko kareivių grupė užpuolė ir išblaškė 
Grinkiškio vlsč. Valatkaičių pelkėje gyvenusius partizanus. Žuvo Juozas Jaščioldas-Švilpikas, 
Antanas Ligeika-Perkūnas, Vytautas Norkus-Izidorius ir Aleksandras Skaburskas-Naujokas, 
dar keli buvo sužeisti. Perdėtais NKVD duomenimis, žuvo 12 partizanų. Partizanai mini skir-
tingą žuvusių priešų skaičių – nuo 2 iki 4. NKVD ataskaitose nurodoma, kad apsieita be aukų, 
nušautas tik jų šuo Džekas. Toliau tęsiant karinę operaciją, rugpjūčio 5 d. Karalinavos miške, 
NKVD duomenimis, galėjo žūti dar 8 partizanai. P. 73–77.

1946 m. naktį iš lapkričio 4-osios į 5-ąją, partizanams užpuolus Pašušvį, per susišau-
dymą žuvo apylinkės pirmininkas Leonas Saldūnas (g. 1899 m.), Valatkaičių tarybinio ūkio 
ūkvedys Domas Mirončikas (g. 1906 m.) ir stribo tėvas Gruzdas. Tą pačią naktį Vosiliškio k. 
likviduota pieno punkto vedėja Stasė Sondaitė (g. 1921 m.), jos sesuo Bronė Sondaitė ir An-
tanas Miežinis (g. 1921 m.). P. 82.www.at
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1946 m. naktį iš gruodžio 5-osios į 6-ąją partizanai užpuolė Trankinių k. mokykloje 
apsistojusius aktyvistus, kurie prieš tai šventė SSRS Konstitucijos dieną. Apšaudžius ir pade-
gus mokyklos pastatą, žuvo 14 žmonių, tarp jų – apylinkės pirmininkas Vladas Danielius, 3 
MVD kariai ir 1 stribas. P. 83.

1946 m. gruodžio 8 d. Gudžiūnų vlsč. Devynduonių k. žuvo komjaunimo organiza-
cijos sekretorius Jonas Gailiūnas (g. 1926 m.), jo tėvas Vincas Gailiūnas (g. 1903 m.), sese-
rys komjaunuolės aktyvistės Elena (g. 1927 m.), Margininkų apyl. dešimtkiemio įgaliotinė, ir 
Marija Lebedytės, partizanų įtartos ryšiais su MVD struktūromis. P. 83, 84.

1946 m. gruodžio 25 d., remdamiesi maršrutinio agento Kolios duomenimis, MVD 
kariuomenės 25-ojo pulko kareiviai užpuolė Labūnavos dvaro bokšte šv. Kalėdas šventusius 
partizanus ir jų rėmėjus. Kautynėse žuvo 11 Povilo Lukšio rinktinės 4-ojo rajono partizanų ir 
jų rėmėjų: Elena, Marijona ir Ona Alaburdaitės, Zenonas Alaburda-Patėvis, Boleslovas Derbu-
tas, Jonas Gulbinas-Lašas, Vladas Juškevičius-Kukutis, Verutė Krivickaitė, Kazys Sokas, Jonas 
Šimkūnas ir Jonas Žilinskas-Tėvas (būrio vadas). Buvo suimti Aloyzas Dalbokas-Imperatorius, 
Ona Derbutienė, Ona Kasperavičūtė-Vyturėlis, Antanas Muralis-Vingis ir Felia Šimkūnienė. 
P. 89.

1947 m. birželio 18 d. naktį partizanai užpuolė Ūturių spirito varyklą. MGB duomeni-
mis, jie paėmė 5 t spirito, 15 t grūdų, 130 kiaušinių ir 12 kg sviesto. Tikėtina, kad prie to pri-
sidėjo vietiniai gyventojai. Atvykusi MGB operatyvinė grupė sulaikė 18 žmonių, pas kuriuos 
rasta spirito ir grūdų. Netrukus po šių įvykių buvo suimtas Juozo Paliūno brolis Mečislovas. 
Jis taip pat buvo kaltintas dalyvavęs užpuolime. P. 92–95.

1947 m. rugsėjo 4 d. partizanų surengtoje pasaloje netoli Ilgižių k. žuvo MGB Pagėgių 
apskr. skyriaus vyr. tardytojas vyr. ltn. Nikolajus Afanasjevas (g. 1915 m.), Betygalos stri-
bai Estatijus Bespalovas (g. 1925 m.), Vladas Karašauskas (g. 1927 m.), Pamfilas Solovjovas 
(g. 1927 m.) ir vežikas Kazys Palskis (g. 1902 m.). P. 100, 101.

1947 m. rugsėjo 26 d. Gudžiūnų vlsč. Antušavos k. partizanai likvidavo apylinkės pir-
mininko pavaduotoją Leoną Alekną (g. 1923 m.), jo svainį Eduardą Toviaką (?) (g. 1923 m.) 
ir Leonardą Mikalauską (g. 1925 m.). P. 103, 104.

LSSR MGB operatyvinėje suvestinėje užfiksuota, kad 1947 m. spalio 18 d. naktį par-
tizanai, persirengę milicininkų uniformomis, Ariogalos vlsč. Grajauskų k. sugavo ir pakorė 
Antaną Volskį (g. 1923 m.), demobilizuotą iš sovietinės kariuomenės. P. 105.

Parengė Darius Juodis
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Šaltiniai

Lietuvos ypatingasis archyvas, operatyvinių bylų fon-
das K-41 (buv. K-1, ap. 3); baudžiamųjų bylų fondas K-1, 
ap. 58; operatyvinių įskaitos bylų fondas K-30, ap. 1; LKP 
dokumentų grupė; Partijos istorijos instituto prie LKP CK 
fondas 3337.
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos turimo centro 
archyvas.
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* Pateikiamos tik Juozo Paliūno prisiminimuose minimų vietovardžių dabar 
vartojamos formos.

Vietovardžių rodyklė*

A
Agelaičiai, mšk. – 106, 111  
Aleknaičiai, mšk. – 113
Antušava, k. – 103
Ariogala, mstl. – 105, 115, 122, 123
Augmėnai, k. – 57

B
Baisogala, mstl. – 56–58, 61, 64, 65, 69
Betygala, mstl. – 36, 100, 101
Burūnai, k. – 102

D
Devynduoniai, k. – 83 
Dotnuva, mstl. – 89
Dubysa, up. – 37

G
Geručiai, k. – 38
Giedraičiai, k. – 78
Graužai, mšk. – 53, 55
Grinkiškis, mstl. – 37, 38, 49–51, 56, 78, 82, 
 101, 102, 105, 115, 122
Gudžiūnai, mstl. – 64, 65, 78, 83, 87–89, 103, 
 105, 115, 122

I
Ilgižiai, k. – 36, 47, 48, 70, 101

J
Josvainiai, mstl. – 105, 122, 123
Juodšiliai, gvnt. – 83, 85

K
Kaunas – 83, 85, 87
Kėdainiai – 37, 45

Krakės, mstl. – 36, 47, 48, 69, 80, 105, 115, 122

L
Labūnava, k. – 89
Lenčiai, mšk. – 40, 53, 55, 118, 120, 122, 134
Lenčiukai, k. – 117
Lenčiukai, mšk. – 121, 122
Lentvaris, mst. – 83, 88
Lietuva – 31, 33

M
Mantviliškis, k. – 84, 89
Mažuoliai, k. – 57, 58
Mažuoliai, mšk. – 56, 67
Meiliškiai, k. – 34, 38, 50, 52
Meiliškiai, mšk. – 53, 55

P
Pagynėvis, k. – 99
Pakarkliai, k. – 79, 126
Paliepiai, k. – 48, 121
Paliepiai, mšk. – 40, 55, 97, 114, 123, 125
Panevėžys – 65
Paskerdūmys, k. – 48
Pašušvys, k. Kėdainių r. – 41, 47, 49
Pašušvys, mstl. Radviliškio r. – 81, 82
Pernarava, mstl. – 105, 122, 123
Plinkaigalis, k. – 41–43, 46, 48
Prociūnai, k. – 100
Pūriškis, mšk. – 51
Pušynė, mšk. – 40, 49, 50, 52, 53

R
Raseiniai – 108, 124 
Rutuliškiai, k. – 10www.at
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Vietovardžių rodyklė

S
Sibiras – 79 
Sirutiškiai, k. – 61
Skėmiai, mšk. – 64, 68, 69
Spirgiškis, mšk. – 38, 51

Š
Šaukotas, mstl. – 70, 72
Šilaliai, k. – 57
Šušvė, up. – 41

T
Tautušiai, k. – 108
Tautušiai, mšk. – 108, 109, 111
Tautušiai, plk. – 111
Tendžiogala, k. – 124
Tilindžiai, k. – 119
Trankiniai, k. – 83, 84

Ū
Ūturiai, k. – 92

V
Vaitiekūnai, k. – 38, 49, 55, 78
Valatkaičiai, plk. – 70, 126
Vilnius – 83, 87, 91
Vokietija – 36 
Vosiliškis, k. – 38, 108, 121, 124

Z
Zembiškis, mšk. – 81, 119
Zvėgiai, k. – 108
Zvėgiai, mšk. – 106, 107, 109, 125
Zvėgiai, plk. – 107, 108

Ž
Žaiginys, mšk. – 81, 107
Žalioji giria, mšk. – 65
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Žodynėlis*

ablava – sovietų kariuomenės siautėjimas, miškų šukavimas,  
  kratos

automačikas – automatininkas

bo[u]rliokai – rusai

branavykai – masyvūs batai

červoncai – sovietų pinigai, buvę apyvartoje 1922–1947 m.

9 mm = 9 mm AF – pistoletas „FN Browning“, užtaisomas 
  9 mm kalibro šoviniais

dešimtukas – savitaisis šautuvas SVT-38 arba SVT-40, taip 

  vadinamas dėl to, kad dėtuvėje tilpo dešimt šovinių

grabas – karstas

istrebiteliai – stribai: naikintojų bataliono kariai (rus. istrebi-

  telnij bataljon)

kožnas – kiekvienas

kurtkė – striukė

kuzirkas – kepurės snapelis

mašinka – mašinėlė

parobėlis – pistoletas „Parabellum“

pečius – krosnis

7,65 kalibro – greičiausiai pistoletas „Browning“, užtaisomas 

  7,65 mm kalibro šoviniais

svolač – šunsnukis, niekšas

šcitas – namo galo frontonas

šiubos – lango stiklo dalis

šmoteliai – gabaliukai, skuteliai

* Aiškinami tik Juozo Paliūno prisiminimuose vartojami žodžiai.
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ura – valio

„urvinis“ – besislapstantis nuo sovietų valdžios asmuo

viedras – kibiras

Žaliosios – Žalioji rinktinė
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Santrumpos*

a. a. – amžiną atilsį

agnt. – agentūra

Ap – apygarda

Ap SA-JUV – apygardos Savanorio rinktinės nenustatytos 
  tėvūnijos vadas

Ap SA-Rn JU-Tv – apygardos Savanorio rinktinės 
  nenustatyta tėvūnija

apskr. – apskritis

AUV – (?) Maironio rinktinės vadas

AUV-RnV – (?) Maironio rinktinės vadas

CEN – Centro dalinys

D – dalinys

dv. – dvaras

grnd. – grandis

„J“ – nenustatytas asmuo

jaun. leit., jaun. ltn. – jaunesnysis leitenantas

JU – nenustatyta kuopa

JU posk – nenustatytos tėvūnijos poskyris

JUVĮ – nenustatytos tėvūnijos vado įgaliotinis

kaim. – kaimas

klm. – kilometras

KLT – karo lauko teismas

KNV-RnV – Knygnešio rinktinės vadas

kv., kvrt. – kvartalas

KV-ApV – Kęstučio apygardos vadas

* Aiškinamos tik Juozo Paliūno prisiminimuose vartojamos santrumpos.
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Santrumpos

l. e. VOSV – laikinai einantis valsčiaus Organizacinio skyriaus 
  viršininko pareigas

LLA – Lietuvos laisvės armija

LLKS – Lietuvos laisvės kovos sąjūdis

MAV-RnV – Maironio rinktinės vadas

MVD – Ministerstvo vnutrennich del (rus.) – Vidaus reikalų 
  ministerija

org. – organizaciniai

OS – Organizacinis sektorius

part., prt. – partizanas

PRR – „Prie rymančio rūpintojėlio“

Rn – rinktinė

RnV – rinktinės vadas

RP – ryšių punktas

RPV – ryšių punkto vadas

sk. – skyrius

sk.V – skyriaus vadas

SMŪ – Smūgio dalinys

ŠAR – Šarvo dalinys

TvOrg SkV – tėvūnijos Organizacinio skyriaus viršininkas

TvV – tėvūnijos vadas

„V“ – nenustatytas asmuo

V. – vadas

v., val., valsč. – valsčius

VIL – Vilties dalinys

VOS – valsčiaus organizacinis sektorius

VOSV – valsčiaus organizacinio sektoriaus vadas
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Priedai

                                                1. Kautynių, vykusių 1944 m. lapkričio mėn. 
    Krakių vlsč. Paskerdūmio, Rezgių ir Plinkaigalio k., aprašymas

MIV*                                      MAV**         
49 06 20
176                Kautynių bei susidūrimų aprašymas
                

1. Paskirdonio km., Rezgių km. ir Plinkaigalio km., Krakių valsč. 
2. 1944 m. lapkričio mėn. Kautynės tęsėsi 5 valandas.
3. Puolamos kautynės. 
4. –
5. Povilo Lukšio rinktinė. Vadovaujamas Pabarčiaus D[alinys]. Kautynėse 

dalyvavo Pabarčius, Pakarklis, Dūdelė, Dulius, Tumpa, Fiureris, Vanagas ir dar 20 
P[artizanų], kurių slaptavardžius neprisimenu, viso 28 P[artizanai].

6. Atsargos jaun. leit. Pabarčius.
7. MVD ir vietos stribai, viso 11 asmenų.
Ginkluoti 3 automatiniais pistoletais, 3 pusiau automatiniais šautuvais, 4 pa-

prastais šautuvais, 1 kulkosvaidžiu, tarpe visų 3 pistoletai ir 10 granatų.
8. Apie 8 val. ryto R[yšininkas] atbėgo į stovyklą pranešti, kad į Paskirdonio 

km. atvyko apie 12 MVD ir stribų, kurie priedangoje P[artizanų] ieškojimo vykdo 
įvairias vagystes. Tuoj pat D[alinio] V[adas] Pabarčius įsako savanoriškai pasirengti. 
Pasirengus žygio tvarka išžygiuota į nurodytą vietą.

Prieduose skelbiami įvairūs kautynių aprašymai, tarnybiniai 
raštai, laiškai ir pan. suteikia papildomos informacijos apie 
Prisikėlimo apygardos partizanus, jų kovas ir kasdienybę. 
Daugelis jų publikuojami pirmą kartą ir yra tiesiogiai susiję 
su pačiu partizanu Rytu. Ši archyvinė medžiaga papildo jo 
prisiminimus ir kovinę biografiją. Dokumentuose ištaisytos 
tik svarbiausios rašybos ir skyrybos klaidos. Laužtiniuose 
skliaustuose pateikiamos iššifruotos partizanų vartotos san-
trumpos.

   * Mindaugo tėvūnijos vadas.
  ** Maironio rinktinės vadui.
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Pirmas susišaudymas įvyko Paskirdonio kaime, iš kur priešas atsišaudydamas 
stengėsi kuo skubiau trauktis Krakių miestelio link. P[artizanams] stipriai spaudžiant 
priešą ir jį supant tęsiamos kautynės. P[artizanas] Vanagas taikliu šūviu už 500–800 
metrų nušauna MVD Sk[yriaus] V[iršininką] /žydą/. Kautynių padėtyje priešas atsi-
traukė iki Plinkaigalio km. D[alinio] V[adas] įsakė Rytui ir Tumpai išžvalgyti įtartiną 
miškelį, kurį žvalgant Rytui pirmam pavyksta pastebėti slenkantį vieną stribą. Tuoj 
pat nepastebimai iš užnugario įrėmė ginklą reikalaudamas pakelti rankas, dasidėjus 
Tumpai nuginkluoja istribitelį ir pristato D[alinio] V[adui]. D[alinio] V[adas], ištar-
dęs stribitelį, išsiaiškino, kurioje sodyboje randasi MVD ir stribai. Apsupus nurody-
tą sodybą, /kurioje iš civilių niekas negyveno/, tai pastebėjęs priešas stiprią atidengė 
ugnį. P[artizanams] atsakius tuo pačiu, priešas buvo išstumtas iš sodybos į įlomius, 
kelio ir laukų griovius. Po ilgesnių kautynių P[artizanams] stipriai puolant priešą, šeši 
stribiteliai /iš kurių trys sužeisti/ pasiduoda į nelaisvę.

Kautynių lauke lieka vienas MVD /Kėdainių apskr. tardytojas kapitono laipsnyje/. 
Likęs MVD susiima visų į belaisvę pasidavusių ginklus ir apsivilkimą /iš apsivilkimų su-
daro griovio šonus ir uždangas/ ir keisdamas ginklus stipriai atsišaudydamas tęsia kau-
tynes. Po ilgesnių kautynių P[artizanai] priešą suspaudžia siaurame žiede. P[artizanai] 
pradeda puolimą granatomis ir apšaudymu, tuo pačiu atsako ir priešas. Dūdelė su per-
bėgimais artėja, artėjant darant perbėgimą, priešas peršauna per kojos šlaunį. D[alinio] 
V[adas] sukomanduoja šturminę ugnį, atidengus visiems P[artizanams] į priešą ugnį, 
priešas buvo priverstas slėptis už uždangos, tuo pasinaudodamas Dūdelė pribėga prie 
priešo [ir] jį peršauna. Peršautas MVD pasiduoda į belaisvę.

9. Nebuvo.
10. Iš priešo paimta: 3 automatiniai pistoletai, 1 kulkosvaidis, 2 pusiau auto-

matiniai šautuvai, 3 paprasti šautuvai, 2 „Nagan“ pistoletai ir 1 AF pistoletas. Savų 
nuostolių neturėta.

11. Devyni MVD  ir stribiteliai, jų tarpe apskrities tardytojas kapitono laipsnyje /
rusas/, stribitelių Sk[yriaus] V[adas] /nuo 1930 m.  partinis, vietos žydas/ ir visų ginklai.

12. Per kautynes sužeistas P[artizanas] Dūdelė.
13. Pažymėtina, kad P[artizanų] mestų granatų buvo dvylika, iš kurių dvi sužeidė 

priešą, trys buvo priešo atmestos, o likusios permestos ar nedamestos. Priešas išmetė apie 
6 granatas. Kautynėms išnaudota apie 1000 šovinių. Kautynėse pasižymėjo: P[artizanas] 
Vanagas taikliu šaudymu, P[artizanai] Rytas ir Tumpa asmeniška drąsa ir gera orienta-
cija, P[artizanai] Dūdelė ir Pakarklis ypatinga asmeniška drąsa, nežiūrint, kad Dūdelė 
buvo sužeistas, kautynes tęsė ryžtingiau, P[artizanas] Pabarčius sumaniu vadovavimu. 

14. Asmeniškai Ryto dalyvauta.
                                           

    MIV

   LYA, f. K-5, ap. 1, b. 15, l. 25–26 (mašinraštis).www.at
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2. Kautynių, vykusių 1945 m. kovo mėn. 
Baisogalos vlsč. Sirutiškių k., aprašymas

MIV                        MAV 
49 06 20                      
181  Kautynių bei susidūrimų aprašymas

1. Sirutiškių apyl., Baisogalos valsč.
2. 1945 m. kovo mėn. …  d. 20 val. Kautynės tęsėsi 2 valandas.
3. Puolamos kautynės.
4. –
5. Žaliosios rinktinės Švilpos vadovaujamas D[alinys]. Kautynėse dalyvavo: 

Švilpa, Rytas, Šnabas, Mažiukas, Vyrukas, Smilga ir Mečis.
6. Atsargos jaun. leit. Švilpa.
7. Vietos 3 ginkluoti aktyvistai /vietos rusai/, ginkluoti 1 automatiniu pistole-

tu, 2 paprastais šautuvais, rakietniku ir apie 5 granatas.
8. Apsupus sodybą, pabaldžius pareikalauta įsileisti. Priešas pradėjo atsišau-

dyti, tuoj Rytas ir Šnabas turimas paruoštas pakulų puokštes, sulaistytas benzinu ir 
pritvirtintas ant pagalių, pastato abiejose namo pusėse pastogėse padegtas. Atsitraukus 
į pasirodžiusį priešą buvo atidengta ugnis. Du aktyvistai nušauti namo viduje sudegė, 
vienam dūmų priedanga pavyko  pabėgti, vienas šeimos narys paimtas į nelaisvę. 

9. Nebuvo.
10. Nebuvo – neturėta.
11. Nušauti 2 aktyvistai ir sudegintas gyvenamas namas su visu jame esančiu 

inventorium.
12. Nakties kautynėse išsikarščiavusiai apšaudant bėgantį priešą, P[artizanas] 

Vyrukas paleido šūvį į priešą, prikišęs vamzdžio galą prie pat P[artizano] Ryto ausies. 
To pasekoje Rytas su ta ausimi nustojo klausos 80 nuošimčių.

13. Kautynėse pasižymėjo Šnabas ir Rytas asmeniška drąsa vykdant uždavinį, 
Mažiukas taikliu šaudymu.

14. Asmeniškai Ryto dalyvauta. 
 

    MIV

    LYA, f. K-5, ap. 1, b. 15, l. 24 (mašinraštis). 
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Priedai

3. Susidūrimo, vykusio 1945 m. balandžio mėn. Baisogalos vlsč.
 Legečių–Mažuolių vieškelyje, aprašymas

DAV*   VAV**
49 III 12
Nr. 80   Kautynių bei susidūrimų aprašymas

1. Legečių–Mažuolių vieškely, Baisogalos valsč.
2. 1945 m. balandžio mėn. apie ... d. Kautynės tęsėsi 30 minučių.
3. Puolamos kautynės.
4. –
5. Švilpos dalinys, Povilo Lukšio rinktinė. Dalyvavo: Vairas, Šnabas, Vyrukas ir Polici-

ninkas. Ginkluoti: 2 pusiau automatiniais šautuvais, 1 automatiniu pistoletu /suomių pavyz-
džio/, 1 šautuvu ir 4 pistoletais bei granatomis.

6. Kautynėms vadovavo Vairas, dabar Draugelis.
7. Vietos stribai – 3 asmenys. Ginkluoti du automatiniais pistoletais ir vienas pusiau 

automatiniu šautuvu bei granatomis.
8. Sužinota, kad žiauriausias apylinkėje strebas „Mitka“ /Bepirštis/ jaun. leitenanto laips-

ny su dviem strebais yra Mažuolių km. Kadangi buvo žinoma, kad turi neužilgo grįžti į Baisoga-
lą, D[alinio] V[adas] Švilpa paveda Vairui vadovaujant su trim vyrais įvykdyti minėtą uždavinį.

Atvykus [į] reikiamą vietą, išsidėstoma. Užvažiavusiems ant ugnies linijos, sukoman-
duota: „Vežiką saugojant, ugnis!“ Stribai taip pat į P[artizanus] atidengė ugnį ir plaka arklius 
kaip galima greičiau. Vairas sukomanduoja: „Šaut arklius“, nušovus vieną arklį vežikas įšoka 
į griovį, atsigula, du stribai atsišaudydami bėga. Stribas „Mitka“ vežime sužeistas atsišaudo 
/griovyje vežikas rėkia: „Mitka vežime“/. Vėliau „Mitka“ šaudymą nutraukė, pirmas priartėjęs 
Vairas pastebi, kad „Mitka“ vaizduoja negyvu /rankose turi paruoštą granatą ir taikosi mesti/. 
Vairas tai pamatęs paleidžia seriją. Sąryšy su vežiko saugojimu, likusiems dviem stribams, 
vienam sunkiai sužeistam, pavyko pabėgti. Kadangi buvo pagrindinis tikslas „Mitka“ /Be-
pirštis/ sunaikintas – uždavinys atliktas.

9. Nėra.
10. Paimta iš priešo: 1 automatinis pistoletas, 3 granatos ir 4 automatams apkabos, 

pilnos šovinių.
11. Nušautas 1 stribitelis /jaun. leitenanto laipsny/ ir 1 stribas sunkiai sužeistas.
12. Nėra.
13. Pažymėtina, kad minėtas stribitelis „Mitka“ /Bepirštis/ yra nušovęs visai neapkal-

* Dalinio vadas.
** Nenustatytos partizanų organizacijos vadui.
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tintus vietos gyventojus, kuriems naktį liepdavo bėgti ir nušaudavo. Taip pat daug moterų ir 
vaikų yra žiauriai sumušęs.

14. Asmeniškai Vairui-Draugeliui.

DAV

LYA, f. K-1, ap. 1, b. 17, l. 10 (mašinraštis).

4. Grinkiškio vlsč. Šaukoto miestelio puolimo, vykusio 1945 m. 
liepos mėn., aprašymas

MIŠ*   MAV
49 06 20
180   Kautynių bei susidūrimų aprašymas

1. Šaukoto miestelis, Grinkiškio valsč.
2. 1945 m. liepos mėn.    d. 8 val. Operacija tęsėsi 4 valandas.
3. Puolamos kautynės.
4. –
5. Povilo Lukšio rinktinė, Dūdelės vadovaujamas D[alinys]. Kautynėse dalyvavo: Dū-

delė, Rasas, Dulius, Rytas, Švilpa, Banginis, Gavėnas, Tarzanas, Krivis ir Paukštis.
6. Kautynėms vadovavo P[artizanas] Dūdelė.
7. Vietos ginkluotas aktyvas – 5 asmenys. Ginkluoti paprastais šautuvais.
8. Iš nakties apsuptas miestelis ir iš anksto suskirstytos grandys, kiekvienai grandžiai 

pavestas atskiras aktyvistas. Aštuntą valandą pradedamas puolimas. Atskiros sodybos puola-
mos atskirų grandžių. Du aktyvistai nuginkluoti, likę trys nesurasti namuose.

9. Nebuvo.
10. Iš priešo paimta du paprasti šautuvai, 50 kg lašinių, 2 dviračiai ir radijo aparatas.
11. Priešo sunaikinta du ginkluoti aktyvistai ir viena šnipė /moteris/.
12. Nėra.
13. Kautynėse pasižymėjo Dūdelė geru vadovavimu.
14. Asmeniškai Ryto dalyvauta.

MIV

                                                  LYA, f. K-5, ap. 1, b. 15, l. 20 (mašinraštis).

* (?) Mindaugo tėvūnijos štabas.
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Priedai

5. Kautynių, vykusių 1945 m. Grinkiškio vlsč. Valatkaičių pelkėje, 
aprašymas

DAV   VAV
49.III.12
73    Kautynių bei susidūrimų aprašymas Nr. __

1. Valatkaičių pelkė, Grinkiškio valsč.
2. 1945 m. rugpjūčio mėn. apie 4 d. 8 val. Kautynės tęsėsi apie 30 min.
3. Užvesta vietos šnipų.
4. Neišaiškinti.
5. Dūdelės dalinys /Lukšio rinktinės/. Užpuolimo metu buvo 21 partizanas – Dūdelė, 

Rasas, Vairas, Dulius, Banginis, Bielskis, Perkūnas, Zuikis, Pempė, Švilpa, Žąsinas, Gavėnas, 
Pelkė, Tarzanas, Krivis, Balandis, Bebras, Zidorius, Bielskio brolis, Strazdas ir Vanagas. Gin-
kluoti buvo 3 kulkosvaidžiais /rusų sistemos/, 8 pusautomatiniais šautuvais /rusų sistemos/, 
8 automatiniais pistoletais /rusiškos mašinkos/, 2 paprastais šautuvais ir bendrai apie 18 kiše-
ninių pistoletų bei granatų.

6. Kadangi P[artizanų] stovykla netikėtai buvo užpulta, P[artizanų] dalinys buvo per-
skeltas į dvi grupes: I-ai grupei vadovavo Dūdelė, II-ai grupei vadovavo Vairas /dabar Drau-
gelis/.

7. P[artizanų] pačią stovyklą puolė MGB ir MVD apie 60 rusų ir rezerve įtartinose vie-
tose pasalavo apie 60 MVD rusų. Ginkluoti kulkosvaidžiais, pusiau automatiniais šautuvais 
ir automatiniais pistoletais.

8. Sargyba, iki P[artizanai] visi miega, stovėdavo tik pačioje stovykloje. Priešo užpuo-
limo naktį daugumoj buvo išvykę, ir tik prieš auštant susirinkus į stovyklą, pasidalinus ma-
tytais ir girdėtais įspūdžiais, išskiriant sargybinį ir pirmą sargybos pamainą bei virėjus, visi 
užmigo.

Nepastebimai priartėjo burliokų gauja su dviem kariškais šunimis prie stovyklos /pri-
artėjimą darė labai atsargiai, pilvais šliauždami/. Burliokams baigiant dėstytis apie P[artizanų] 
stovyklą, P[artizanų] sargybinis nugirdo įtartiną sutratėjimą ir paklausė, kas. Tyli... /Paklau-
simas buvo pusiau patylomis, kad neišbudinti bereikalingai P[artizanus]. Antru kartu sutra-
tėjus, sargybinis paklausė, kas. Tyli, bet jau paklausimas buvo garsus, visi daugumoje miega, 
nors kai kurie nugirdo paklausimą, bet tikėdami [, kad] savi, nes dar nebuvo grįžę iš išeigos 4 
P[artizanai]. Trečiu kartu sargybinis paklausė, kas. Vyrai rusai... Tuo pačiu momentu burlio-
kai paleido į miegančius ypatingai stiprią ugnį...

Partizanai šoko iš miego, kai kurie nespėjo ginklo paimti, skubiai pusiau gulom trau-
kėsi pakrikai nuo priešo. D[alinio] V[adas] Dūdelė, neatgaudamas orientacijos, be komandos 
atidengė į priešą ugnį. Vairas, negirdėdamas komanduojant, sukomanduoja atsišaudyti! Ir 
atidengė gulom į priešą ugnį, po dviejų serijų pasigirdo komanda „Traukimės“. Tuomet Vai-www.at
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ras, pastebėjęs, kad tik vienas stovykloje likęs, sugriebęs likusią ginklavimo aprangą, traukėsi 
su didesniais perbėgimais.

Rusai visą laiką ypatingai stipriai apšaudo ir komanduoja: „Pirmyn“...
Vairas, kiek atitolęs nuo stovyklos, dasiveja vos paeinantį Krivį /kuris keturios dienos, 

kaip stipriai serga gripu/. Krivis prašo Vairo nepalikti, Vairas tempė Krivį ir ragino – skubė-
kim, surinka: „Šuo!“ Vairas tuoj gula už priedangos, tuo momentu šuo pradėjo kandžioti Vai-
rą, Vairas čia pat pastebi rusų komanduojantį, kuris sukomanduoja: „Čia automačikas, vyrai, 
pirmyn“, ir komanduojantis rusas griebėsi už automato, kuris, iki dasivijo Vairą ir Krivį, laikė 
šunį už pavadžio, o jo automatas buvo per pečius užkabintas. Vairas, neatsižvelgdamas, kad jį 
šuo drasko, skubiai atidengė ugnį į rusą komanduojantį /kuris vadovavo visai burliokų gaujai, 
buvo kapitono laipsny/. Minėtas burliokas susmuko, tuoj Vairas antrą seriją atkreipė į šunį, 
kurį nušovęs su perbėgimais traukėsi. Nors dar apie penkis rusus atbėgo vadovaujančiam į 
pagalbą, bet Vairui šaunant šunį ta pačia kryptimi buvo apšaudyti ir į pagalbą atbėgą burlio-
kai, kurie už priedangos sugulė. Vairas su didesniais perbėgimais vėl dasiveja Krivį, kuris, kol 
Vairas tęsė susišaudymą, buvo tolokai atitolęs. Dar kiek atsitraukus Vairui ir Kriviui, randa 
dar sunkiai sužeistą Gavėną /peršautas kairės rankos kaulas/ ir prie jo Banginį ir Strazdą. Tai 
radęs, Vairas tuoj suteikia pirmąją pagalbą aprišdamas sužeistąją vietą ir, Vairui sukomandavus 
„Ligoniai paskui mane, Banginis ir Strazdas apsaugoj, kartu marš!“, II-oji grupė, vadovaujama 
Vairo, atsipalaiduoja nuo priešo.

I-oji grupė, vadovaujama Dūdelės, traukėsi į vakarų šiaurę, kuri antru kartu nebuvo 
susišaudžiusi, nes, antrajai grupei traukiantis į vakarų pietų pusę ir antru kartu susišaudžius 
su vadovaujančiu gaujai burlioku, buvo atkreiptas priešo  visas dėmesys. Bet kadangi buvo 
nušautas vadovaujantis, priešui buvo palaužta moralė ir atslūgo iš priešo pusės persekiojimas.

9. Partizanų žuvo: Zidorius, Perkūnas, Bielskio brolis ir Vanagas, viso 4 P[artizanai]. 
Sunkiau ir sunkiai sužeisti pasitraukė: Bebras, Banginis, Vairas ir Balandis.

[10.] Savi materialiniai nuostoliai: 3 kulkosvaidžiai /rusų sistemos/, 2 automatiniai pis-
toletai ir 3 pusautomatiniai šautuvai. Visų P[artizanų] viršutinė apranga, palapinės, radijo 
aparatas, 50 kg lašinių ir kt.

11. Priešo nušauta: vienas rusas kapitono laipsny /vadovavęs gaujai/, vienas rusas eili-
nis ir du kariški šunys.

12. Nėra.
13. Nėra.
14. Vairo-Draugelio asmeniškai dalyvauta.

DAV

                                                  LYA, f. K-5, ap. 1, b. 17, l. 3–4 (mašinraštis).www.at
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Priedai

6. Kautynių, vykusių 1946 m. lapkričio mėn. 
Gudžiūnų vlsč. Devynduonių k., aprašymas

MIV   MAV
49 06 20
179    Kautynių bei susidūrimų aprašymas

1. Devynduonių km. Gudžiūnų valsč.
2. 1946 m. lapkričio mėn.     d. 20 val.
3. Puolamos kautynės.
4. –
5. Povilo Lukšio rinktinė, vadovaujamas P[artizano] Raso D[alinys]. Kautynėse daly-

vavo: Rasas, Rytas, Paukštis, Smilga, Negusas, Inkaras ir Karpa, viso 7 P[artizanai]. Ginkluo-
ti: 1 kulkosvaidis, 4 automatiniais pistoletais, 2 pusiau automatiniais šautuvais, 7 kišeniniais 
pistoletais ir 7 granatomis.

6. Rasas.
7. Vietos du aktyvistai, ginkluoti paprastais šautuvais ir 3 granatomis.
8. Išdėsčius savo jėgas, Rytas ir Smilga pribėga prie apšviestų langų. Staiga Rytui iš-

mušus langą ir įsakius pakelti rankas, aktyvistas neklausydamas griebėsi už ginklo. Rytui ir 
Smilgai per langus atidengus ugnį, vietoj liko nušautas aktyvistas. Antras aktyvistas pasidavė 
į nelaisvę.

9. Nebuvo.
10. Iš priešo paimta 2 paprasti šautuvai ir 3 granatos.
11. Priešo nukauti 2 aktyvistai.
12. Nebuvo.
13. Kautynėse pasižymėjo Smilga ir Rytas asmeniška drąsa ir greita orientacija.
14. Asmeniškai Ryto dalyvauta.

MIV

                                                 LYA, f. K-5, ap. 1, b. 15, l. 10 (mašinraštis).
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7. Maironio rinktinės Kudirkos rajono vado 
(Juozo Paliūno) 1948 m. rugsėjo 23 d. raportas

LYA, f. K-5, ap. 1, b. 87, l. 22.
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Priedai

8. Mindaugo tėvūnijos vado Ryto (Juozo Paliūno) 1949 m. birželio 
20 d. Pasižymėjimo lapas

LYA, f. K-5, ap. 1, b. 198, l. 1.
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9. Partizano Kudirkos-Tarzano (Algirdo Zarenkos) kvotos, kurią 
1949 m. vykdė partizanas Rytas (Juozas Paliūnas), protokolas

                                                           KVOTA

1949 m. spalio mėn. 21 d. aš, MAV Rytas, pravedžiau kvotą apie  LUK[šio] D[alinio] 
partizaną Kudirką-Tarzaną, kaltinamą už apiplėšinėjimą gyventojų, neklausymą būrio vado 
įsakymo, darymą operacijų draudžiamose vietose ir šaudymą. 

Esu Kudirka-Tarzanas, 21 m. amžiaus, partizanu esu jau 2 metai, prisiekęs, su organi-
zacijos ir veiklos nuostatais susipažinęs. 

1949 m. lapkričio mėn. 27 d. man vadovaujant Knygnešio rinktinės – Šerno dalinio 
grandžiai, susidedančiai: Gr[andies] vadas Tarzanas, Martynas ir viena moteris vokiečių 
tautybės, ginkluota. Minėtą datą priartėjome prie Pagojukų prd. mokyklos, kurioje buvo su-
rengtas viešas vakaras, ir vaidinimo metu įsiveržėme į salės vidų, kurioje buvo susirinkusi 
publika ir vyko vaidinimai. Aš įsiveržiau į vidų pro atdaras duris, o Martynas iš antros pusės, 
radęs užrakintas duris, įsiveržė į vidų išlauždamas duris. Vėliau į koridorių įėjo ginkluota 
vokietė moteris. Man įėjus į vidų, paleidau vieną šūvį iš pistoleto į lubas, sukomanduodamas: 
rankas aukštyn. Tuoj pat įsakiau vyrams eiti į vieną salės pusę, o moterims į kitą, o vaikams 
įsakiau išeiti į kitą kambarį. Visų vyrų tikrinau dokumentus ir tikrinant atėmiau pinigus, taip 
pat vakaro kasos pinigus. Taip pat, pas kuriuos radau laikrodžius, atėmiau juos. Viso tris laik-
rodžius iš jų vieną moterišką. Publikos tarpe atrastą  buvusį stribą sumušiau. Po to paklausiau 
vietos mokytoją, ar jį pažįsta, tai paneigus, kad ne, už tai jai sudaviau kumščiu į veidą. Iš 
minėto buvusio stribo ir dar dviejų asmenų paėmiau tris poras batų, jų tarpe vienus mote-
riškus. Taip pat atėmiau iš vieno asmens palaidinę (rubašką). Prieš išeidamas iš salės įsakiau 
be pusės valandos iš salės neišeiti. Operacijos metu buvo vartojami įvairūs keiksmų žodžiai. 
Š. m. spalio mėn. 5 d. atsitiktinai susitikus su dabartiniu mano dalinio (Lukšio) vadu Betyga-
los valsčiaus ribose, dalinio vadas Vygaudas man sakė, kad aš iš Betygalos valsč. ribų išvyk-
čiau ir jokių operacijų nedaryčiau bei neiššifruočiau to valsč. ribų, nes jis su stambesnio org. 
vieneto pareigūnais minėtame rajone  judės. Nekreipdamas dėmesio į dalinio vado įsakymą 
š. m. spalio mėn. 6 d. vakare įvykdžiau uždraustame (Betygalos valsč.) rajone piniginių baudų 
išieškojimą iš vietos gyventojų ir juos baudžiau  piniginėmis pabaudomis. Neatsižvelgdamas 
į sukeliamą pavojų [neįskaitomas žodis] minėtam dalinio vadui ir kt., nuėjau pas pirmą pa-
sitaikiusį vietos gyventoją, neatsižvelgdamas, ar jis yra komunistuojantis, nors man vietomis 
buvo gerai pažįstamas ir gyventojai gerai žinomi. Minėto gyventojo šeimos galvai pabėgus, 
sušaudžiau tos šeimos mergaitę Šulinskaitę Genę, 19 m. amž., už tai, kad ji bėgo, kad ji būtų 
komunistė ar kenktų mūsų sąjūdžiui, davinių neturėjau. Taip pat sudeginau tos šeimos vienus 
trobesius su gyvu ir negyvu inventoriumi, nors gerai žinojau, kad sukelta operacija iššauks 
didelį priešo siautėjimą. Pažymėtina, kad minėto įvykio vietoje buvo apsistojęs dalinio vadas www.at
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ir dviejų stambesnių org. vienetų vadovybės, kurie buvo apsistoję ir įvykio nepastebėjo, o tik   
sekančią  dieną pastebėjo burliokų gaujas darant kratas po trobesius. Š. m. spalio 14 d. gavau 
žinių iš ryšininko Kadugio, kad mane kviečia dalinio vadas pas minėtą ryšininką susitikimui. 
Vykstant baudų rinkti š. m. spalio mėn. 15 d. nuėjau pas komunistuojantį gyventoją paimti 
baudos, kuris bėgo, ir bėgantį apšaudžiau, nors taip pat žinojau, kad tuo apšaudymu iššauksiu 
priešo siautėjimą, nors žinojau, kad toje apylinkėje randasi dalinio vadas su trim kovotojais. 
Š. m. rugsėjo mėn. 20 d. gavau parėdymą iš dalinio vado nuvykti uždėti baudas komunis-
tuojantiems asmenims ir tai turėjau atlikti iki š. m. rugsėjo 25 d. Dalinio vado nurodytą datą 
negrįžau, o vaikščiojau savavališkai asmeniškais reikalais iki š. m. spalio mėn. 2 d. 

Įterpta: „viršum minėto dalinio vadui ir kt.“ Išbraukta: „įvykio vietoje“. Įrašyta: „toje 
apylinkėje“. Daugiau parodyti neturiu, mano parodymas man balsiai perskaitytas ir aš pats 
skaičiau, ir surašytas teisingai. 

                 Kvočiamojo parašas   
                                                           Kudirka

 Kvočiau: Rytas                                 

                                                           LYA, f. K-5, ap. 1, b. 33, l. 40–42.
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10. Partizano Ryto (Juozo Paliūno) 1949 m. padėkos už apdovanoji-
mą laiškas partizanui Drakui (Povilui Morkūnui) 

LYA, f. K-5, ap. 1, b. 44, l. 171.
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11. Maironio rinktinės vado Ryto (Juozo Paliūno) 1949 m. gruodžio 
24 d. raštas partizanui Dauniui
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                                              LYA, f. K-5, ap. 1, b. 44, l. 177.

www.at
mint

ies
kn

yg
os

.lt



174
Priedai

12. Maironio rinktinės vado Ryto (Juozo Paliūno) 1950 m. sausio 
6 d. laiškas Nemūnui (MGB agentui Sovkinui)
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LYA, f. K-5, ap. 1, b. 44, l. 140–143.
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13. Maironio rinktinės vado Ryto (Juozo Paliūno) 1950 m. birželio 
15 d. pasirašytas partizano psk. Gintauto atestacijos lapas
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LYA, f. K-30, ap. 1, b. 562, l. 195-7.
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14. Prisikėlimo apygardos vado Juozo Paliūno-Ryto 1951 m. 
spalio 10 d. žvalgybos instrukcija, siųsta KUDV (Kudirkos (?) rajono 
vadui) Feliksui Kokštai-Rustemui (?)

Nuorašas

                                                K.U.D.V.

LLKS.
P.V.
51-10-10
Nr. 78                                      Instrukcija.

Priešo agentams įsibrovus į prt. [partizanų] eiles ar tai per kautynes pavyksta priešui 
paimti gyvą prt., per kurių išdavystes esame patyrę skaudžių nuostolių. Todėl prt., vykdami 
į susitikimus ar tai ryšio reikalais su kaimyninio org. [organizacinio] vn. [vieneto]  [partiza-
nais] ir kai kuriuo atveju tarpusavyje, privalo imtis priemonių, kurios užtikrintų saugumą, 
būtent:

1.  Normalaus atveju ryšio palaikymas vykstant į susitikimą:
a.  kaimyninių org. vn. vadų ir kitų pareigūnų, su kuriais tenka ar gali tekti turėti susi-

tikimų, privaloma turėti jų rankraščius bei jų rankraščius gerai pažinti;
b.  skiriami susitikimai privalo būti rašomi ranka. Be to, pageidautina, kad be to, kuris 

rašo susitikimą, tame pačiame laiške dar kiti LK-jai [laisvės kovotojai] prt. įrašytų kiekvienas 
ką nors nuo savęs, ne mažiau kaip po vieną sakinį. Gavęs LK-jas prt. susitikimo laišką su ke-
liais gerai pažįstamais rankraščiais neturės abejonės;

c.  visiems skirtiems susitikimams privalo būti duodami slaptažodžiai. Jei slaptažodžio 
nėra, į susitikimą vykti draudžiama.

2.  Ryšio palaikymas susitinkant su kaimyninio org. vn. LK-jais ar pavieniu prt., kurie 
yra iš po  kautynių nublokšti – atsiskiria ar kitokiu būdu atsiskyrusiais prt. bei iš [anksto] 
numatytiems susitikimams /ilgesniam laiko tarpui praslinkus/, laikytis:

a. susitikimui rašant laišką įrašyti: susitikimo datą /mėnesį, dieną ir valandą/ ir 
slaptažodį /  parolį;

b. prt., kurie skiria susitikimą, nurodytą valandą privalo būti susitikimo punkte ir 
atidžiai eiti sargybą;

c.  prt., kuriuos kviečia į susitikimą, gavę tokį susitikimo laišką, privalo elgtis šitaip: 
atėjus susitikimo datai, apie susitikimo vietą sustiprinti žvalgybą. Iš žvalgybos agentų nega-
vus nieko įtartino, numato saugią su geromis pozicijomis ir geromis atsitraukimo sąlygomis 
vietą. Į susitikimo vietą pasiunčiamas civilis asmuo /turi būti parinktas toks, kuris neturi 
nieko bendro su sąjūdžiu/. Civiliui asmeniui nurodoma, per kur jam nuvykti ir prieiti susi-
tikimo vietą ir po to – per kur grįžti, kiek laiko užtrukti ir pan. Taip pat jam perduodamas 
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slaptažodis susirišimui su prt. skirtoje susitikimo vietoje. Minimas asmuo, nuvykęs į susi-
tikimo vietą, jei tai yra sodyba, jis pereina per sodybos kiemą neskubėdamas ir tuoj pat grįžta 
atgal /sodybos savininko vengia susitikti/, tuo atveju sargybinis, kuris laukia atvykstančiųjų 
prt. ir matydamas, kad civilis asmuo tik praėjo ir vėl grįžta, privalo jį sulaikyti. Sulaikytasis 
panaudoja susirišimui turimą slaptažodį. Susirišę prt. su civiliu asmeniu griežtai vykdo nuro-
dymus, kuriuos civilis asmuo, gautus iš prt., perduoda norintiems susirišti prt.

Pastaba I: Civilį asmenį išsiuntus laukiantieji prt. užima poziciją ar panašiai pagal są-
lygas ir aplinkybes: /Čia galima pritaikyti įvairių metodų, išsiunčiant į priekį slapukus arba  
užimti poziciją  ne čia, kur nurodyta atvesti, bet žymiai arčiau, per kur turi atvykstantieji 
asmenys pražygiuoti, ir pan./

Pastaba II: Instrukcija „Kaip elgtis skiriant susitikimus ir į juos vykstant“ privalo būti 
visiems prt. praktiškai išnagrinėjama. Kiekvienas prt. turi žinoti, kaip, kokiu atveju turi elgtis. 
Panašiai, kaip kariuomenėje atliekamos praktinės pamokos su sargyba, atlikti praktiškas pa-
mokas įgyvendinant minimoje instrukcijoje nurodytus metodus.

                         pas. Rytas P.V.   

                         Pas. Šarūnas   P.Š.V.

                         Nuorašas tikras: parašas

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 562, l. 194-20–194-21.
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15. Prisikėlimo apygardos vado Ryto (Juozo Paliūno) 1952 m. 
laiškas Žibutei (MGB agentui Vytautui Remeikai-Čestnyj) 

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 562, l. 275-1.
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16. Prisikėlimo apygardos laikraščio „Prisikėlimo ugnis“ 1951 m. 
gruodžio mėn. Nr. 5(21) ištrauka
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17. MGB Dotnuvos r. skyriaus viršininko ltn. Michailo Sagaidako 
spec. pranešimas MGB Šiaulių sr. valdybos viršininkui plk. Vladimi-
rui Jarockiui apie atliktą operaciją likviduojant Povilo Lukšio rinkti-
nę (ne anksčiau kaip 1952 m. spalio 1 d.)

         Visiškai slaptai

MGB Šiaulių srities valdybos viršininkui valstybės saugumo pulkininkui Jarockiui

Spec. pranešimas apie atliktą čekistinę-karinę operaciją likviduojant 
vadinamosios Povilo Lukšio banditų gaujos štabą

Pranešu, kad 1952 m. rugsėjo 30 d. 20 val. buvęs mūsų rezidentas „Vlasov“ pranešė, jog 
Šiaulių srities Dotnuvos rajono Rukų kaime, netoli iškeldinto buožės Kazio ČEPO sodybos, 
pakelės krūmynuose pastebėtas ginkluotas žmogus su buvusios smetoninės armijos unifor-
ma. Nežinomojo uniforma ir elgesys leido manyti, kad tai vienas iš lietuvių nacionalistų. Be 
to, rezidentas „Vlasov“ pranešė, kad nežinomasis buvo ginkluotas automatu ir elgėsi neįpras-
tai, lyg būtų girtas ar ligonis. Patikrinti ir realizuoti gautų duomenų vietoje buvo išsiųsti MGB 
rajono skyriaus viršininko pavaduotojas saugumo kapitonas FOMIČEV, 2-N skyriaus vy-
riausiasis operatyvinis įgaliotinis saugumo vyr. leitenantas KUTUZOV ir 30 MGB apsaugos 
kareivių. Komandos, vykdamos į nurodytą vietą, papildomai sužinojo, kad 1952 m. rugsėjo 
30 d. buvusiame Kazio ČEPO ūkyje kolūkio klojime lankėsi banditai, kurie ten susipyko ir 
apsišaudė, dėl ko vienas žuvo, o du pasitraukė nežinoma kryptimi.

Remiantis susidariusiomis naujomis aplinkybėmis, buvo nuspręsta padalyti karius į 
dvi grupes ir ieškoti banditų, prireikus pagalbos suderinant veiksmus.

1952 m. rugsėjo 30 d. 22.00 prie lauko keliuko, netoli krūmynų, esančių 500 m nuo 
buvusio Kazio ČEPO ūkio, koordinatės 50–74, žemėlapis I-50000, buvo rasti 2 automatai su 
rago formos diskais, kas suteikė papildomą pagrindą suaktyvinti paiešką panaudojant kari-
nės komandos šunis ir rajono skyriaus milicininkus. Po aktyvios paieškos buvo pastebėtas 
iš krūmų išeinantis žmogus, kuris pasuko į Pakarklių miško pusę. Šūktelėjus: „Savas. Kas 
eina?“, nepažįstamasis, atsišaudydamas iš revolverio „Nagan“, puolė bėgti. Tuo laiku išgirdusi 
susišaudymą atskubėjo antroji grupė, kurios pajėgomis buvo atkirstas kelias į mišką. Paskui į 
pagalbą atėjo Dotnuvos rajono milicijos šuo. Nepažįstamasis buvo sužeistas į koją ir suimtas 
gyvas. Tai buvo ginkluotas banditas JUŠKA Leonas, Antano sūnus, gimęs 1928 m. Kauno sri-
ties Ariogalos rajono Aleknaičių kaime, gaujoje nuo 1950 m., bandito slapyvardis Kariūnas, 
gaujoje buvo visuomeninės dalies viršininku ir veikė kartu su banditų vadeiva PRŪSAIČIU-
Lape ir Povilo Lukšio banditų brigados vadu PALIŪNU-Rytu. Suimtas banditas JUŠKA buvo 
apklaustas siekiant nustatyti kitų gaujos narių slapstymosi vietą. Po ilgo priešinimosi jis ga-
liausiai nurodė, kad 1952 m. rugsėjo 30 d. jie buvo kolūkio klojime, anksčiau priklausiusiame 
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iškeldintam buožei ir banditų rėmėjui Kaziui ČEPUI. Jie buvo trise: pats JUŠKA-Kariūnas, 
PRŪSAITIS-Lapė ir trečias – naujas banditas slapyvardžiu Kunigaikštis. Apie 10  val. ryto 
PRŪSAITIS-Lapė pasijuto labai prastai, ir banditas Kunigaikštis davė jam kažkokių vaistų, 
nuo kurių Lapei pasidarė visai bloga. Lapė įtarė Kunigaikštį, kad tas jam kažką įkišo, ir iš 
pistoleto jį nušovė. Paskui Juška nuvedė Lapę 500 metrų į krūmynus, kur jie išbuvo iki sau-
lėlydžio. O kai Lapė pasijuto geriau, JUŠKA esą nuvedęs jį į mišką, koordinatės 52–72, že-
mėlapis I-50000. Ten jie išsiskyrė ir numatė susitikti 1952 m. spalio 4 d. Apžiūrėjus buvusį 
ČEPO tvartą, rastas žuvusio bandito Kunigaikščio kūnas. Pasirodo, tai buvo vidaus agentas 
slapyvardžiu „Lesnij“*.

Toliau JUŠKA papasakojo, kad Povilo Lukšio banditų brigados vadas PALIŪNAS-Ry-
tas slepiasi bunkeryje, esančiame Dotnuvos rajono Padotnuvio kaime, Petro KRUTKIO, Jono 
sūnaus, ūkyje.

1952 m. spalio 1 d. rytą minėtame ūkyje buvo likviduotas Povilo Lukšio banditų bri-
gados vadas Juozas PALIŪNAS, Jurgio sūnus, gimęs 1914 m. Kauno srities Ariogalos rajono 
Tilindžių kaime, bandito slapyvardis Rytas, jis taip pat ir Tilūnas, Strausas, Rimgaudas ir Sau-
lė, gaujoje nuo 1945 m., turėjo leitenanto laipsnį.

Suimant banditą JUŠKĄ ir likvidavus gaujos vadą PALIŪNĄ, buvo paimta:
 
Trys (3) automatai
Vienas (1) šautuvas
Du (2) revolveriai naganai
Vienas (1) pistoletas
Viena (1) granata
Vienos (1) spausdinimo mašina su šriftu lietuvių kalba
Dvi (2) rašomosios mašinėlės
Vienas (1) fotoaparatas
Vienas (1) radijo aparatas
Banditų archyvas
20 kg švaraus popieriaus
Įvairūs banditų antspaudai dokumentams
500 vienetų įvairių šovinių.

Ieškoti pasislėpusio bandito PRŪSAIČIO-Lapės išsiųsta visa patikima agentūra, vyk-
domos karinės operacijos. Kol kas paieška teigiamų rezultatų nedavė, imamės aktyvesnių 
paieškos ir likvidavimo veiksmų.

                                                                                * Tikriausiai korektūros klaida. Turimas omeny agentas Čestnyj.
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Kalbant su suimtu banditu JUŠKA, buvo nustatyta, kad jis kartu su Lape 1952 m. rug-
sėjo 10 d. pasmaugė finansų inspektorių Petrą KUPRĮ ir paėmė 9.800 rublių ir kad šiam 
teroristiniam aktui jį paskatino Plaukių k. gyvenantis finansų agentas PLETKUS, kuris tero-
ristinio akto išvakarėse atidavė KUPRIUI pinigus ir padėjo juos suskaičiuoti.

Toliau JUŠKA papasakojo, kad jie 1952 m. rugsėjo 15 d. Dotnuvos miške uždusino 
Igną VADAUSKĄ, gyvenusį Dotnuvos rajono Meironiškių kaime, nes jis sutrukdė susitikti su 
BALANDŽIO gauja. Šiam teroristiniam aktui nurodytojo nebuvo.

Apie bandito Lapės paieškos rezultatus pranešiu papildomai.

MGB Dotnuvos rajono skyriaus viršininkas saugumo leite-
nantas Sagaidak

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 718, l. 23–26 (mašinraštis, 
versta iš rusų k.).
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Nuotraukos iš:

LGGRTC Genocido aukų muziejaus
Kauno rezistencijos ir tremties muziejaus
Lietuvos ypatingojo archyvo

Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinių

Už pagalbą leidžiant šią knygą sudarytojai
nuoširdžiai dėkoja

Donatui Kvedarui, Vytautui Smitriui ir Elenai Šveistienei,
taip pat

Kauno rezistencijos ir tremties muziejaus darbuotojams
Violetai Jakučiūnaitei ir Rokui Sinkevičiui.
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Pa295   Partizano keliu : partizano Juozo Paliūno-Ryto prisiminimai / [sudarytojai 
Aurelija Malinauskaitė ir Darius Juodis]. – Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centras, 2012. – 188 p. : iliustr.

              ISBN 978-609-8037-21-0

Leidinyje skelbiami partizano Juozo Paliūno-Ryto (1915–1952) prisimini-
mai, parašyti sudėtingomis ginkluotojo pogrindžio kovos sąlygomis. Autentiškame 
liudijime užfiksuoti partizanų kautynių ir kasdienio gyvenimo vaizdai, organizacinis 
laisvės kovotojų darbas.

Įvadiniame straipsnyje pristatomas paties partizano kovos kelias nuo eilinio 
kovotojo iki Prisikėlimo apygardos vado. Pateikiama išsami prisiminimuose minimų 
asmenvardžių rodyklė, kai kurių įvykių aprašymai. Prieduose publikuojami su partiza-
no Ryto ir jo bendražygių kovos aplinkybėmis susiję dokumentai.

  UDK  821.172-94+[355.42+321.6](474.5)(093.3)+
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