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An ti so vie ti nis pa si prie ši ni mas  
Sa la ko kraš te 1944–1951 me tais
Dai nius No rei ka

Įvadas
Antrajampasauliniamkaruieinantįpabaigą,Lietuvojekiloginkluotaspa

sipriešinimasšalįvėlokupuojančiaiSovietųSąjungai.Sušiosagresorėselgesiu
užgrobtuosekraštuoseLietuvosvisuomenėsusipažinodarpirmosiosokupacijos
laikotarpiu(194006–194106).Tąkartąsavopožiūrįįsovietų„reformas“,pasi
reiškusiasLietuvosaneksija,inteligentijosirkarininkijosnaikinimu,masinėmis
žudynėmisirdeportacijomis,lietuviaiišreiškė1941ųjųBirželiosukilimu.Po
trejųmetų,sovietamssugrįžus,tautajauiškartopasirinkonatūralųpasiprieši
nimookupacijaibūdą–ginkluotąkovą.Tometovisuomenėnebuvoužmiršusi,
jog1918m.ginkluapsaugotosvalstybėssienostaporimtuargumentuįtvirtinant
Lietuvosnepriklausomybę.Panašiaielgtisplanuotair1944aisiais,tačiaušisban
dymasvirtoapiedešimtmetįtrukusiupartizaniniukaru.

Karainiekadanebūnamoralūsirvisadaturitamsiąjąpusę,neišimtisir
šis.Stabdydamikraštosovietizaciją,Lietuvospartizanaipasitelkėvisas,netpačias
radikaliausias,priemones,tačiautuometėmissąlygomiskitokspasipriešinimosce
narijusvarguarbuvoįmanomas.PirmasisšiątemąmoksliškaityrinėjęsKęstutis
Girniusrašė,jogkarosąlygomis,susilpnėjusteisiniamsirdoroviniamsvaržtams,
nevienpatamsiųgaivalaikėlėgalvą,betirpaprastižmonėsdarėtai,kasjiems
anksčiaubuvoneįsivaizduojama.1Žinomaslietuviųantisovietiniopasipriešinimo
tyrinėtojasArvydasAnušauskasakcentavo,kadmirtiesakivaizda,išsivadavimo
laukimas,nuolatinėįtampairpersekiojamoasmensinstinktyvipriešopaieška
nulėmėpartizanųkovosbūdųradikalumą.Visdėltojiebuvovienintelėteisėta
valdžia,mėginusipriešintisšalįokupavusiaivalstybei.2Norsilgainiuipartizanų
jėgosišseko,dalislikusiųgyvųpasipriešinimodalyviųirjųkovųliudininkųišsau
gojoirateinančiomskartomsperdavėokupaciniorežimonepalaužtaspatriotines
vertybes,kuriosakstinoatkurtiLietuvosnepriklausomybę.

VisojeLietuvojevykęsantisovietinispasipriešinimasturėjotamtikrųloka
liniųsavitumų,kuriuoslėmėįvairioskonkrečiųvietoviųypatybės.Šiaurėsrytų
LietuvosdalyjeįsikūrusioSalakoapylinkėsdar1918m.pakliuvoįLietuvoslaisvės
kovųsūkurį.Ikipat1920m.miestelisėjoišrankųįrankas,osubolševikųir
lenkųdaliniaisdėlSalakokovojusiaiLietuvoskariuomeneiaktyviaitalkinoįpar
tizanųbūrįsusitelkęvietosgyventojai,
vadovaujamiPetroŠiaudinio.Nusta
čiusdemarkacinęlinijątarpLietuvos
irLenkijos,didžiojivalsčiausdalissu
miesteliuatitekoLietuvai,norsdariki
pat1923m.Salakoapylinkespuldinėjo
lenkųkariai.Tokiomissąlygomistvir
tėjovietosgyventojųginkluotoskovos
įgūdžiai,formavosisavigynossistema.

 Straipsnis„Versmės“ leidyklaiįteiktas20110609, 
serijos„Lietuvosvalsčiai“Lietuvoslokaliniųtyrimų
mokslodarbųkomisijosįvertintas20120607, pirmą
kartąpaskelbtasmonografijoje„Salakokraštas“,
išleistoje 20120628.

1 GirniusK.PartizanųkovosLietuvoje,Vilnius,1990,
p. 362.

2 AnušauskasA.Pasipriešinimoraidairpasiprieši
nimometodai,Pi lie ti nis pa si prie ši ni mas Lie tu vo je ir Len ki  -
jo je: są sa jos ir ypa tu mai 1939–1956,Vilnius,2004,p.242.
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Pasibaiguslaisvėskovoms,Salakopartizanaitapošauliųbūriobranduoliu,priejų
jungėsivietosinteligentijairjaunimas.ŠauliaisudarėSalakogaisrininkųkoman
dą,organizuodavotautinesirpatriotinesvertybespuoselėjančiusrenginius,3 taip 
ugdėvietosžmoniųsąmonę.Lietuvosnepriklausomybėslaikotarpiususiformavęs
tautinioišdidumojausmasirpilietiniopasipriešinimotradicijųgyvumasturėjo
įtakosaktyviamsalakiečiųpasipriešinimuisovietųokupacijai.

Ty ri mo tiks las – at skleis ti an ti so vie ti nio pa si priešini mo Za rasÿ ap skri ties 
Salakovalsčiujeraidąirypatybes1944–1951m.

Tyrimouždaviniai:
1.AptartiantisovietiniopasipriešinimoSalakovalsčiujepriežastis,ištakas,

pasipriešinimožidiniųformavimosiircentralizacijosprocesus.
2.NustatytiSalakovalsčiujeveikusiųpartizanųryšiųsucentralizuotopo

grindžiovadovyberaidą.
3.Aptartikovotojųsantykiųsuvietosvisuomeneypatybesirpartizanųry

šininkųbeirėmėjųindėlįįLietuvoslaisvėskovą.
4.IšnagrinėtiSalakovalsčiujeplatintųpogrindžioatsišaukimųturinį,juose

vyravusįpožiūrįįokupacinęsantvarką,kolaborantusirpartizanųkovostikslus.
5.AtskleistiSalakovalsčiujekovojusiųpartizanųsudėtieskaitąirjąlėmu

sius veiks nius.

Tyrimotiksląiruždaviniusįgyvendintisiekiamapasitelkusnaratyvinįanali
tinįirindukcinįmetodus.Straipsniotekstasišdėstytaschronologiniuprobleminiu
principu.AtskirosedalysesiekiamaišryškintitamtikroSalakokraštopartizanų
kovosetapobūdingiausiusbruožus.Stengiamasiišsamiauaptartiikišiolmažai
tyrinėtųatskirųkaimųpartizanųgrupiųveiklosirsąveikosepizodus.Daugiau
dėmesioskiriamasalakiečiųryšiųsupogrindžiovadovybegenezėsirraidosana
lizei.Nagrinėjamaspartizanųvadovybėspasirinktųantisovietiniopasipriešinimo
raiškosformųpropagavimasatsišaukimuose.Aptariamapartizanųryšininkųir
rėmėjųveikla.

AntisovietinispasipriešinimasSalakokraštenuosekliainebuvotirtas.Tačiau
atskirijoepizodaiaptartidar1995m.pasirodžiusiamekraštotyrininkoVytauto
In dra šiaus straips ny je.4Amžininkųatsiminimųduomenispapildydamasarchy
viniaisrepresiniųstruktūrųdokumentais,autoriusrašoapieZarasųapskrityje
besiformavusiųpasipriešinimojunginiųveiklosmomentus1944–1945m.irpatei
kiažiniųapiešiuolaikotarpiuSalakovalsčiujekilusiuspasipriešinimožidinius.

SalakopartizanųkovostyrimųbaruosedaugiausianuveikėLaimonasAba
rius.1996m.pasirodžiusiamešioautoriausdarbe5Salakovalsčiauspartizanųko
vosepizodaipaliečiamiplatesnio,trijų
apskričių(Zarasų,Švenčionių,Utenos)
darinio–Vytautoapygardoskonteks
te.Apžvalginiopobūdžiodarbeišsa
miaiištirtapogrindžiostruktūrųraida 
irkaita,centralizacijosklausimai.Keletą
informatyviųtekstųautoriuspublikavo

3 Salakošauliųbūrys,Tri mi tas,1996,nr.5,p.9–20.
4 IndrašiusV.Pasipriešinimassovietiniamsoku
pantamsZarasųkrašte1944–1945m.,Lais vės ko vų 
ar chy vas,1995,nr.14,p.50–59.

5 AbariusL.LietuvospartizanųŠiaurės–rytųsrities
3iojiVytautoapygarda(1945–1952m.),Lais vės ko vų 
ar chy vas,1996,nr.16,p.5–133.
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2008m.pasirodžiusiameAukštaitijospartizanųprisiminimųrinkinyje,kurpateiktos
EmanuelioŠlepečiobūrio6,Skrajojančio7irLaisvės8būriųistorijosyrapagrindiniai
Salakokraštopartizanųkovąnušviečiantysdarbai.

Vertėtųpaminėtiir2008m.pasirodžiusiąValentoŠiaudinioknygą„Nuo
arklo–prieginklo“.JojepateikiamosišsamiosSalakovalsčiauspartizanųbiogra
fijosyravertingasšaltinistieklietuviųantisovietiniopasipriešinimotyrinėtojams,
tieksavojokraštoistorijabesidomintiemsskaitytojams.9

ApžvelgiantSalakovalsčiauspartizanųkovąatspindinčiusšaltinius,svarbu
paminėtivienąsvarbiausiųproblemų–nėraišlikusiųšiosvietovėspartizanusvie
nijusiųstruktūrųarchyvų.Lietuvosypatingojoarchyvokaikuriosebaudžiamosiose
bylosetegalimeužtiktinedaugoriginaliųpartizanųorganizacinėsveiklosprotokolų,
įsakymųiratsišaukimų,kurieleidžiapatikimaiatskleistipasipriešinimogrupių
organizavimąsi,tarpusaviosąveiką,veiklą,kovą,tikslusirsiekius,kovospobūdį
irjosgaliosšaltinius.DalįišlikusiųSalakopartizanamsvadovavusiųstruktūrų
dokumentųyrapaskelbęsAndriusDručkus,10jųyrairLietuvosarchyvųdeparta
mentoparengtamedokumentųrinkinyje.11Šiedokumentai–ypačsvarbūsšaltiniai
išsamesneiZarasųapskritiesrezistenciniųjėgųcentralizacijosprocesųanalizeiatlikti.
Gerokaidaugiauyraokupantųdokumentų,sukauptųoperatyvinėseirbaudžia
mosiosebylose.DaugiausiaoperatyvinėsmedžiagossukauptaZarasųapskrities
NKDV–NKGB,vėliauMGB,ZarasųirD¿kštorajonųMGBbylosebeigretimųap
skričių–Švenčioniÿ,UtenõsbeiVilniaus–operatyviniosektoriausveiklosbylose.
Šiosgrupėsdokumentai–daugiausiastatistinėsataskaitos,operatyviniaipranešimai
apiepartizanųveikimą,kariniųoperacijųveiklosrezultatai,orientuotėsišcentro,
tardymoprotokolųištraukosirretkarčiaispasitaikantysšnipųpranešimai.

Kitassvarbusšaltinis–pasipriešinimodalyviųatsiminimai,kuriuoseyradaug
svarbios,saugumodokumentuosenepateikiamosinformacijos.Dar1994m.išleistoje
JaninosSemaškaitėsknygojeskaitytojuibuvopateiktipartizanųAntanoŠimkūno,
AntanoČičelioirryšininkėsJaninos
Arlauskaitėsatsiminimai.12Daugiausia
šiopobūdžiošaltiniųbuvopaskelbta
2008m.išleistame„Aukštaitijosparti
zanųprisiminimų“rinkinyje.Čiapub
likuotųBronėsBubulytėsKaselienės,13 
OnosButrimaitėsLaurinienės,14Bronis
lovoEdvardoKondratavičiaus,15Mečis
lovoPetkevičiaus16irkitųamžininkų
atsiminimųdėkaSalakokraštopartizanų
kovosatgarsiaipasiekėmūsųdienas.

Pasipriešinimoištakos
1944m.Lietuvąvėlokupavus

Raudonajaiarmijai,didžiojidalisvisuo
menėsturėjoapsispręsti,kuriuokeliu
eiti:1)priešintisokupantui,liktiišti
kimamLietuvosRespublikai,betkartu

6 AbariusL.PirmiejiSalakokraštopartizanai:Ema
nuelioŠlepečiobūrys,Aukš tai ti jos par ti za nų pri si mi-
ni mai,Vilnius,2008,t.6,p.287–291.

7 AbariusL.Requiemskrajojančiambūriui,ten pat, 
p. 611–630.

8AbariusL.Sulaisvėsvardu–užLietuvoslaisvę,
ten pat,p.271–283.

9 ŠiaudinisV.Nuo ar klo – prie gin klo,Vilnius,2008,
p.28.

10 DručkusA.Lau kit, su grį šim lais ve ne ši ni,Kaunas,
1995.

11 Lie tu vos par ti za nų Vy tau to apy gar dos Tig ro rink ti nė 
(1945–1950 m.),Vilnius,2003.

12 SemaškaitėJ.Vai čė no bū rio žū tis,Vilnius,1994,
p. 134–142,174–184.

13 PasakojaBronėKaselienėBubulytė,Aukš tai ti jos par-
ti za nų pri si mi ni mai,Vilnius,2008,t.6,p.350–387.

14 PasakojaOnaLaurinienėButrimaitė,ten pat, p.387–
432.

15 PasakojaBronislovasEdvardasKondratavičius,ten 
pat,p.604–610.

16 PasakojaMečislovasPetkevičiusVytenis, ten pat,
p. 599–604.
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būtipasmerktamžiauriaikovai,kurikelsmirtinąpavojųirartimiesiems;2)išduoti
Lietuvosvalstybingumoidėją,pripažintiokupacinįrežimą,teiktivisokeriopąpa
galbąnaujosiosvaldžiosatstovamsirtikėtisjųpalankumo;3)pamintiLietuvos
laisvėsidealus,tautinįišdidumąirsusitaikytisunepriklausomybėspraradimu,
vykdytiokupantųreikalavimus,stengtisišvengtikonfrontacijos,teikiantpirmenybę
fiziniamišlikimuiirmaterialiosgerovėskūrimui.Analogiškaiapsispręstiturėjoir
ZarasųapskritiesSalakovalsčiausžmonės.

Daugybėžmoniųsovietųatžvilgiujauneturėjoiliuzijų.Jųatmintyjedarbu
vogyvi1941m.įvykiai,kaiišZarasųapskritiesikikaropradžiosbuvoištremta
per500gyventojų.IšSalakovalsčiausbolševikaiįSibirądeportavo40lietuvių,17 
daugiausiamokytojų,policininkų,šaulių,kitųinteligentųirtautiniųorganizacijų
narių.TarpjųpatekoSalakovalsčiausSungardųkaimegyvenęsZarasųapskri
tiespradžiosmokyklųinspektoriusJonasSamas,SalakovalsčiausviršaitisPranas
Steponaitis,SalakošauliųbūriovadasPetrasŠiaudinisirŠvedríškėsšauliųbūrio
vadasMykolasGimžauskas.18Prisimindamitrėmimus,Birželio23iosiossukilimo
dalyviai,buvęVietinėsrinktinėskariai,šauliai,policininkai,kariškiaiirvietos
administracijospareigūnaipradėjoslapstytisdarpriešsovietamsįžengiantįLietu
vą–1944m.vasarą.Taipelgdamiesineapsiriko,nesokupantaiiškartopradėjo
represijaspriešlegaliaigyventimėginusiusšiųkategorijųžmones.Vienaspirmųjų
į„Smerš“rankaspatekoLietuvosnepriklausomybėskovųsavanoris,vėliausu
kilėlis,JevstafijusSiniakovas(išSalakovls.Galíniųk.).Jisbuvoviešaipakartas
Salakomiestelioaikštėje.19 

Tačiau1944m.rudenįnemažadalisvyrų,ypačtie,kurienebuvo„nusikaltę“
sovietams,ruošėsinepriešintis,osėtižiemkenčius.Deja,prasidėjusimobilizacija
vertėpersigalvoti.Nenorėdamižūtifronteužsvetimąvėliavą,daugelistraukėį
mišką.ĮvykiųamžininkėOnaLaurinienė(Butrimaitė)(išSalakovls.Jak¸nųk.)
prisimena,kaipatokiaunamųsusibūręjaunuoliai„py nė krep šius, krai tes, da rė 
grėb lius“.20Raudonarmiečiamspasitraukusišapylinkių,jiegrįždavoįnamus.Iš
vietoskolaborantųsuburtųstribųpadedamiemsNKVDpadaliniamsaktyvinant
gaudynesįfrontą,vyraigrįždavovis
rečiau.Rugsėjo12d.,gaudydamivyrus
Salakovalsčiuje,stribainušovėJakė
nųkaimogyventojoAntanoJuodkos
namuosenuomobilizacijospasislėpusį
PetrąGurkšnį.21Jaunuoliuiprieglobstį
suteikęsA.Juodkabuvonuteistas22 ir 
netrukuskalėjimemirė.23Rudenspabai
gojeperNKVDkariųirstribųsureng
tasjaunuoliųgaudynesbuvosuimti
24irnušautasvienasTolim¸nųkaimo
vy ras.24Suvokę,kadliktinamuosepa
vojingairpatiemsbesislapstantiems,ir
aplinkiniamsžmonėms,būsimiejiparti
zanaipradėjokurtismiškostovyklose,
ginkluotis.Salakovalsčiujeformavosi

17 BubnysA.1941m.BirželiosukilimasŠiaurėsrytų
Lietuvoje,Lie tu vių ka ta li kų moks lo aka de mi jos met raš tis,
Vilnius,2006,t.29,p.161.

18Pirmojisovietinėokupacija,Za ra sai lai ko vil ny se, 
Utena,2006,p.115–116.

19 IndrašiusV.1941m.birželio22–28d.sukilimas
Zarasųapskrityje,Za ra sai lai ko vil ny se,Utena,2006,
p. 120.

20 PasakojaOnaLaurinienėButrimaitė,Aukš tai ti jos 
par ti za nų pri si mi ni mai,Vilnius,2008,t.6,p.391.

21 A.J.tardymoprotokolas,1944m.rugsėjo18d.,
LYA,f.K1,ap.58,b.28091/3,l.6.

22 A.J.baudžiamosiosbyloskaltinamojiišvada,1944m.
spalio25d.,ten pat, l. 22.

23 PasakojaOnaLaurinienėButrimaitė,Aukš tai ti jos 
par ti za nų pri si mi ni mai,Vilnius,2008,t.6,p.391.

24 LSSRNKVDZarasųapskr.skyriausataskaitaapie
antisovietinįbanditizmąirkovąsujuo1944m.
lapkričio29–gruodžio4d.,LYA,f.K1,ap.3,
b.1955,l.144.
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keligaivališkoginkluotopasipriešinimožidiniai,kuriuossudarydavovienoarkelių
gretimųkaimųvyrai,ovadaistapdavo1941m.sukilėliaiarbabuvępolicininkai.

PrieGenevuostos(Ganevos)ežerosusitelkėapie15vyrų,daugiausiaiššiaur
rytinėsSalakovalsčiausdalies.Besiformuojančiobūriobranduolįsudarėkarinės
patirtiesVietinėjerinktinėjeįgijęStasysDicevičius(išPadvarínėsk.),BalysirLeo
poldasJakučiai(išKiškìliųk.),LietuvoskariuomenėjetarnavęsLeonidasZakrevskis
(išTíltiškiųk.).PriejųlaikėsinuomobilizacijosbesislapstantysBalysČekas,Bro
niusPumputis,PetrasMackevičius,BalysAlekna(išSalako),AntanasSlavinskas,
BroniusStatavičius(išGiteníškėsk.),BroniusObelevičius(išNavíkųk.),Antanas
Biveinis(išČigõniškėsk.),JonasirVladasDicevičiai(išPadvarinėsk.),Nikodemas
Bivainis,VytautasMažeika(išKiškeliųk.).Būriosudėtiskeitėsi–vieniateidavo,
kitiišeidavo.RugsėjopradžiojepartizanuspalikoA.BiveinisirB.Obelevičius,
betatėjoBalysirHenrikasBikulčiai(išKiškeliųk.)beiStasysGaidamavičius(iš
Sa la ko).25RugpjūčiopabaigojepriebūrioprisijungėbūsimasisjovadasEmanuelis
Šlepetys(išDegùčiųvls.Šlepečiÿk.).Antisovietinękovąjispradėjodar1941m.
birželįįstodamasįsukilėliųgretas.Naciųokupacijoslaikotarpiudavėpriesaiką
Lietuvoslaisvėsarmijai(LLA)irįsijungėįšiosorganizacijosveiklą.ĮLietuvą
sugrįžussovietams,Šlepetysneskubėjoslėptis,bettiesioginisNKVD„dėmesys“
vertėpersigalvoti.Rugpjūčiomėn.DegučiųvalsčiausBirž¿nųkaimeE.Šlepetys
buvosuimtas,tačiaunuginklavęsjįsaugojusįkareivįsugebėjopabėgti.Nuoto
laikojispasitraukėišlegalausgyvenimoirpradėjoslapstytisprieGenevuostos
(Ganevos)ežero.26L.Abariausteigimu,E.ŠlepetysišdėdėsbuvopaveldėjęsTil
tiškiųmalūną,tadanksčiaučialankydavosiirsusigyvenosuvietosjaunimu.27 Jo 
vadovaujamivyraidavėLLApriesaiką.PasakvadoE.Šlepečio,„bū rio tiks las – 
ko va už ne pri klau so mą Lie tu vą. Vi si na riai tą tiks lą ži no jo“.28Vadaspalaikėryšįsu
GražutėsmiškepartizanusvienijusiuLLAnariu,mokytoju,atsargosleitenantu
PranuRamanausku.PastarasispersavopatikėtinįbuvusįSalakovalsčiausrašti
ninkąJurgįVadeišą(išKiškeliųk.)E.Šlepečiuinurodėkurįlaikąsusilaikytinuo
aktyviųveiksmųpriešsovietųvaldžią,nes„<...>ga li nu ken tė ti ir pa tys par ti za nai, 
ir ap lin ki niai žmo nės<...>“,beilauktiatskiroįsakymopradėtiginkluotąkovą.29Šis
nurodymasiliustruojaP.RamanauskoirJ.VadeišosvadovavimąsiLLAnuostata–
patiemsįkautynesnesiveltiirlauktipatogausmomentoginkluotamsukilimui.30

AntrasispasipriešinimožidinysformavosiMínčiosmiške.Čiabesislapstan
tiemsvyramsvadovavoPetrasSirevi
čius,nevietinis,išI§bradovalsčiaus.
Netrukusbūryjesusitelkėjauper30
vyrųišSalakovalsčiausBaltabiržio,
Jùrgiškių,Pašerinių,Vyžìliųkaimų.
TarpjųbuvoirdaugTaurågnųvals
čiausA¹tilgės,Balčiÿ,Gatìlių,Luka
šiūnųkaimųgyventojų.Būrysbazavosi
perpusantrokilometronuoBaltabir
žioįrengtuosebunkeriuose,buvoge
raiginkluotas(turėjo5lengvuosius
kulkosvaidžius,apie20automatų,kiti

25 Abar iusL.PirmiejiSalakokraštopartizanai:
EmanuelioŠlepečiobūrys,Aukš tai ti jos par ti za nų 
pri si mi ni mai,Vilnius,2008,t.6,p.287–288.

26 E.Š.tardymoprotokolas,1944m.rugsėjo29d.,
LYA,f.K1,ap.58,b.38445/3,l.19–21.

27 Abar iusL.PirmiejiSalakokraštopartizanai:
EmanuelioŠlepečiobūrys,Aukš tai ti jos par ti za nų 
pri si mi ni mai,Vilnius,2008,t.6,p.287.

28E.Š.tardymoprotokolas,1944m.rugsėjo28d.,
LYA,f.K1,ap.58,b.38445/3,l.16.

29 E.Š.tardymoprotokolas,1944m.rugsėjo29d.,
ten pat,l.19–20.

30 Kas pa ras K. Lie tu vos lais vės ar mi ja,Kaunas,2002,
p. 219.
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buvoginkluotišautuvais,kiekvienasturėjopo2–3granatas).31 Ne tru kus va do va-
vimąperėmėišBaltabiržiokilęspolicininkasAntanasJuodkaSakalas.32Jismokė
jaunuoliuselgtissuginklais,nuolatkalbėjo,kadsovietųvaldžiailgaineužsibus.
Planuotasuburtidardidesnįbūrį,užpultiSalakoNKVDbūstinęirišlaisvinti
suimtusžmones.33

DarvienaspartizanųbūryssusiformavoSalakovalsčiausJakėnų–Tolimėnų
apylinkėse.PirmiejiginkluotisnutarėJakėnųkaimogyventojaiJonasirPetras
Juodkos,PovilasButrimas,JonasDamašius.PriejųprisidėjoirTolimėnųkaimo
vyraiMykolasČičelis,PetrasRagauskas,JonasAsminavičiusirPetrasLeikus.
VyraigyvenobunkeryjeMinčiosmiške,perkilometrąnuoMiškíniškėskaimo.34 
ĮrengtibunkerįpadėjolegaliaigyvenęsPoviloButrimobrolisBronius.Jisturėjo
suklastotusdokumentus,kuriuosebuvonurodytatrejaismetaisvėlesnėgimimo
data.Dėltonegrėsėmobilizacijaįfrontą.TuonaudodamasisBroniuspranešdavo
partizanamsapiekariuomenėsjudėjimą,atnešdavomaisto.35JamtalkinoirPovilas
Gurkšnys(rugsėjo12d.stribųnušautoPetroGurkšniobrolis).36 

RytinėseAžvínčiųgíriospamiškėseslapstėsiapie30vyrųišSalakovalsčiaus
Želmeníškės(Prūsijos),Ažvínčių,Tråkų,Garbšiÿ,Že¤miųkaimų.Jiemsvadovauti
ėmėsiŽelmeniškės(Prūsijos)kaimogyventojasKazimierasKaladinskasErškėtis.Jis
1925–1926m.tarnavoLietuvoskariuomenės4ajamepėstininkųpulkepuskarinin
kiu,nuo1927m.dirboZarasųpasieniopolicijosDidžiåsalioirRimšºsužkardų
policininku.SovietųSąjungaiokupavusLietuvą,buvoatleistas,dirbosavoūkyje
Didžiasaliokaime.1941m.birželiomėnesįdalyvavosukilime.Vėliautarnavo
Zarasųapskritiespagalbinėjeirviešojojepolicijoje.

„Ka la dins kas bu vo šiek tiek pa si mo kęs, ap si švie tęs, tar na vo po li ci-
nin ku Di džia sa ly je, tai vis tram dė vy rus nuo ne ap gal vo tų po el gių, 
kie ta draus mė bū ry je bu vo“,–prisiminimaisdalijosibuvusi
ErškėčioryšininkėJaninaArlauskaitė.37 

Šioautoritetingoasmensvadovavimas
irslapstymuisipalankusAžvinčiųgi
riosmasyvasskatinojungtisretesniuose
miškeliuosearprienamųbesilaikiusius
partizanųbūrelius.Spaliomėnesįprie
K.KaladinskoErškėčiopadalinioprisi
dėjovyraiišSalakovalsčiausAž¸nų,
Biržíniškės,GeibÿirSerapíniškėskai
mų.Juosbuvosubūręsbuvęs1941m.
sukilėlisPetrasMatiukas38.

Nors1944m.rudenįSalakovals
čiujebesiformuojantyspartizanųbūriai
ginklavosiirruošėsilaisvėskovai,ta
čiautamreikalingospatirtiesturėjo
mažai.Padaliniainebuvogriežtaistruk
tūrizuoti,nepalaikėtarpusavioryšių

31K.S.tardymoprotokolas,1944m.lapkričio26d.,
LYA,f.K1,ap.58,b.2772/3,l.37–38.

32 K.S.tardymoprotokolas,1944m.lapkričio26d.,
ten pat,b.35200/3,l.69;NikodemoMacijausko
tardymoprotokolas,1945m.sausio18d.,ten pat, 
b.2772/3,l.46a.p.47.

33 N.M.tardymoprotokolas,1945m.sausio18d.,
ten pat,l.48a.p.

34 B.B.tardymoprotokolas,1944m.gruodžio25d.,
ten pat, b.P7880,l.10a.p.

35 B.B.tardymoprotokolas,1945m.sausio27d.,
ten pat,l.12a.p.

36 PasakojaOnaLaurinienėButrimaitė,Aukš tai ti jos par-
ti za nų pri si mi ni mai,Vilnius,2008,t.6,p.393.

37 SemaškaitėJ.Vai čė no bū rio žū tis,Vilnius,1994,
p.180.

38B.R.pranešimasZarasųNKVDviršininkuikpt.
Grigoričevui,1944lapkričio24d.,LYA,f.K1,
ap.3,b.1951,l.194.
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irneturėjoslaptaidirbančiųryšininkų.Tuotarpuokupantaitaikėvisusžinomus
antipartizaninėskovosbūdus.Pažymėtina,kadSalakoNKVDskyriusypačanks
tiėmėverbuotiirįtraukėįagentūrąpasipriešinimodalyvius:E.Šlepečiobūrio
partizanasL.Zakrevskisbuvosulaikytasiružverbuotasdar1944m.rugpjūčio
19d.,39oagentųverbavimasvisojeLietuvojesuaktyvėjotikpo1944m.rugsėjo
24d.išplatintoLKPCKbiuropirmojosekretoriausAntanoSniečkausirvidaus
reikalųliaudieskomisaroJuozoBartašiūnoįsakymopradėtitokiąveiklą.40Tapęs
agentuLesnoj,L.Zakrevskisnuolatteikėinformacijąapiebūriosudėtį,ginkluotę
irbuvimovietą.Pagaljopranešimaispagrįstąplaną1944m.rugsėjo7d.partiza
nųbūrysbuvoužpultas.41Bunkeryjeilsėjęsipartizanaipuolėprieginklųiratsakė
ugnimi,betraudonarmiečiųgranatosjąnuslopino.42Žuvo8kovotojai–Balysir
LeonasJakučiai,Stasys,VladasirJonasDicevičiai,VytautasMažeika,Nikodemas
BivainisirBroniusAlekna.E.Šlepetys,BoleslovasirHenrikasBikulčiaibeiPetras
Gaidamavičiusbuvopaimtigyvi.43

KitiSalakovalsčiauspartizanųbūriaikurįlaikąpanašiųtragedijųnepatyrė,
tačiaunuostoliųtaippatneišvengė.Jakėnų–Tolimėnųbūrys„išsišifravo“1944m.
lapkričiopabaigoje,Biržiniškėsk.puldamassovietųaktyvistosodybą,44todėlne
trukussulaukėNKVDdėmesio–buvosuimtaspartizanųrėmėjasP.Gurkšnys.
Jįverbavo,liepėpadėtisusekti„banditus“,dėltoirpaleido.Jaunuolisnebuvo
išdavikas–apsigydęskankinimųžaizdasprisijungėpriepartizanų.Tačiaugreitaiį
saugumorankaspatekopartizanoP.ButrimoStrausobrolisBronius.JiskalėjoSa
lakê,Zarasuosê,potošešeriemsmetams
buvoišvežtasįVorkùtą.45Įkalėjimą
patekoirBaltabiržiobūriopartizanai
KazysSteponavičius,PetrasirNiko
demasMacijauskai.46

Salakokraštopartizanussukrėtė
priešpat1944m.Kalėdas4osiosNKVD
šauliųdivizijospradėtakarinėčekistinė
operacija.TąkartąjivykovisojeLietu
voje.K.Kasparoduomenimis,pagrin
dinissmūgisbuvonukreiptasįZarasų,
Švenčionių,Utenos,Ukmergºs,Trakų,
Alyta÷s,Kėdãinių,Raséinių,Pånevėžio
apskritis,kurbūtadaugpasipriešinimo
veiksmųirdidelipartizanųkontroliuo
jamiplotai.Priešasnumatė,kadKūčių
vakaredaugelisbesislapstančiųvyrų
pasistengsslaptagrįžtipasartimuosius,
kadkartupraleistųšiątradicinęlietu
viškąšeimosšventę.47PartizanasLeonas
VilutisArūnasatsiminimuoseaprašė,
kaipnuoZarasųpietvakariųkryptimi
miškaisirlaukaisslinkoNKVDdivi
zijosdaliniai.Miškaiskareiviaiėjoper

39 LSSRNKVDZarasųapskr.skyriausspec.pra
nešimas,1944m.spalio2d.,LYA,f.K1,ap.3,
b.1951,l.31.

40 Pociusm.Ki ta mė nu lio pu sė: Lie tu vių par ti za nų ko-
va su ko la bo ra vi mu 1944–1953 me tais,Vilnius,2009,
p. 79.

41 AbariusL.PirmiejiSalakokraštopartizanai:Ema
nuelioŠlepečiobūrys,Aukš tai ti jos par ti za nų pri si-
mi ni mai,Vilnius,2008,t.6,p.288;LSSRNKVD
Zarasųapskr.skyriausspec.pranešimas,1944m.
spalio2d.,LYA,f.K1,ap.3,b.1951,l.31.

42 4osiosNKVDšauliųdivizijosštaboviršininko
mjr.MorozovoraportasLSSRNKVDviršininkui
pplk.Slepniovui,1944m.spalio4d.,ten pat, l. 55.

43 Abar iusL.PirmiejiSalakokraštopartizanai:
EmanuelioŠlepečiobūrys,Aukš tai ti jos par ti za nų 
pri si mi ni mai,Vilnius,2008,t.6,p.289.

44 LPVytautoapygardos5osLokiorinktinėsoperaty
vinėsžiniosnuo1944m.rugsėjomėn.iki1949m.
sausiomėn.1d.,LYA,f.K1,ap.58,b.P16865,
vokas286,l.6.

45 PasakojaOnaLaurinienėButrimaitė,Aukš tai ti jos 
par ti za nų pri si mi ni mai,Vilnius,2008,t.6,p.393;
B.B.tardymoprotokolas,1945m.sausio27d.,
LYA,f.K1,ap.58,b.P.7880,l.12a.p.

46 K.S.tardymoprotokolas,1944m.lapkričio26d.,
LYA,f.K1,ap.58,b.2772/3,l.36;P.M.tardymo
protokolas,1945m.sausio10d.,ten pat,l.30–31;
N.M.tardymoprotokolas,1945m.sausio18d.,
ten pat,l.46a.p.47.

47 Kas pa ras K. Lie tu vos ka ras,Kaunas,1999,p.217.
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porąmetrųvienasnuokito–ieškojobunkerių.Pabūklusirsunkesniusginklus
vežėkarinėsmašinos,kurioskartkarčiaisapsistodavogyvenvietėsearaikštelėse.
Tikrinonetikmišką–krėtėirpamiškiųgyventojus.48Vietosstribaiseniaiįtari
nėjo,kadMiškiniškėsgyventojoKazioDijokonamuoselankosipartizanai,todėl
kareiviustiesiaitenirnuvedė.Perkautynesžuvo8partizanai,namųšeimininkas
irkaimynasKazysŽilėnas.49ŠiosoperacijosmetuMinčiosmiškežuvoirpirmasis
čiaveikusiųpartizanųvienytojasP.Sirevičius.50

Negailestingaskovoskrikštaspartizanusskatinoieškotipaveikesnėssavigynos
būdųvienijantisįstambesniuspartizanųbūriusirkoordinuojanttarpusavioveiklą.
PagrindinekovotojųtelkimosibazetapoAžvinčiųgiriosmasyvas,kurvadovavo
K.KaladinskasErškėtis.Priejobūrioprisidėjodarvasarospabaigojeįokupacinę
kariuomenęmobilizuoti,betjaugebėjępabėgtivyrai.TuolaikotarpiuvisojeLietu
vojeiškariniųdaliniųdezertyravodaugiaukaip3tūkst.lietuvių.51Buvęsšaulys
KazysBubulis(išSalakovls.Trakųk.)iššokoišVilniauslinkšauktiniusvežusio
traukinio,grįžotėviškėnirišėjopaspartizanus.52Netrukustuopačiukeliupase
kėirišraudonarmiečiųdaliniųpabėgęSalakovalsčiausAžėnųkaimogyventojai
AlbinasČiplys,StasysNarauskas,broliaiBroniusirJonasŠaukšteliai.53Tačiaune
visiemstokiolikimožmonėmspavykoįsilietiįginkluotąkovą.1944m.gruo
džiomėn.įSalakoapylinkesatklydoišokupacinėsarmijos252ojošauliųpulko
dezertyravęPanevėžioapskritiesVadokliųvalsčiausgyventojaiStasysMikelisir
PovilasJasiūnas.ČiajiesusipažinosunuomobilizacijosbesislapstančiaisKaziu
Šileikiu(išSalakovls.Čepeliškėsk.),PetruAsminavičiumi(išDegučiųvls.Var
niškiųk.)irAntanuŽiliuku(išDegučiųvls.Trinkùškiųk.).Mikelistapogrupės
vadu,oJasiūnas–pavaduotoju.GrupėSalakovalsčiausČepeliškės,Kiemioniÿir
P¿sliųkaimuoseaktyviairinkoginklus
irjauantrojesausiopusėjeturėjokul
kosvaidį,automatąirtrisšautuvus.54 
Mikeliopartizanusproduktaisirgin
klaisrėmėSalakovalsčiausgyventojai
BalysŠirbinskasišPūsliųirPetras
ŠileikisišČepeliškės.55Tačiaužinios
apiebesikuriantįbūrįpasiekėdarvisai
neseniaiE.Šlepečiobūrįišdavusįagen
tąLesnoj,onetrukusirSalakoNKVD.56

1945m.sausio23d.operatyvineigru
peiapsupusbunkerį,vadasS.Mikelis
žuvo,ovisikitibuvosuimti.57 

TuolaikuK.KaladinskoErškė
čiojunginyssparčiaiaugo.1945m.
sausiomėn.NKVDataskaitosekonsta
tuojama,kadpriejoprisijungėAntano
JuodkosSakalovadovaujamiBaltabir
žiovyrai.58VasariopabaigojeatėjoSa
lakovalsčiausGarbšiųkaimogrupė–
VladasAidukasTigras,JonasBublys,

48Vi lu tis L. Li ki mo mo zai ka,Kaunas,1992,p.139.
49 PasakojaOnaLaurinienėButrimaitė,Aukš tai ti jos 
par ti za nų pri si mi ni mai,Vilnius,2008,t.6,p.392.

50 PasakojaMečislovasPetkevičiusVytenis, ten pat,
p. 600.

51 Pociusm.Ki ta mė nu lio pu sė: Lie tu vos par ti za nų ko-
va su ko la bo ra vi mu 1944–1953 me tais,Vilnius,2009,
p. 57.

52 PasakojaBronėKaselienėBubulytė,Aukš tai ti jos par-
ti za nų pri si mi ni mai,Vilnius,2008,t.6,p.353.

53 A.Č.tardymoprotokolas,1945m.gruodžio26d.,
LYA,f.K1,ap.58,b.P19201,t.2,l.3a.p.

54 Kaltinamojiišvada,1946m.balandžio15d.,ten 
pat, b.31266/3,l.145.

55 P.J.tardymoprotokolas,1945m.sausio23d.,ten 
pat, l. 13–14.

56 LSSRNKVDirNKGBZarasųapskr.skyriausata
skaitaapiepolitinępadėtįirkovąsubanditizmu
1944m.sausiomėn.,LYA,f.K1,ap.3,b.1952,
l. 21.

57 LSSRNKVDZarasųapskr.skyriausataskaitaapie
kovąsunacionaliniupogrindžiu1945m.sausio–
kovomėn.,ten pat,l.91.

58LSSRNKVDZarasųapskr.skyriausataskaitaapie
politinępadėtį irkovąsubanditizmu1945m.
sausiomėn.,ten pat,l.14.
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Jonas,AntanasirPetrasŠileikiai.59PrisijungėLeonardoMisiūnoĄžuolovadovaujami
DūkštovalsčiausgyventojaiJonasKazėnas,JurgisAdarta,JuliusČižius(visiiš
Bik¸nųk.),StasysČepulis,MečislovasJakutis(abuišKãlviškiųk.).60 Oku pan tams 
suėmusAvinuostoskaimogyventojąJustinąMilašių,josūnusAleksastaippatišėjo
partizanauti.61Namuose–SalakovalsčiausSungardųkaime–besislapsčiusįStasį
StomąįbūrįpakvietėpartizanasK.BubulisAlgimantas.„Slaps ty da ma sis vie nas vis 
vien bū si areš tuo tas“,–sakėjis.62KaiNKVDdaliniaiužgriuvoGinùčiųirTauragnų
miškus,ištenpasitraukėirprieerškėtėnųprisijungėKazimieroBalčiūnoPerkūno
vadovaujamišešiAžultėnųkaimovyrai63beiapiedešimtJonoŠimkūnoKadugio
vadovaujamųpartizanųišVyžių.Kovomėnesįkuopaišaugomaždaugikisepty
niasdešimties,64ojaugegužėsviduryje–ikišimtovyrų.651945m.gegužės25d.
paskelbtasLSSRNKVDliaudieskomisaroJ.Bartašiūnoraginimaslegalizuotis66 
partizanųjunginionesumažino.NKVD–NKGBataskaitosekonstatuota:

„Ban di tų le ga li za ci ja no ri mų re zul ta tų ne duo da, at virkš čiai, su agi-
ta ci nio dar bo iš vys ty mu su ak ty vė jo ir ban di ti nė veik la, pa si reiš ku si 
te ro riz mo prieš par ti nį-so vie ti nį ak ty vą, o la biau siai prieš mū sų 
or ga nų ben dra dar bius ir ist re bi te lius, for mo mis.“67

TuometupartizanailaikėsiAžvinčiųmiškomasyve,tarpTrakųirAžvinčių
kaimų.Čiastovėjomedinėspartizanųpastogėsirtrys15–20metrųatstumuvienas
nuokitoiškastibunkeriai.Vyraiįrengėiružmaskavoginklųbeišaudmenųsandė
lius.68Kasdienvykdavokuopospratybos–partizanaibėgiodavo,kasdavoapkasus,
taikydavosiįtaikinius,tačiau,nenorėdamiišduotisavostovyklavietėsirtaupydami
šaudmenis,nešaudydavo.69Tokskovotojųmokymasbuvoreglamentuotastuometu
erškėtėnamsvadovavusiosTigrorinkti
nėsišleistojeinstrukcijoje.Jojenurodyta:

„Su pa žin din ti vi sus ko vo to jus su vi sais da li-
ny je esan čiais gin klais, jų tech niš ką ja da li mi, 
prie žiū ra, nau do ji mu ir vei ki mu (kliū tys ir 
jų pa ša li ni mas). Mo ky mą at lik ti prak tiš kai, 
gin klą iš ar dant ir nu ro dant, kaip juo veik ti.“ 

Instrukcijaįpareigojoirindividualiai
mo ky ti ko vo to jus re mian tis Lie tu vos ka-
riuomenėsstatutuP51.Partizanaiturėjo
išmoktiveiktipagalpunktus„Praneši
mas,jųrašymasirveikimas“,„Kovotojas
puolantirginantis“,„Kovotojasžvalgant
irsaugant“.Partizanaiturėjobūtimoko
mimanevriniųrikiuočių:saujos,vilnies,
vo ros.70Žvalgybosužduotisvykdydavo
ilgaplaukiaipartizanai,kurie„ap si ren gę 
mo te riš kais rū bais tap da vo ne at pa žįs ta mi“.

59 V.A.tardymoprotokolas,1946m.vasario15d.,
LYA,f.K1,ap.58,b.31132/3,l.12.

60 PasakojaJonasKazėnasLazdynas,Aukš tai ti jos par-
ti za nų pri si mi ni mai,Vilnius,2008,t.6,p.331.

61 A.M.tardymoprotokolas,1947m.kovo3d.,LYA, 
f.K1,ap.58,b.P19201,t.1,l.31.

62 S.S.tardymoprotokolas,1950m.vasario28d.,
ten pat,b.P16087,t.1,l.61–62.

63 PasakojaMykolasBalčiūnasTitnagas,Aukš tai ti jos 
par ti za nų pri si mi ni mai,Vilnius,2008,t.6,p.481.

64 V.A.tardymoprotokolas,1945m.spalio14d.,
LYA,f.K21,ap.1,b.55,l.31.

65 AgentoRomeliopranešimas,1945m.gegužės27d.,
ten pat,b.54,l.25.

66 Star kaus kas J. Rep re si nių struk tū rų ir ko mu nis tų 
par ti jos ben dra dar bia vi mas įtvir ti nant oku pa ci nį re ži mą 
Lie tu vo je 1944–1953m.,Vilnius,2007,p.92.

67 LSSRNKVD–NKGBZarasųapskr.skyriausataskaita
apierajoneesančiųbanditiniųgrupiųveiklą,1945m.
birželio2d.,LYA,f.K1,ap.3,b.1955,l.247.

68AgentoRomeliopranešimas,1945m.gegužės27d.,
LYA,f.K21,ap.1,b.54,l.25.

69 Ten pat,l.27.
70LLATigrorinktinėsvadovybėsparengtalaikina
kovotojųmokymoinstrukcija,bedatos, ten pat, 
l. 10.
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Tačiaunuolatįsiliejantvisnaujiems,dėlįvairiųpriežasčiųįmiškąpasitrau
kusiemsvyrams,partizanųkuopanebuvoapsaugotanuopriešoagentoinfiltra
cijos.SalakoNKVDposkyrisnetrukotuopasinaudotiir1945m.gegužėsmėn.į
ErškėčiokuopąpasiuntėagentąRomelį(išKulokinėsk.).TapęspartizanuVijūnu,
jispersavoseserįperdavinėdavoinformacijąsaugumui.71Maždaugpomėnesiosu
dardviempartizanaisvykdydamasužduotįRomelispatekoįtuometuapylinkėse
siautusiųraudonarmiečiųpasalą.Partizanaiatsišaudydamipasitraukė,oagentas
„pasidavė“.EnkavėdistaijoįErškėčiokuopąjaunegrąžino,vykdytiagentūrinių
užduočiųjisbuvoperkeltaskitur.72

Erškėtėnųkuoposstruktūra 
ir vei ki mo te ri to ri ja
VisdidėjančiaiErškėčiokuopai

reikėjonuolatinėsaprūpinimosistemos,
betdėlpriešokariuomenėsveiklosregu
liariaitiektimaistobuvoneįmanoma.73 
Beto,didelėbesislapstančiųjųkoncen
tracijavienojevietojekėlėkonspiracijos

71 AgentoRomeliopranešimas,1945m.gegužės27d.,
ten pat,b.54,l.25.

72 LSSRNKVDZarasųapskr.skyriausataskaitaapie
kovąsunacionaliniupogrindžiu,1945m.rugpjūčio
2d.,LYA,f.K1,ap.3,b.1952,l.143.

73 V.A.tardymoprotokolas,1945m.spalio14d.,
LYA,f.K21,ap.1,b.55,l.31.

Erškėčio kuopos partizanai. Guli (iš kairės): Kazimieras Bubulis-Algimantas ir Antanas Burauskas- 
Karklinis; stovi: Pranas Račinskas-Drugys, Jonas Čičelis-Leopardas, Antanas Skunčikas-Kaltas, 
kuopos vadas Kazimieras Kaladinskas-Erškėtis, Petras Cicėnas-Žalgiris, Adolfas Aidukas-Šeškas, 
Povilas Butrimas-Strausas. 1945 m. Iš kn.: „Aukštaitijos partizanų prisiminimai“, Vilnius, 2008, 
t. 6, nuotr. nr. 87
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problemų.Tailėmė,kadjaunuo1945m.gegužėsmėnesiokuopasuskiloįkeletą
savarankiškaiveikiančiųbūrių.Dažniausiaitopatieskaimovyraisusiburdavo
įatskirąbūrįirpatraukdavoarčiaugimtųjųvietų.Todėlįatskiruspadalinius
suskilusiosErškėčiokuoposveikimoteritorijaišSalakovalsčiujeesančiosAžvin
čiųgiriosdaliesišplitoįMinčiosmiškomasyvą.Šiaurėjeirvakaruosejipasiekė
Da÷gailiųbeiTaurågnųvalsčius,opietuose–Ignalínosvalsčių(Sabåliškėsir
Kazítiškiomiškus).74

SalakovalsčiausAžėnų–Gabrelių–Geibųkaimųpartizanai. Sa va ran kiš kai 
veiktiatsiskyrępadaliniainuolatsąveikavosu Erškėčiokuoposbranduoliu.Tokį
bendradarbiavimąaiškiaiatspindiaktyviaveiklapasižymėjusioSalakovalsčiaus
Ažėnų–Gabrìlių–Geibųkaimųpartizanųbūrioveiklosaprašymas.Šiam12vyrų
padaliniuivadovavoBroniusŠaukštelisGubertas(išAžėnųk.).Būrįsudarėvado
brolisJonasŠaukštelisSenis,AntanasBurauskasKarklinis,AlbinasČiplysTrauki
nys,StasysNarauskasUosis,MykolasŠimkevičiusŠerys(visiišAžėnųk.),Pranas
RačinskasKarojedas(išGeibųk.),broliaiJuozasKarlaAlksnis,StasysKarlaŽvirblis
irPetrasKarlaŠaltinis(išGabreliųk.),ištolimesniųvietoviųbuvokilętikAleksas 
MilašiusDanielius(išAvinuostosk.)irPetrasCicėnasŽalgiris(išDaugėlíškiovls.
Daubariškėsk.).75

AtsiskyrusionuokuoposbranduolioGubertobūriokovinėveiklatapoypač
aktyvi.Jiprasidėjonuo1945m.balandžiomėn.įvykdytossovietųaktyvistoir
talkininkoPachomovolikvidavimooperacijos.Pachomovožmona,tyrimąvykdan
tiemsNKVDkariškiamspaliudijo,kadjosvyrasbuvoaktyvistasir1944m.rudenį
GeibųkaimeieškojoKazimieroRačinskosvirnebesislapsčiusiųpartizanų.

Pasakliudytojos,„tų ban di tų ma no vy ras ieš ko jo kar tu su Sa la ko 
vals čiaus liau dies gy nė jų bū riu. Dėl to, kad ma no vy ras bu vo ak-
ty vis tas, jis iš Sa la ko NKVD bu vo ga vęs au to ma tą. Svir ne bu vu sių 
ban di tų liau dies gy nė jams ne pa vy ko su im ti. Jie pa bė go“.76 

TąkartąPachomovassustribaisbuvoužklupęsvirnošeimininkosūnųP.Ra
činskąKarojedąirJ.ŠaukštelįSenį.Įvykosusišaudymas,tačiau,pasakpatiesKa
rojedo,„par ti za nams pa si se kė lai min gai“.77PošioįvykioPachomovaitoliaugyventi
Biržiniškėskaimebijojo,todėlpersikėlėįDūkštomiestelį.Partizanaiišsiaiškino,
kadaktyvistaskartaisvažiuojaįsenąjąsodybąparsivežtipašaro.Vienostokios
kelionėsmetuPachomovasirjodukra 
patekoįGubertogrupėspasalą.

Praėjusmaždaug savaitei po
šioįvykio,NKVDpajėgosužgriuvo
B.ŠaukštelioGubertobūrioveikimo
teritoriją.Tąkartąpartizanainuosto
liųišvengė,betapylinkesšukuojantys
raudonarmiečiainuolatterorizavojųgi
minaičius,krėtėnamus.Siaučiantdau-
giaupriešų,partizanainegalėjoapsirū
pintimaistu.Tuometpagalbąsuteikė

74 LSSRNKVDZarasųapskr.skyriausataskaitaapie
agentūrinįoperatyvinįdarbąkovojesunacionaliniu
pogrindžiuir joginkluotomisgaujomis1945m.
birželio9–14d.,ten pat,b.54,l.30.

75 A.M.tardymoprotokolas,1947m.balandžio11d.,
LYA,f.K1,ap.58,b.P19201,l.46–48.

76 S.P.apklausosprotokolas,1946m.lapkričio30d.,
ten pat,b.35772/3,l.47–48.

77LPVytautoapygardos5osLokiorinktinėsoperaty
vinėsžiniosnuo1944m.rugsėjomėn.iki1949m.
sausiomėn.1d.,ten pat,b.P16865,vokas286,
l. 7 a. p.
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K.KaladinskoErškėčiopadalinys,kurisB.ŠaukštelioGubertoprašymubalandžio
26d.užpuolėrusiškąAvinuostoskaimą.78Partizanųsumanymaspavyko–po
šiosoperacijosNKVDdaliniaipradėjokrėstimiškusaplinkAvinuostą.Taileido
Ažėnų–Gabrelių–Geibųkaimųpartizanamsgrįžtiįsavoveikimoplotąiratnau
jintiveiklą.Jaugegužės12d.Tartõkokaimejienukovėapylinkėspirmininką
Trubilą,ogegužės17d.–irkolaboravimukaltintąTalėšparą.79Gegužės29d.
tiesDūkštovalsčiausLigūnųkaimubūryssusidūrėsustribais.Kautynėsežuvo
dustribai,80tačiaupartizanaipraradovadąB.ŠaukštelįGubertąirM.Šimkevi
čiųŠerį,P.RačinskasKarojedasirJ.KarlaAlksnisbuvosužeisti.81Pokautynių
legalizavosibroliaiJuozas,StasysirPetrasKarlos.82

Ažėnų–Gabrelių–Geibųbūrio,kaipirvisosErškėčiokuopos,veiklasuakty
vėjopo1945m.liepos17d.trėmimų.Jauliepos24d.jielikvidavokolaboravimu
įtartąČerniauską,83naktįišrugpjūčio16į17d.kartusuK.KaladinskoErškėčio
padaliniupuolėrusiškąBureikiškėskaimą,84ovasarospabaigojeDūkštoirRimšės
valsčiuosesurengėkeletąrekvizicijų.85ČiasuplaukusNKVDdaliniams,vyraigrį
žoįSalakovalsčių.AžvinčiųgirionpatraukęsErškėčiobūryssėkmingaiišvengė
nuostolių,86oįsavoveikimoteritoriją
sugrįžusiAžėnų–Gabrelių–Geibųgrupė
spalio1d.susidūrėsupriešu.Kauty
nėsežuvopartizanaiJ.ŠaukštelisSenis
irS.NarauskasUosis,87tačiaulikęgyvi
partizanaiirtoliauveikėkaipatskiras
padalinys.Padėtisėmėkeistis1945m.
spalioviduryje,kaiNKVDpradėjoieš
kotierškėtėnųbaziųAžvinčiųgirioje.
Tuomet,norėdamiišskaidytipriešųpa
jėgas,P.RačinskoKarojedovadovau
jamiAžėnų–Gabrelių–Geibųpartizanai
naktįišspalio13į14ąjąAžėnųkaime
nukovėbendradarbiavimusuNKVD
apkaltintąKarlauską.88Šioperacijapa
dėtiesneišgelbėjo.Sužinojęsapieki
tiemspadaliniamssuduotussmūgius,
legalizavosiA.ČiplysTraukinys.Iš12
partizanųvienijusiopadaliniokovoti
likęP.RačinskasKarojedas,A.Buraus
kasKarklinis,A.MilašiusDanieliusir
P.CicėnasŽalgirisnustojoveiktiatski
raiirgalutinaiprisijungėprieK.Ka
ladinskoErškėčiovyrų.

SalakovalsčiausSabališkės–Už
sieniųkaimųpartizanai.Šįpadalinįsu
darėAntanasGruslysKlajūnas,Kazys
GuobysGaidys(abuišUžsieniųk.),Jonas 
UmbrasasPatentas(išSabališkėsk.)bei

78A.Č.tardymoprotokolas,1947m.birželio1d.,
ten pat,b.P19201,t.2,l.11.

79 LPVytautoapygardos5osLokiorinktinėsoperaty
vinėsžiniosnuo1944m.rugsėjomėn.iki1949m.
sausiomėn.1d.,ten pat,b.P16865,vokas286,
l.8a.p.;A.M.tardymoprotokolas,1947m.ge
gužės28d.,ten pat,b.P19201,l.78.

80S.P.apklausosprotokolas,1947m.gegužės29d.,
ten pat,t.2,l.98.

81Ten pat.
82A.M.tardymoprotokolas,1947m.balandžio11d.,
ten pat,l.46–48.

83LPVytautoapygardos5osLokiorinktinėsoperaty
vinėsžiniosnuo1944m.rugsėjomėn.iki1949m.
sausiomėn.1d.,ten pat,b.P16865,vokas286,
l. 5.

84LPVytautoapygardos5osLokiorinktinėsoperaty
vinėsžiniosnuo1944m.rugsėjomėn.iki1949m.
sausiomėn.1d.,ten pat,vokas286,l.7a.p.;LSSR
NKVD–NKGBUtenosoper.sektoriausoperatyvinė
suvestinė,1945m.rugpjūčio18d.,LYA,f.K21,
ap.1,b.48,l.129.

85AgentoSukpranešimas,1945m.rugpjūčio30d.,
ten pat,b.54,l.298.

86LSSRNKVDZarasųapskr.skyriausataskaitaapie
agentūriniooperatyviniodarbokovojesunacio
naliniupogrindžiuir joginkluotomisgaujomis
rezultatus1945m.rugsėjo29–spalio4d.,ten pat,
b.55,l.2.

87LPVytautoapygardos5osLokiorinktinėsoperaty
vinėsžiniosnuo1944m.rugsėjomėn.iki1949m.
sausiomėn.1d.,LYA,f.K1,ap.58,b.P16865,
vokas286,l.7a.p.

88LSSRNKGBZarasųapskr.skyriausataskaitaapie
operatyvinįagentūrinįirsekimodarbą1945m.spa
liomėn.,LYA,f.K1,ap.15,b.3801,l.67;LSSR
NKVDZarasųapskr.skyriausataskaitaapiekovą
sunacionaliniupogrindžiu1945m.spalio–gruo
džiomėn.,LYA,f.K1,ap.3,b.1953,l.3.
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PetrasMatiukasJuodvarnis(išBiržiniškėsk.).89Antrojeliepospusėjepriejųpri
sijungėnuotremtiespabėgęsSalakovalsčiausReiniųkaimogyventojasPetras
Račinskas.A.GruslioKlajūnovadovaujamapenkiųpartizanųgrupėlaikėsisto
vyklavietėje,betbuvoįrengtiirindividualūsbunkeriai,kuriuoseslapstytasitada,
kai „vi sas miš kas bū da vo ap sup tas ir šu kuo ja mas“.TikUžsieniųkaimogyventojai
A.GruslysKlajūnasirK.GuobysGaidyslaikėsidviviečiamebunkeryje.90Klajūno
partizanai1945m.gegužės17d.vieškelyjenetoliKazitiškiosurengėpasaląIg
nalinosstribams.91Būrioveikimasbaigėsi1945m.spalioviduryjevykusiųNKVD
operacijųmetu.TadaK.GuobysGaidysžuvo,P.Račinskasbuvosuimtas,A.Grus
lysKlajūnas,P.MatiukasJuodvarnisirJ.UmbrasasPatentasnuėjolegalizuotis.92

SalakoirTauragnųvalsčiųparibioVyžių–Vaišnoriškėskaimųpartizanai.
ŠiambūriuivadovavobuvęsLietuvoskariuomenėspuskarininkis,1941m.sukilėlis
JonasŠimkūnasKadugys.PadalinįsudarėbroliaiJonasirAntanasMusteikiai,bro
liaiVincasirBroniusNavikai,broliaiJonasirAlfonsasLazauskai,broliaiJonasir
VladasMeidūs,JuozasSavickas,VladasBivainis,VladasTumėnas.93Peršiobūrio
veikimoteritorijąėjoerškėtėnųryšiokeliasįŠarūnorinktinėsštabą.94Būrysturėjo
įsirengęsbunkerįGervėčiųraiste,betšiltuojumetųlaikugyvenostovyklavietėje.
„Va sa rą gy ve nom at vi rai: pa si sta tom pa la pi nę, ap den giam eg lės luo bais (žie ve), kad ne-
už ly tų“,–pasakojoJ.MeidusStrausas.95Šiobūrioveiklanebuvolabaiaktyvi,tai
leidoišvengtikariuomenėspersekioji
mų.RyškesnękovinęoperacijąKadugio
partizanaiįvykdė1945m.spalio17d.
NorėdamiišsklaidytiAžvinčiųgirioje
ErškėčiokuopąpersekiojusiasNKVD
pajėgas,jieužpuolėrusiškąPašvintės
kaimą,kurnukovė4ginkluotuskaimo
sargybinius.96Kadugiobūriopartizanai
darnežinojo,kadprieškeletądienų
ištardęsuimtąerškėtėnąokupantainu
statėapytikręjųstovyklavimovietą.
Jaukitądienąpartizanaibuvoužpulti.97 
J. Mei dus-Strau sas pri si me na: 

„Tu mė nas nu ė jo praus tis, o mes jau pus-
ry čius val gėm. Tik iš gir dom – au to ma to 
se ri ja. Pa ma tėm, kad at bė ga iš si gan dęs 
Tu mė nas, vi si pa si py lėm kas kur.“98 

KautyniųmetužuvoV.BivainisirV.Tu
mėnas.Pošiųnetekčiųbūryspakriko–
daugelislegalizavosi,opogrindyjeliko
tikbroliaiJonasirVladasMeidūs.Vla
dasvėliaulegalizavosi.Vyresnioam
žiausJonasslapstėsivienassavosody
bojeįrengtamebunkeryje.99

89P.R.tardymoprotokolas,1945m.spalio19d.,
LYA,f.K1,ap.58,b.28436/3,l.7;V.A.tardy
moprotokolas,1945m.spalio14d.,LYA,f.K21,
ap.1,b.55,l.31.

90 P.R.tardymoprotokolas,1945m.spalio19d.,
LYA,f.K1,ap.58,b.28436/3,l.7–8a.p.

91 LPVytautoapygardos5osLokiorinktinėsoperaty
vinėsžiniosnuo1944m.rugsėjomėn.iki1949m.
sausiomėn.1d.,ten pat,b.P16865,vokas286,l.7.

92 A.G.apklausosprotokolas,1945m.lapkričio3d.,
ten pat,b.28436/3,l.12a.p.

93 AbariusL.Ginučių–Šiliniškės–Strokiniųapylinkių
partizanai,Aukš tai ti jos par ti za nų pri si mi ni mai,Vilnius,
2008,t.6,p.336.

94 V.A.tardymoprotokolas,1946m.kovo23d.,
LYA,f.K1,ap.58,b.31132/3,l.31.

95 PasakojaJonasMeidusStrausas,Aukš tai ti jos par ti za nų 
pri si mi ni mai,Vilnius,2008,t.6,p.294.

96 LPVytautoapygardos5osLokiorinktinėsoperaty
vinėsžiniosnuo1944m.rugsėjomėn.iki1949m.
sausiomėn.1d.,LYA,f.K1,ap.58,b.P16865,
vokas286,l.6a.p.

97LSSRNKVDZarasųapskr.skyriausataskaitaapie
kovąsunacionaliniupogrindžiu1945m.spalio–
gruodžiomėn.,LYA,f.K1,ap.3,b.1953,l.1–4;
LSSRNKVDZarasųapskr.skyriausataskaitaapie
agentūriniooperatyviniodarbokovojesunacio
naliniupogrindžiuir joginkluotomisgaujomis
rezultatus1945m.spalio14–19d.,LYA,f.K21,
ap.1,b.55,l.47.

98PasakojaJonasMeidusStrausas,Aukš tai ti jos par ti za nų 
pri si mi ni mai,Vilnius,2008,t.6,p.294.

99AbariusL.Ginučių–Šiliniškės–Strokiniųapylinkių
partizanai,Aukš tai ti jos par ti za nų pri si mi ni mai,Vilnius,
2008,t.6,p.336–337.



14

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA LIETUVOS VALSČIAI. SALAKAS

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis tekstas internete nuolat skelbiamas nuo 2012 08 29.

SalakovalsčiausAžvinčiųkaimopartizanai.SuErškėčiokuoposbranduo
liupanašiaisąveikavoiratsiskyręSalakovalsčiausAžvinčiųkaimopartizanai. Šį
padalinįsudarėAntanasBlažiūnasLinelis,PetrasBlažiūnasKėkštas,AntanasŠim
kūnasKurmisirPovilasŠimkūnasVėžys(1945m.spaliomėn.visilegalizavosi).100 
Dalistokiųnegausiųpartizanųgrupeliųperėjokituosevalsčiuoseveikusiųkuopų
žinion.ĮSaldùtiškiovalsčiausAžultėnųkaimoapylinkessugrįžęšešiKazimiero
BalčiūnoPerkūnovadovaujamipartizanaitapopavaldūstenveikusiaiKazioGai
venioĖgliauskuopai.101DaugailiųvalsčiausJuknėnųkaimoapylinkėseveikusio
VaclovoManiušioKaupobūriopavaldumąpripažinoįSalako–Degučių–Daugailių
valsčiųparibįpasitraukępartizanai.

Salako–Degučių–Daugailiųvalsčiųparibiopartizanai.Šiaigrupeivadovavęs
AntanasKeperšaPreibis(išDūkštovls.)įantisovietinękovąįsitraukėdar1941m.
Birželiosukilimometu,vokiečiųokupacijoslaikotarpiutarnavopagalbinėjepolici
joje,osovietamsgrįžus–išėjopaspartizanus.1021945m.pavasarįjisnuoerškėtė
nųatsiskyrėkartusuJurgiuVadeišaRugeliu(išSalakovls.Kiškeliųk.),broliais
KazimieruMilašiumiSignaluirAntanuMilašiumiEglaičiu(abuišSalakovls.
Pratk¿nųk.),JonuDūdėnu(išSalakovls.Plavėjųk.),AntanuŠimkūnu(išTau
ragnųvls.Šeimatiesk.),PetruMediniu(išDaugailiųvls.Paberžėsk.).103 Ne tru kus 
priegrupėsprisijungėPūsliųk.vyrai–VytautasPuslys,TeofilisRaginskasirJonas
Bivainis,104ogegužėsviduryjepadalinįpagausinoAntanoMusteikiovadovaujami
penkiDaugailiųvalsčiausPaberžėskaimovyrai:broliaiŪdrai(Bronius,Napalys,
Petrasirdarvienas,kuriovardasnežinomas)beiKazickas.105Susijungusiampa
daliniuivadovautiėmėsibuvęs1941m.sukilėlis,VietinėsrinktinėskarysAntanas
Mus tei kis.106Šisapie16vyrųvienijęsbūrysturėjoplačiusryšiussugyventojais
irtvirtąjųpalaikymą.Būrįypačrėmė
partizanųgiminaitėsAdelėirVeronika
Pūslytės,ElenaRaginskienė.107Pažymė
tina,kadPūsliųgyventojąP.Kliūką
SalakoNKVDvertėsektipasipriešinimo
dalyvius,betjisaktyviairėmėparti
zanus irokupantamsnedirbo.108Šiaur
rytinėjeSalakovalsčiausdalyjeveikęs
A.Musteikiobūryskovinįkrikštąpa
tyrė1945m.liepos5d.Tuometžuvo
7irbuvopaimtigyvi2partizanai.109 
PokautyniųketuribroliaiŪdrainu
ėjoįDegučiųNKVDlegalizuotis,110 o 
vadasA.Musteikispatraukėnamoį
Paberžę.Naudodamasisokupantųnu
žudytobroliodokumentais,Pabéržėje
gyvenoikisavoareštodienos(1946m.
balandžio10osios).111

Likusiemsmiškevyramsvėlva
dovavoA.KeperšaPreibis.Priepadali
nioprisidėjoišblaškytiDaugailiųkrašto

100 PasakojaAntanasŠimkūnasKurmis,Kalavijas,
ten pat,p.441.

101 PasakojaMykolasBalčiūnasTitnagas,ten pat,p.481.
102 A.M.tardymoprotokolas,1947m.balandžio30d.,
LYA,f.K1,ap.58,b.P19201,l.55.

103 V.A.tardymoprotokolas,1945m.spalio14d.,
LYA,f.K21,ap.1,b.55,l.31;A.M.tardymo
protokolas,1946m.gegužės25d.,LYA,f.K1,
ap.58,b.P15561,l.61–61a.p.;Išrašasiš1946m.
lapkričio2d.A.N.apklausosprotokolo,ten pat, 
b.43133/3,l.88–89.

104 V.P.tardymoprotokolas,1946m.balandžio2d.,
ten pat,b.P15561,l.19a.p.

105 A.M.tardymoprotokolas,1946m.gegužės25d.,
ten pat, b.P15561,l.61–61a.p.

106 Ten pat,l.61.
107 Ten pat,l.62.
108LSSRNKVDZarasųapskr.skyriausataskaita
apiekovąsunacionaliniupogrindžiu1946m.sau
siomėn.,LYA,f.K1,ap.3,b.1953,l.15.

109 LSSRNKVDZarasųapskr.skyriausataskaitaapie
agentūriniooperatyviniodarborezultatus1945m.
liepos4–9d.,LYA,f.K21,ap.1,b.54,l.120.

110 P.K.tardymoprotokolas,1946m.vasario11d.,
LYA,f.K1,ap.58,b.P15561,l.80.

111 A.M.tardymoprotokolas,1946m.gegužės25d.,
ten pat,l.62a.p.
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partizanai,tačiaufizinisirpsichologinisnuovargisvertėrinktislegalizavimosi
kelią.Daugeliuipartizanųjuopasukus,1945m.rudenįsuvaduA.Keperšaliko
tiksalakiečiaipartizanaiJ.VadeišaRugelis,StasysPanavasPuškinas,V.Puslys
ŽilvitisirTeofilisRaginskas.Visijiedalyvavo1941m.sukilimeirvisi,išskyrus
tikS.Panavą,naciųokupacijosmetaistarnavopagalbinėjepolicijoje.112 Tik riau-
siaitokiosjųbiografijosirpaskatinovyrusliktipogrindyje,nestų„nuodėmių
atleidimo“jieišokupantųnesitikėjo.A.Keperšaneturėjokurgrįžti–jošeima
buvoištremta,turtaskonfiskuotas,T.Raginskosesuokalėjoužpagalbąlaisvės
ko vo to jams.113

SalakovalsčiausBaltabiržio–Vyželiųkaimųpartizanai.A.KeperšosPreibio
vadovaujamųpartizanųlikimasglaudžiaisusijęssukitonuoerškėtėnųatsiskyrusio
padalinio–Salakovls.Baltabiržio–Vyželiųkaimųbūrioveikla.Jįsudarėvadas
AntanasJuodkaSakalas,jobrolisJuozasJuodkaTarzanas(abuišBaltabiržiok.),
Umbrasas,AntanasUbonis,JonasGarbšysirBalysGarbšys(abuišVyželiųk.).114 
VyraistovyklavoMinčiosmiške,pelkėssaloje,apiepusękilometroįpietusnuo
Tolimėnųkaimo.115IšsiaiškinusipartizanųtapatybesSalakoNKVDužverbavoAn
tanoirJuozoJuodkųgiminaitį(informa
toriusMeškis)irpavedėjamįkalbinti
partizanuslegalizuotis.Netrukusjis
pranešė,kadvyrainorilegalizuotis,bet
prieš tai „no ri su ras ti ir su nai kin ti Prei bio 
gau ją“.116Konfliktą,kilusįtarpA.Juod
kosSakaloirA.KeperšosPreibiobūrių,
liudijairdaugiauNKVDdokumentų,
betjopriežasčiųneatskleidžia.117Infor
matoriausMeškioiniciatyvalapkričio
pradžiojeįsusitikimąsuSalakoNKVD
viršininkultn.NovikovuatėjęJ.Juod
kaTarzanasirUmbrasaspasižadėjo
dirbtiokupantams.118Netrukuspriejų
pritapoA.JuodkaSakalasirbuvosu
kurtaagentųsmogikųgrupė„Vanagai“,
įsipareigojusinukautiA.KeperšąPrei
bįirpadėtisusektiK.KaladinskąErš
kėtį.119Jaunaktįišsausio5į6ąjąjie
bunkeryjenušovėA.KeperšąPreibį,o
taitiesiogiainulėmėjobūrioiširimą
(bevadolikę4partizanaiišsisklaidė
pa vie niui slaps ty tis).120

SalakovalsčiausLaukstenių–
Prūsijoskaimųpartizanai. Vi si ap tar ti 
partizanųbūriaiilgiauartrumpiau
buvopavaldūskuoposvaduiK.Kala
dinskuiErškėčiui,kurissukuoposbran
duoliustovyklavotarpSalakovalsčiaus

112 LSSRNKVDZarasųapskr.skyriausspec.pra
nešimasapiepradėtąagentūrinębylą„Teroristai“,
1946m.kovo5d.,LYA,f.K1,ap.3,b.1953,l.170.

113 Ten pat.
114 LSSRNKVD–NKGBZarasųapskr.skyriausata
skaitaapieagentūriniooperatyviniodarbokovojesu
nacionaliniupogrindžiuirjoginkluotomisgaujomis
rezultatus1945m.spalio23–28d.,LYA,f.K21,
ap.1,b.55,l.72.

115 LSSRNKVD–NKGBZarasųapskr.skyriausata
skaitaapieagentūriniooperatyviniodarbokovojesu
nacionaliniupogrindžiuirjoginkluotomisgaujomis
rezultatus1945m.lapkričio5–10d.,ten pat,l.110.

116 LSSRNKVD–NKGBZarasųapskr.skyriausata
skaitaapieagentūriniooperatyviniodarbokovoje
sunacionaliniupogrindžiuirjoginkluotomisgau
jomisrezultatus1945m.spalio30–lapkričio4d.,
ten pat,l.93.

117 LSSRNKVD–NKGBZarasųapskr.skyriausata
skaitaapieagentūriniooperatyviniodarbokovojesu
nacionaliniupogrindžiuirjoginkluotomisgaujomis
rezultatus1945m.lapkričio5–10d.,ten pat,l.110.

118LSSRNKVDZarasųapskr.skyriausviršininko
kpt.PivčenkopranešimasNKVD–NKGBUtenos
oper.sektoriausviršininkuigen.mjr.Kapralovui,
1945m.lapkričio14d.,ten pat,l.178;JuozoJuod
kosirUmbrasopasižadėjimasbendradarbiautisu
NKVD,1945m.lapkričio22d.,ten pat,l.179–180.

119 AbariusL.LietuvospartizanųŠiaurės–rytųsri
ties3iojiVytautoapygarda(1945–1952m.),Lais vės 
ko vų ar chy vas,1996,nr.16,p.80–81;LSSRNKVD
Zarasųapskr.skyriausoperatyviniųkariniųope
racijųplanaslikviduotinacionalinįpogrindįirjo
ginkluotasgaujas,1945m.gruodžio5d.,LYA, 
f.K21,ap.1,b.55,l.209.

120 LSSRMVDZarasųapskr. skyriausagentūri
niooperatyviniodarbobūklėspatikrinimoaktas,
1946m.gegužės15–18d.,LYA, f.K1,ap.3,
b.1953,l.147.
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LauksteniųirPrūsijoskaimų.Saugantisnetikėtoužpuolimo,dienąvienassargybos
postasbuvopastatomasįpietryčiusnuostovyklos(Akrîemiųk.link).Apiepa
vojųiššiaurėsvakarų(nuoAžvinčiųirPrūsijosk.)įspėdavopartizanųgiminai
tės–seserysBlažiūnaitės,KazlauskienėirTaškūnienė(visosišAžvinčiųk.)bei
Lukoševičiūtė(išPrūsijosk.).Partizanaisaugospostąšiakryptimistatydavotik
tada,kaisužinodavo,kadtuosekaimuoseyrakareiviųarstribų.Nesantpavo
jauspartizanainaktimisgrįždavonamo,ošeštadieniaiseidavopirtinįAžvinčių
gyventojųKazlauskienėsarbaTaškūnonamus.121

KuoposvaduitalkinopavaduotojasPovilasButrimasStrausas(išJakėnųk.),
skyriųvadaiVladasAidukasTigras(išGarbšiųk.)irKazimierasBubulisAlgimantas
(išTrakųk.).V.AidukoTigroskyriausbranduolįsudarėJuozasDičiūnasTankas(iš
Atkočiškėsk.)irbroliaiStasysirPetrasBeržiniai(abuišSadžiūnųk.).122 1945 m. 
birželiomėn.V.AidukoTigroskyriusprisijungėprieM.LaurinėnoMingailos
vadovaujamosdaugeliškėnųkuopos.123Pobirželio18d.Dūdųkaimeįvykusių
kautyniųsuokupantaisMingailospadalinysišsiskirstė.124TadaTigroskyriusgrįžo
įErškėčiokuopą,betirtoliauatsiskirdavo,atskiraiveikdavobeislapstydavosi.
K.BubulioAlgimantoskyriųsudarėJuozasNorkūnasKalakutas(išPratkūnųk.),
broliaiJonasLukoševičiusVilkasirAntanasLukoševičiusKralikas(abuišPrūsi
josk.)beipartizanasŠarončius(išVyželiųk.).125

1945m.pavasarįErškėčiokuopospartizanaipasitikopradėdamiplatų
puolimąprieškolaboravimukaltintusvietosgyventojus.1945m.naktįiškovo
3į4d.partizanaiįvykdė4baudžiamąsiasoperacijas:Garbšiųkaimenukovė
SalakovykdomojokomitetopirmininkąBarkauskąirVedrinėskaimegyvenusįjo
pagalbininką.TumelínoskaimelikvidavoSalakostribą„Ilijūką“.Ažvinčiųkaime
šturmavoSalakostriboBroniausNevedomskosodybą.Tiekapylinkėspirmininkas,
tiekirabustribaipriešinosipartizanams,betpastariejinuostoliųpatyrėtikpul
damiB.Nevedomskonamus.PersusišaudymąžuvopartizanasBroniusIvanaus
kasRamunis,buvosunkiaisužeistas
irnetrukusmirėLeonasRačkauskas
Eše rys.126Šiosirkitųpanašiųopera
cijųrezultataivertintininevienodai.
NorspotokiųįvykiųZarasųapskri
tiesNKVD–NKGBpareigūnairašė,kad
„vals čiuo se gy ven to jai iš ei na iš so vie tų 
val džios įstai gų <...>, o įstai gų sky rių 
tar nau to jai at si sa ko va žiuo ti į vals čius 
ir apy lin kes vyk dy ti pa rei gų“,127 tuo pat 
metusaugumasėmėsmarkiauperse
kiotipačiuspartizanus,jųrėmėjusir
šeimas.Praėjustiktrimsdienomspo
partizanųįvykdytokolaborantųlikvi
davimo(kovo7d.),Ažvinčiųgiriąjau
šukavoNKVDpajėgos.Tąkartąbuvo
sužeistasirsuimtaspartizanasVladas
Ar laus kas.128Birželio28d.įvykusiose

121 V.A.tardymoprotokolas,1945m.spalio14d.,
LYA,f.K21,ap.1,b.55,l.28–31.

122 LPVytautoapygardos5osLokiorinktinėsopera
tyvinėsžiniosnuo1944m.rugsėjomėn.iki1949m.
sausiomėn.1d.,LYA,f.K1,ap.58,b.P16865,
vokas286,l.7a.p.

123 M.L.tardymoprotokolas,1946m.vasario10d.,
ten pat,b.35298/3,l.17;LPVytautoapygardos
5osLokiorinktinėsoperatyvinėsžiniosnuo1944m.
rugsėjomėn.iki1949m.sausiomėn.1d.,ten pat,
b.P16865,vokas286,l.7.

124 M.L.savarankiškiparodymai,1946m.vasario
8d.,ten pat,b.35298/3,l.17.

125 P.R.tardymoprotokolas,1945m.spalio19d.,
ten pat,b.28436/3,l.7a.p.

126 LPVytautoapygardos5osLokiorinktinėsopera
tyvinėsžiniosnuo1944m.rugsėjomėn.iki1949m.
sausiomėn.1d.,ten pat,b.P16865,vokas286,l.5.

127 LSSRNKVD–NKGBZarasųapskr.skyriausata
skaitaapiebanditųgrupiųveiklą,1945m.birželio
2d.,LYA,f.K1,ap.3,b.1955,l.249.

128PasakojaAntanasŠimkūnasKurmis,Kalavijas,
Aukš tai ti jos par ti za nų pri si mi ni mai,Vilnius,2008,
t.6,p.442.
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kautynėseužgesoJonoLukoševičiausVilko(išŽelmeniškės(Prūsijos)k.)gyvy
bė.129Padėtisypačpasunkėjo,kainaktįišspalio13į14d.tiesJoniškiokaimu
įpriešopasaląpatekopartizanasTigras.130JauaptariantSalakovalsčiujeatski
raiveikusiasgrupesminėta,kad,ištardęsužeistąTigrą,spalio17–19d.NKVD
puolėSabališkės–Užsienių irVyžių–VaišnoriškėsapylinkėseveikusiusErškėčio
kuo pos pa da li nius.131Peršiasoperacijas3partizanaižuvo,vienasbuvosuimtas.
Saugumassuėmė2partizanųryšininkesir7rėmėjus.132

OperatyviniuskariniusveiksmusZarasųapskritiesNKVDderinosu„po
litiniugyventojųšvietimu“,kuriuosiekta„ati trauk ti pi lie čius nuo ban di tų gru pių, 
nu teik ti var gin go – vi du ti nio sluoks nio vals tie čius prieš buo ži nius ele men tus <...>“.133 
Beto,palenktipartizanuspasiduotistengtasipasinaudojantjųgiminėmis.Rugsėjo
19d.legalizuotisraginantislaiškasperbrolįbuvonusiųstaspačiamK.Kaladins
kuiErškėčiui.134Vadaspasiūlymąignoravo,odaugumapavaldiniųpasinaudojo
amnestijosgalimybe.1945m.kovo–spaliomėn.legalizavosinetper60partizanų
(pertąpatįlaikotarpį14partizanųžuvoir3buvosuimti).135Masinispartizanų
legalizavimasistuometvykovisojeLietuvoje.ŠįklausimątyrinėjusioAlgioKašėtos
duomenimis,nuo1945m.birželio1d.
ikimetųpabaigosišmiškoregistruotis
patraukėper33tūkstančiusvyrų.136 
Tikriausiaitarpjųbuvoirtokių,ku
rienorėjoliktikovoti,betlegalizavo
sisiekdamiišgelbėtisavoartimuosius
nuookupantųsmurto,irtokių,kurie
išsigandosusidūręsunuožmiaparti
zaninėskovostikrove,irtokių,kurie
nustojotikėtipasipriešinimookupa
cijaiveiksmingumu.Tačiautikėtina,
kaddidelėsdaliespartizanųsprendi
mąlegalizuotislėmėfaktas,jogdingo
grėsmėžūtifronte.Taippatneatmes
tina,kadnorėjolegalizuotisirdaugiau 
partizanų,betvieninetikėjo,kadužpar
tizanavimąbusdovanota,kitineturėjo 
kurgrįžti,nes1945m.vasarąjųšei
mosbuvoišvežtosužUralo,onamuo
sešeimininkavosovietųkolaborantai.
Tokiomisaplinkybėmisatrodėgeriau
liktimiške,priekuriojaupriprato,ir
eitiišviensukovojusiaisdėlLietuvos.

Daugumatų,kurielegalizavosi, 
siekė„ramausgyvenimo“.PasakM.Po
ciaus,prisitaikymastapopagrindiniujų
išlikimobūduirsąlyga.137Vėliaukaikurie
išjų,pavyzdžiui,StasysStomas(išSun
gardųk.)138irAntanasŠimkūnas(išAž

129 LPVytautoapygardos5osLokiorinktinėsopera
tyvinėsžiniosnuo1944m.rugsėjomėn.iki1949m.
sausiomėn.1d.,LYA,f.K1,ap.58,b.P16865,
vokas286,l.7a.p.

130 Ten pat.
131 LSSRNKVDZarasųapskr.skyriausataskaita
apiekovąsunacionaliniupogrindžiu1945m.
spalio–gruodžiomėn.,LYA,f.K1,ap.3,b.1953,
l.4;LSSRNKVDZarasųapskr.skyriausataskaita
apieagentūriniooperatyviniodarbokovojesuna
cionaliniupogrindžiuirjoginkluotomisgaujomis
rezultatus1945m.spalio14–19d.,LYA,f.K21,
ap.1,b.55,l.47.

132 LSSRNKVDZarasųapskr.skyriausataskaitaapie
kovąsunacionaliniupogrindžiu1945m.spalio–
gruodžiomėn.,LYA,f.K1,ap.3,b.1953,l.4.

133 LSSRNKVDZarasųapskr.skyriausoperatyvi
niųčekistinių,kariniųirpartiniųpriemoniųplanas
dėlLSSRZarasųapskr.nacionaliniopogrindžioiš
aiškinimoirginkluotųgaujųlikvidavimo,1945m.
rugsėjo8d.,ten pat,b.1952,l.132–133.

134LSSRNKVDZarasųapskr.skyriausataskaitaapie
agentūriniooperatyviniodarbokovojesunacio
naliniupogrindžiuir joginkluotomisgaujomis
rezultatus1945m.rugsėjo19–24d.,LYA,f.K21,
ap.1,b.54,l.394.

135 LSSRNKVDZarasųapskr.skyriausataskaitaapie
kovąsunacionaliniupogrindžiu1945m.spalio–gruo
džiomėn.,LYA,f.K1,ap.3,b.1953,l.4;A.Č.
tardymoprotokolas,1945m.gruodžio26d.,LYA,
f.K1,ap.58,b.P19201,t.2,l.4–6a.p.

136 KašėtaA.Antisovietiniopasipriešinimomastai
Lietuvoje1944–1953m.,Lais vės ko vų ar chy vas,1995,
t.14,p.66.

137 PociusM.Ki ta mė nu lio pu sė: Lie tu vių par ti za nų ko va 
su ko la bo ra vi mu 1944–1953 me tais,Vilnius,2009,p.66.

138LSSRMGBZarasųapskr.skyriausataskaitaapie
agentūrinįoperatyvinįdarbą1949m.kovomėn.,
LYA,f.K1,ap.3,b.1965,l.76–78.
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vinčiųk.),139tapoištikimaispartizanųrėmėjais.Tačiaubūtairtragiškųlikimų.
SalakovalsčiausTolimėnųkaimogyventojasBlažiūnaslegalizavosiirgavoeigulio
darbą.Joprižiūrimamemiškokvartale„miškobroliai“įsirengėbunkerį,betjįne
trukusaptikoirsunaikinoraudonieji.Partizanaiįtarė,kadbunkerįišduotigalėjo
eigulysBlažiūnas.Dėltovieną1949ųjųbalandžionaktįeiguliotroboslangepa
sigirdobeldimas.PartizanaiBlažiūnątardėapievalandą.JožmonaElenaliudijo:
„Gir dė jau, kaip ma no vy ras pa sa kė „šau kit“, tuo met iš gir dau šū vį.“140Išeidamiišnamų
nepažįstamiejipasakė,kadBlažiūnasnušautasužtai,jog„pa ža dė jęs teik ti ži nias 
Ba liu liui“(Salakovls.NKVDviršininkui).141Blažiūnožmonospusbroliopartizano
AntanoČičelioŠerno142 pri si mi ni muo se ra šo ma: 

„Ži no jom, kad bu vęs par ti za nas Bla žiū nas, kai le ga li za vo si, bu vo 
už ver buo tas ir pra dė jo dirb ti sau gu me. Ne vie ną par ti za nų bun ke rį 
jis sau gu mie čiams pa ro dė.“143

Aptartu1945m.gegužės–spaliolaikotarpiuginkluotasantisovietinispa
sipriešinimasSalakokraštepartizanųskaičiausirkovinioaktyvumopožiūriu
pasiekėdidžiausiąpakilimą.ČiaveikusiErškėčiokuopadalyvavo12susidūrimų
suNKVDirstribųpadaliniais,surengė3kaimų–Avinuostos,Bureikiškėsir
Pašvintės–puolimusirmirtiminubaudė22kolaboravimukaltintusgyventojus.
Tačiau1945m.pabaigoje,pomasinėslegalizacijos,Salakoapylinkėseišapie100
partizanųpadaliniolikotik12kovotojų(neskaitantpartizanaisapsimetinėjusios
agentųsmogikųgrupės„Vanagai“).KovątęsėvadasK.KaladinskasErškėtis,jo
pavaduotojasP.ButrimasStrausas,A.AidukasŠeškas,A.BurauskasKarklinis,
P.CicėnasŽalgiris,broliaiJ.ČičelisLeopardasirA.ČičelisŠernas,A.Milašius
Danielius,P.RačinskasKarojedas,B.VytėnasLapė,K.BubulisAlgimantasir
josesuoB.BubulytėLiepa.144„Miškobrolių“sumažėjusdaugiaunei8kartus,
atrodė,kadpasipriešinimasokupaci
jaiblėsta.NetvadasErškėtisbendra
žygiamsprasitarė:„Jei gu ma no šei mą 
grą žin tų iš Si bi ro... aš le ga li zuo čiaus“,145 
tačiauslogiąankstyvosžiemosnuo
taikąišblaškėįSalakoapylinkesiš
Daugėliškiovalsčiausatklydusiapie
60partizanųkuopa.

ŠisMamertoLaurinėnoMingai
los(išDūkštovls.Juodlaukiok.)va
dovaujamaspadalinysbuvounikalus
savomobilumuirveikimoteritorija.
PaprastaikuopaisusikovussuNKVD
kareiviais,istrebiteliaisarįvykdžius
baudžiamąjąoperacijąpriešsovietųak
tyvistus,būdavopasitraukiamakeliolika
kilometrųirapsistojamakeliosevieno
kaimosodybose.Perdienojępartizanai

139 PasakojaAntanasŠimkūnasKurmis,Kalavijas,
Aukš tai ti jos par ti za nų pri si mi ni mai,Vilnius,2008,
t.6,p.443.

140 E.B.apklausosprotokolas,1949m.balandžio27d.,
LYA,f.K1,ap.44,b.87,l.3a.p.;Aukš tai ti jos 
par ti za nų pri si mi ni mai,Vilnius,2008,t.6,p.444.

141 Ten pat.
142 LSSRMGBZarasųapskr.skyriausataskaitaapie
agentūrinįoperatyvinįdarbą1949m.balandžiomėn.,
LYA,f.K1,ap.3,b.965,l.122.

143 SemaškaitėJ.Vai čė no bū rio žū tis,Vilnius,1994,
p. 41.

144 LSSRNKVDZarasųapskr.skyriausataskaitaapie
kovąsunacionaliniupogrindžiu1945m.spalio–
gruodžiomėn.,LYA,f.K1,ap.3,b.1953,l.4;
A.Č.tardymoprotokolas,1945m.gruodžio26d.,
LYA,f.K1,ap.58,b.P19201,t.2,l.4–6a.p.

145 LSSRNKVD–NKGBZarasųapskr.skyriausata
skaitaapieagentūriniooperatyviniodarbokovojesu
nacionaliniupogrindžiuirjoginkluotomisgaujomis
rezultatus1945m.spalio23–28d.,LYA,f.K21,
ap.1,b.55,l.72.
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vėlišžygiuodavo.Kadgalėtųtaipgreitaiirtaiptolipasitraukti,padaliniuireikėjo
daugeliolojaliainusiteikusiųgyventojųparamosirištikimų,atsidavusiųryšininkų.
Būsimąkuoposjudėjimomaršrutąišanksto,dardienosmetu,išžvalgydavoryši
ninkėVandaPetroškaitėNašlaitė(išRimšėsvls.Tripùckųk.).146PartizanoJuozo
KarlosJuodalksniorašytasstovyklavimovietųdienoraštisrodo,kadkuopalankėsi
Salako,Daugėliškio,Rimšės,Dūkšto,Tauragnų,Saldutiškio,Ignalinos,Tverìčiaus,
Kaµtanėnų,Mielag¸nųirKùktiškiųvalsčiuose.147Padalinyjebuvovyrųišdaugumos
minėtųvietovių,taippatsalakiečiai–buvęsfelčerisKostasPadvaiskasMazgelisir
AlbinasUrbonavičiusAlgimantas.148K.KaladinskoErškėčiovyraisutikoprisijungti
irkartužiemotivaikštantpokaimus.A.ČičelisŠernasprisimena:

„Tuo kart mes vi si trau kė me vie na kryp tim, 
ke ti nom su li ku siais ki tų bū rių par ti za nais 
su si siek ti, ry šio ieš ko jom.“149 

Prisijunguserškėtėnams,kuopojebuvo
jauper70partizanų,Erškėtisėjobūrio
vadopareigas.150 

Kuopospartizanainebijojostri
bų,jautėsipajėgūskautisirsuNKVD
kareiviais.DaržygiuodamasproDūkš
tą,JuozasEžerinisVytenisvietosgy
ventojui(slaptamNKVDinformatoriui)
pasakė:„Te gu su si ren ka Dūkš to, Rim šės 
ir Sa la ko stri bai, vi sus su mu šim.“151Pada
linioginkluotėjebuvo7kulkosvaidžiai, 
daugumavyrųturėjoautomatiniusarba
penkiašūviusšautuvus,ovadaiirda
liseilinių–darirpistoletus.152Tačiau,
pasakV.ŽaliaduonioRoko,„bu vo ge ro-
kai pa šli ju si draus mė, že mes nie ji pa rei gū nai 
gir tuok lia vo, ne la bai klau sė Min gai los įsa-
ky mų“.153Partizanailabaiaktyviaiveikė
nuo1945m.gruodžioiki1946m.sausio 
vidurio.Šiuometujiedukartusatrėmė 
RimšėsirDūkštostribųpuolimus,vieną 
stribųpadalinįapsupoirsunaikino,
likvidavo6kolaboravimuapkaltintus 
as me nis.154Priešintensyviaiveikiančius
partizanusNKVDjautelkėpajėgas.
Ypačdaug„juododarbo“atlikoagentų
smogikųgrupė„Vanagai“,kuriNKVD
kareiviamspadėjoaptiktiirMingailos
kuopospėdsakus.1946m.sausio15d.
Želmeniškės(Prūsijos)kaimedienojęs

146 V.P.tardymoprotokolas,1947m.gegužės6d.,
LYA,f.K1,ap.58,b.P19201,t.1,l.176–179;
M.L.savarankiškiparodymai,1946m.vasario
19d.,ten pat,b.35298/3,l.54.

147 JuozoKarlosdienoraštis,1945m.rugpjūčio8–
1946m.sausio30d.,ten pat,b.41450/3,vokas
478c,l.17–19.

148A.U.tardymoprotokolas,1945m.spalio22d.,
ten pat,b.43390/3,l.15a.p.

149 SemaškaitėJ.Vai čė no bū rio žū tis,Vilnius,1994,
p. 141.

150 V.P.tardymoprotokolas,1946m.sausio29d.,
LYA,f.K1,ap.58,b.35298/3,l.76.

151 LSSRNKVD–NKGBZarasųapskr.skyriausata
skaitaapieagentūriniooperatyviniodarbokovoje
sunacionaliniupogrindžiuirjoginkluotomisgau
jomisrezultatus1945m.lapkričio14–19d.,LYA,
f.K21,ap.1,b.55,l.157.

152 M.L.tardymoprotokolas,1946m.vasario21d.,
LYA,f.K1,ap.58,b.35298/3,l.61–61a.p.

153 TigrorinktinėsvadoRokoDijakomorašytakro
nika,1948m.gruodžio–1950m.rugsėjo29d.,
Lie tu vos par ti za nų Vy tau to apy gar dos Tig ro rink ti nė 
(1945–1950 m.), Vil nius,2003,p.388.

154 LSSRNKVD–NKGBZarasųapskr.skyriausata
skaitaapieagentūriniooperatyviniodarbokovoje
sunacionaliniupogrindžiu ir joginkluotomis
gaujomis rezultatus1945m.gruodžio4–9d.,
LYA, f.K21,ap.1,b.55, l.232;LSSRNKVD
Zarasųapskr.skyriausviršininkokpt.Pivčenko
pranešimasNKVD–NKGBUtenosoper.sektoriaus
viršininkuigen.mjr.Kapralovui,1945m.gruodžio
12d.,ten pat,l.236;LSSRNKVD–NKGBUtenos
oper.sektoriausviršininkogen.mjr.Kapralovo
pranešimasSSRSNKVD–NKGBįgaliotiniuiLietu
vojeI.TkačenkaiirLSSRvidausreikalųliaudies
komisaruiJ.Bartašiūnui,1945m.gruodžio17d.,
Star kaus kas J. Stri bai,Vilnius,2001,p.508–509;
LSSRNKVDZarasųapskr.skyriausataskaitaapie
agentūrinįoperatyvinįdarbąkovojesunacionaliniu
pogrindžiuir joginkluotomisgaujomis1946m.
sausio9–14d.,LYA,f.K21,ap.1,b.47,l.53;LP
Vytautoapygardos5osLokiorinktinėsoperatyvi
nėsžiniosnuo1944m.rugsėjomėn.iki1949m.
sausiomėn.1d.,LYA,f.K1,ap.58,b.P16865,
vokas286,l.8a.p.
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partizanųpadalinysbuvoapsuptas.Kautynėsežuvo23,paimtigyvi3partizanai,
kartuirkuoposvadasM.LaurinėnasMingaila.155

PoŽelmeniškės(Prūsijos)kautyniųSalakovalsčiujekovątęsėdaugiaunei20
išapsuptiesprasiveržusiųpartizanų.156K.KaladinskoErškėčiobūryskautynėsenepra
radonėvienokovotojo,todėltaponaujoskuopospagrindu.Įsalakiečiųbūrįįsiliejo
anksčiausuMingailapartizanavębroliaiAntanasSkunčikasKaltas,AlfonsasSkun
čikasNarsutis,JuozasStanėnasLizdei
ka,VytautasStaričenkaŪdras,Juozas
KarlaJuodalksnis,PetrasJakštasDarius,
EdvardasGrušnysKardasirpartiza
naiKlevas,157MikasbeiBaliulis.Kartu
laikėsiirbuvusiMingailosryšininkė
V.PetroškaitėNašlaitė.158Norėdamas
su klai din ti per se kio to jus pa da li nys pa si-
traukėįTauragnųvalsčių,kurpervietos
partizanussusisiekėsuVytautoapy
gardosvadovybe.1946m.sausio20d. 
bendramepasitarimeapygardosvadas
JonasKimštasDobilasK.Kaladinskui
Erškėčiuipavedėorganizuotipartiza
nųrinktinęZarasųapskrityje.Erškėčio
adjutantupaskyrėA.SkunčikąKaltą.159

155 LSSRNKVDZarasųapskr.skyriausataskaitaapie
agentūrinįoperatyvinįdarbąkovojesunacionaliniu
pogrindžiuirjoginkluotomisgaujomis1945m.sau
sio14–19d.,LYA,f.K21,ap.1,b.47,l.58;LSSR
NKVDZarasųapskr.skyriausataskaitaapiekovą
sunacionaliniupogrindžiu1946m.sausiomėn.,
LYA,f.K1,ap.3,b.1953,l.16.

156 LSSRNKVDZarasųapskr.skyriausataskaita
apiekovąsunacionaliniupogrindžiu1946m.
sausiomėn.,ten pat,b.1953,l.16.

157 IgnalinosbūriovadoJuodalksniolaiškasArtojui,
1946m.spalio19d.,LYA,f.K1,ap.58,b.41450/3,
vokas478c,l.23;J.K.tardymoprotokolas,1947m.
balandžio14d.,ten pat,l.11–13.

158V.P.tardymoprotokolas,1947m.kovo11d.,
ten pat,b.P19201,t.1,l.140.

159 AbariusL.Requiemskrajojančiambūriui,Aukš-
tai ti jos par ti za nų pri si mi ni mai,Vilnius,2008,t.6,
p.628;J.K.tardymoprotokolas,1947m.balandžio
15d.,LYA,f.K1,ap.58,b.41450/3,l.15a.p.–16.

Lokio rinktinės Erškėčio kuopos partizanų rikiuotė. Iš kairės: Kazimieras Bubulis-Algimantas, 
Pranas Račinskas-Drugys, Antanas Burauskas-Karklinis, Petras Cicėnas-Žalgiris, Jonas Čičelis- 
Leopardas, rinktinės vado adjutantas Antanas Skunčikas-Kaltas, rinktinės vadas Kazimieras  
Kaladinskas-Erškėtis. 1946 m. Iš kn.: „Laisvės kovotojų prisiminimai“, Vilnius, 2009, t. 7,  
kn. 1, nuotr. nr. 137
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Ryšiaisupogrindžiovadovybe
Istoriografijojeikišiolvyraujanuomonė,kadprieZarasųapskrities,kartu

irSalako,partizanusvienijusiosLietuvoslaisvėsarmijos(LLA)Lokiorinktinės
ištakųstovėjoTėvynėsapsaugosrinktinėsleitenantasMykolasKazanas,1944m.
gruodžiomėnesįAntåzavėsmiškuosesuformavęsrinktinėsštabą.160Teigiama,kad
pojožūtiesvadovavimąperėmėAntanasStreikusTumašiukas,vėliau–Antanas
KeperšaPreibis,ošiamžuvus–KazimierasKaladinskasErškėtis.Tačiautokių
duomenųneipačiųpartizanų,neisujaiskovojusiųrepresiniųstruktūrųarchyvi
niaidokumentaineleidžiapatvirtinti.Tikėtina,kadM.KazanoMutkostitulavimą
Lokiorinktinėsvadulėmėšiatemarašiusiųautorių161vadovavimasisamžininkų
atsiminimais,kurieM.Kazanovadovaujamąpadalinįsutapatinosutojepačioje
vietovėjekiekvėliauveikusiapogrindžiostruktūra.

Surinktamedžiagarodo,kadM.KazanasMutkabuvovienasiškeliųŠiau
rėsrytųLietuvojeveikusiųpartizanųvienytojų.Jissudarėštabą,leidoįsakymus,
reikalavokarinėsdrausmės.JoviršenybępripažinošiaurinėjeZarasųapskrities
dalyjeirpietrytinėjeRokiškioapskritiesdalyjeveikębūriai.Tačiaunėranėvieno
paliudijimo,kadtikraibūtaLLALokiorinktinės.162Taileidžiamanyti,kadM.Ka
zanąpartizanusjungtiįvienąpadalinįlabiauskatinosiekissuburtikuopajėgesnį
kautyniųvienetą,neiplėstiLLAveiklą.

LLALokiorinktinėsištakųreikėtųieškoti1944m.rudenį–1945m.pavasarį
ŠvenčioniųapskritiesSaldutiškiovalsčiujesusikūrusioLLATigrorinktinėsšta
boveikloje.Turimišaltiniaileidžiateigti,kadSalakovalsčiujeveikusiErškėčio
kuopadarpasipriešinimopradžiojetapopavaldiLLATigrorinktineiirvėliau
jostradicijątęsusiomsorganizacijoms,kuriųstatutaibeiinstrukcijosbuvovienas
antisovietiniopasipriešinimoSalakovalsčiujeraiškosformaslėmusiųveiksnių.

NKVD–NKGBdokumentuoseužuominųapieK.KaladinskoErškėčiopada
liniopavaldumąatsiradonuo1945m.gegužėsantrosiospusės,kaisavopraneši
muspateikėtarppartizanųinfiltruotas
okupantųagentasRomelis.Jispranešė:

„Mū sų šta bo, ku ris yra 40 km nuo mū sų 
bun ke rių, va das yra Lie tu vos ar mi jos ka pi-
to nas, jis vie ną kar tą bu vo mū sų bun ke-
riuo se, ap žiū rė jo gau jos su dė tį ir gin kluo tę 
<...>. Jo pa var dės ne ži nau, bet gir dė jau 
ban di tus kal bant, kad jis ne se niai at vy ko 
iš Vil niaus.“163 

NuotadaNKVDZarasųapskrities
sky riaus ata skai to se mi ni mi pra ne ši-
mai,kad„Ka la dins kas pa val dus iš Vil-
niaus at vy ku siam Lie tu vos ar mi jos ka pi-
to nui“164,omaždauguž40kmnuo
Ažvinčiųgirios„vei kia LLA šta bas, ku ris 
va do vau ja Šven čio nių ir Za ra sų ap skri ty se 

160 Vytautoapygarda,www.ge no cid.lt/da tos/vy tau to.htm, 
2010 04 25.

161 IndrašiusV.Pasipriešinimassovietiniamsoku
pantamsZarasųkrašte1944–1945m.,Lais vės ko vų 
ar chy vas,1995,nr.14,p.56;AbariusL.Lietuvos
partizanųŠiaurės–rytųsrities3iojiVytautoapy
garda(1945–1952m.),Lais vės ko vų ar chy vas,1996,
nr.16,p.15.

162 V.K.savarankiškiparodymai,1948m.liepos23d.,
LYA,f.K1,ap.58,b.42732/3,t.1,l.216–217;
P.S.tardymoprotokolas,1948m.birželio10d.,
ten pat,l.51;V.M.tardymoprotokolas,1945m.
sausio10d.,ten pat,t.2,l.–2;P.S.tardymopro
tokolas,1948m.rugsėjo8d.,ten pat,t.1,l.71;
L.B.tardymoprotokolas,1948m.liepos16d.,
ten pat,l.156–157.

163 AgentoRomeliopranešimas,1945m.gegužės27d.,
LYA,f.K21,ap.1,b.54,l.26.

164 LSSRNKVDZarasųapskr.skyriausataskaitaapie
agentūrinįoperatyvinįdarbąkovojesunacionaliniu
pogrindžiuirjoginkluotomisgaujomis,1945m.
birželio9d.,ten pat,l.2–3.
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vei kian čioms gau joms, tarp jų ir Ka la dins ko gau jai“.165 Nors do ku men tuo se ka pi to no 
asmenybėnėraminima,labiausiaitikėtina,kadtaibuvoVincasGumauskas.

Dar1944m.spalio23d.LLATigrorinktinėsvadoLeonoVilučioArūno
įsakymušiskarininkasbuvopaskirtas„Sa la ko– Za ra sų ba ta lio no va du“.166Joužduo
tis–visusnuomobilizacijosbesislapstančiusžmones

„su telk ti į di des nius vie ne tus ben drai tau tos ko vai už Lie tu vos lais vę 
ir ne pri klau so my bę. <...> Tig ro rink ti nės vei ki mo ri bo se be si slaps-
tan čius vy rus su jung ti į at ski rus bū rius, kuo pas, o pri rei kus – į 
ba ta lio nus, pul kus ir stam bes nius da li nius. Pa ski rų jų da li nių va dai, 
ku rių dau gu ma yra LLA na riai, su pa žin di na vy rus su mū sų or ga-
ni za ci jos pro gra ma ir nu sta ty ta tvar ka juos pri saik di na“.167 

GavęsvadonurodymusV.GumauskasGailiuspradėjoinspektuotidalinius.
PirmiausiaijisaplankėnetoliKirdeikių,Šiliniškiųmiške,veikusiąleitenantoJono
GimžauskoBeržokuopą.Čiasušaukęspartizanųsusirinkimą,pristatėLLAprogra
mą,aiškinopartizanųdrausmėsnuostatus,kaipsektipriešą.IšŠiliniškiųsukeliais
partizanaisGailiusišvykoGinučiųkryptimi168. Iki 1945 m. sau sio jis va do va vo 
Mielagėnųpartizanųorganizavimui169,osausiopradžiojeinspektavoParingyjebe
sikuriantįJonoKamarauskoKarijotobūrį170.1945m.gegužęV.GumauskasGailius
lankėsiperpenketąkilometrųnuoerškėtėnųstovyklos(čiaJuozuiDicevičiuiŠarkai
nurodėorganizuotibūrįišbesislaps
tančiųTauragnųvalsčiausŠeimaties,
S¸lėsirDaunõriųapylinkiųvyrų)171. 
Tąpatįgegužėsmėnesį,pasakagento
Romelio,kapitonasaplankėirK.Ka
ladinskoErškėčiokuopą172.

Visasšiasnetiesioginesprielaidas
sustiprinaliudijimas,kad1945m.vasa
rospradžiojebuvopalaikomasnuola
tinisryšystarpErškėčioirGailiausir
kadpatsErškėtissupalydadukartus
buvoatėjęsįGailiausstovyklą173.

NuolatiniųV.GumauskoGai
liausirerškėtėnųryšiųužmezgimo
metassutaposuŠvenčionių,Utenosir
Zarasųrezistenciniųstruktūrųtransfor
macijomis.Šiųtrijųapskričiųpartizanus
sujungtisiekusiLLATigrorinktinė174 

buvopertvarkomaįapygardą,kurio
jesteigiamosjautikvienosapskrities
partizanusvienijančiosrinktinės.Vieno
išLLATigrorinktinėsreorganizatorių
AlgimantoŠuminoKurklioteigimu,

165 LSSRKP(b)Zarasųapskr.vykdomojokomiteto
sekretoriausMėlynio,NKVDZarasųapskr.skyriaus
viršininkomjr.Michailovo,NKGBZarasųapskr.
skyriausviršininkokpt.Grigorjevo,137ŠP1ojo
batalionovadokpt.Izustkinooperatyviniųčekistinių,
kariniųirpartiniųpriemoniųplanasnacionaliniam
pogrindžiuiatskleisti ir joginkluotomsgaujoms
likviduoti,1945m.rugsėjo8d.,ten pat,l.357.

166 LLATigrorinktinėsvadoArūnoįsakymasnr.2,
1944m.spalio23d.,VilutisL.Li ki mo mo zai ka,
Kaunas,1992,p.116–118.

167 Ten pat.
168VilutisL.KapitonasVincasGumauskas(„Gailius“,
„Salva“),Sū du va,1992,rugpj.27.

169 GečiauskasG.LietuvospartizanųTigrorinktinė:
pavaldumas,struktūra,veikimoteritorija,Ge no ci das 
ir re zis ten ci ja,2006,nr.1,p.36.

170 M.L.savarankiškiparodymai,1946m.vasario
8d.,LYA,f.K1,ap.58,b.35298/3,l.20.

171 AbariusL.Ginučių–Šiliniškės–Strokiniųapylinkių
partizanai,Aukš tai ti jos par ti za nų pri si mi ni mai,Vilnius,
2008,t.6,p.333,340.

172 AgentoRomeliopranešimas,1945m.gegužės
27d.,LYA,f.K21,ap.1,b.54,l.26.

173 A.R.tardymoprotokolas,1947m.gruodžio22d.,
LYA,f.K1,ap.58,36864/3,l.348.

174 Istorikai trijoseapskrityseveikusiąLLATigro
rinktinęvadina„apygardine“,norėdamiatskirti
nuovėlesnės,jautikŠvenčioniųapskrityjeveiku
siosTigrorinktinės,kuribuvopavaldiVytauto
apygardosštabui.
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„ko vos su so vie tų val džia prak ti ka pa ro dė, kad ge ro kai efek ty viau 
yra veik ti ma žo mis gru pė mis <...>. Tig ro rink ti nės šta bas dėl sa vo 
gre mėz diš kos struk tū ros ir di de lės vei ki mo te ri to ri jos ne su ge bė jo 
su si do ro ti su sa vo už duo ti mis“.175 

SkaudžiąpamokąLLATigrorinktinėgavoKiaunelíškiokaimenetoliLabanoro,
kaiperkautynessuNKVDdaliniužuvodaugiaunei60partizanų.Norintišvengti
tokiųnetekčių,reikėjoveiktinedideliaisvietiniaisbūriais,kuriųkovotojai,gerai
pažinodamivietovęirgyventojus,NKVDsiautimųmetugebėtųveiktigrandimisar
individualiai.Pereinantprietokiosveikimotaktikos,reikėjoreformuotiorganizaciją.

Jaubirželio15–20d.TauragnųvalsčiausGinučiųkaimevykusiamepartizanų
vadųposėdyje,pirmininkaujantV.GumauskuiGailiui,buvonutartaįkurtiGeleži
nioVilkoapygardą.Numatyta,kadapygardosštabasvadovausžemesniolygmens
Utenos,ŠvenčioniųirZarasųapskrityseveiksiančiųrinktiniųštabams,ošiekoordi
nuosvietoskuopųirbūriųveiksmus.PosėdyjedalyvavoirSalakopartizanųvadas
K.KaladinskasErškėtis.176NorsjopadalinysveikdavodaugiausiaZarasųapskrities
teritorijoje,jistapopavaldusUtenosapskritiesŠarūnorinktinėsštabui.177Atskirą
rinktinęZarasųapskrityjeformuotibuvopatikėtaBroniuiZinkevičiuiSkudučiui.178 
Tokįsprendimągalėjolemtigamtinėsgeografinėsaplinkybės,neserškėtėnųveikimo
bazė–Ažvinčiųgiriosmasyvas(pietinėZarasųapskr.dalis)–siekėsisuŠarūno
rinktinėsveikimoteritorijosmiškais.TauragnųvalsčiausVyžiųapylinkėseveikęs
ErškėčiokuoposKadugiobūryspalaikė
ryšįtarpkuoposirrinktinėsštabų.179 
B.ZinkevičiausSkudučio iniciatyva
Šarūnorinktinėspavaldumąpripažino
ZarasųapskritiesDusetÿ,Antålieptės,
DegučiųirdalyjeSalakovalsčiausvei
kęMečislovoMedinioPypkėsirJuozo
LašoTaugaudopadaliniai.180

GeležinioVilkoapygardoskūri
mąsisužlugdė1945m.birželioantro
jepusėje–lieposmėnesįsuaktyvėjusios
NKVDoperacijos.Liepos10d.žuvo
V. Gu maus kas-Gai lius181,oŠarūnorink
tinėsvadasįsakė„de mo bi li zuo ti vi sas 
kuo pas ir bū rius <...>. Žy miai pri stab dy-
ti par ti za nų vei ki mą“.182NKVD–NKGB
operatyviniaidokumentairodo,kad
tuometudaugumaErškėčiojunginio
partizanųpalikosavobazesAžvinčių
girioje,išsiskirstėmažomisgrupėmisir
laikėsinetolinamų.183Taipbesislapsty
damierškėtėnaisugebėjoišvengtinuos
tolių,184betryšiussuvadovybepalaikyti
buvosunku.

175 A.Š.tardymoprotokolas,1945m.spalio14d.,
LYA,f.K21,ap.1,b.50,l.78–79.

176 AbariusL.LietuvospartizanųŠiaurės–rytųsrities
3iojiVytautoapygarda(1945–1952m.),Lais vės ko vų 
ar chy vas,1996,nr.16,p.15;KasparasK.Lie tu vos ka-
ras,Kaunas,1999,p.459;GečiauskasG.Lietuvos
partizanųTigrorinktinė:pavaldumas,struktūra,veiki
moteritorija,Ge no ci das ir re zis ten ci ja,2006,nr.1,p.39.

177 V.A.tardymoprotokolas,1946m.kovo23d.,
LYA,f.K1,ap.58,b.31132/3,l.31.

178A.Š.tardymoprotokolas,1945m.spalio14d.,
LYA,f.K21,ap.1,b.50,l.78–79.

179 V.A.tardymoprotokolas,1946m.kovo23d.,
LYA,f.K1,ap.58,b.31132/3,l.31.

180AbariusL.LietuvospartizanųŠiaurės–rytųsrities
3iojiVytautoapygarda(1945–1952m.),Lais vės ko vų 
ar chy vas,1996,nr.16,p.78;AbariusL.Laisvės
kovosZarasųrajone1944–1958m.,Za ra sai lai ko 
vil ny se,Utena,2006,p.134.

181GečiauskasG.LietuvospartizanųTigrorinktinė:
pavaldumas,struktūra,veikimoteritorija,Ge no ci das 
ir re zis ten ci ja,2006,nr.1,p.39.

182LLAŠarūnojunginiovadoLubinoįsakymaskuopų
irbūriųvadamsdėlveikimotaktikospakeitimo,
1945m.liepos26d.,Lais vės ko vos 1944–1953 me tais,
Kaunas,1996,p.76.

183LSSRNKVD–NKGBZarasųapskr.skyriauspažy
maapieZarasųapskr.veikiančiąKaladinskogaują,
1945m.liepos1d.,LYA,f.K21,ap.1,b.54,l.145.

184LSSRNKVDZarasųapskr.skyriausataskaitaapie
kovąsunacionaliniupogrindžiu,1945m.rugpjūčio
2d.,LYA,f.K1,ap.3,b.1952,l.141.
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Siekdamiatkurtiantisovietiniopogrindžiostruktūrą,kelibuvęGeležinio
VilkoapygardosštabonariaiirTigrorinktinėsvadasJ.KimštasDobilas1945m.
rugpjūčiomėnesįSaldutiškiovalsčiausS¿dalaukiokaimeįsteigėLLA3iąjąVytauto
apygardą.185Numatyta,kadŠarūnorinktinėveiksUtenos,Tigrorinktinė–Šven
čioniųapskrityje,oZarasųapskritiespartizanusnuspręstasuburtiįatskirąLokio
rinktinę.1945m.lapkričio24d.Vytautoapygardosštabonariųkorespondencijoje
Zarasųrinktinėapibūdinamaesantiorganizavimosistadijos,186bet1945m.gruo
džio1d.laikinojoVytautoapygardosvadoV.MikulėnoStorulioraštejaunuro
domapadaugintiirpasiųstiLokiorinktinei15LLAprogramosegzempliorių.187 
L.Abariusmano,kadšiprogramagalėjobūtiskirtaAntanuiKeperšaiPreibiui188,
norstaipagrindžiančiųšaltiniųnėra.Labiautikėtina,kadkorespondencijabuvo
skirtanemažopadaliniovaduiA.Keperšai,odarprieGeležinioVilkoapygar
dosištakųstovėjusiamK.KaladinskuiErškėčiui.Galibūti,kadrinktinęZarasų
apskrityjeplanuotasuformuotibūtentErškėčiokuopospagrindu.Tikvarguar
apiešiuosplanusžinojopatsK.Kaladinskas,nes1945m.liepos–gruodžiomėn.
dėlintensyviųpersekiojimųjamlabiaurūpėjo,kaipišliktigyvam,oneorgani
zaciniaiklausimai.PonuolatiniųsusidūrimųsuNKVDpadaliniaisirpartizanų
legalizavimosijokuopasumažėjonuo100iki12kovotojų(šiuolaikotarpiunu
kentėjonetikerškėtėnai,betirvisaŠarūnorinktinė–žuvo362partizanai,kartu
irvadasV.MikulėnasStorulis189).Nutrūkusryšiamssuvadovybe,K.Kaladinsko
padalinysprisijungėprieTigrorinktineipavaldžiosMingailoskuopos.190Pošio
prisijungimoSalakovalsčiuspatekoįTigrorinktinėsįtakossferą.Čiaplatinti
MingailosatgabentiTigrorinktinėsštaboatsišaukimairaginosuprasti,kad„<...> 
NKVD dur tu vais, o ne lie tu vių tau tos lais va va lia įves ta Lie tu vo je ta ry bi nė val džia yra 
ne tei sė ta, ir jos įsa ky mai ne pri va lo mi“.191

RyšiussuVytautoapygardos
vadovybeMingailoskuopaužmezgė
1945m.gruodžiopabaigoje.Jau1946m.
sausio1d.įvykusiameapygardosir
kuoposvadųsusitikimelaikinasisVy
tautoapygardosvadasB.Zinkevičius
ArtojasdomėjosiMingailospadalinio
veikimometodais,šaudmenųatsargo
mis,santykiaissuvietosgyventojais.192 
TuometuM.Laurinėnaskonkrečių
įgaliojimųdarnegavo,nebuvolemtajų
sulauktiirvėliau.1946m.sausio15d.
Želmeniškės(Prūsijos)kaimeįvykusio
sekautynėsesuNKVDdaliniuMin
gailairdar2partizanaibuvosuimti,
obesiverždamiišapsuptiesžuvo22
„miškobroliai“.193Kuoposlikučiussu
telkęsMingailospavaduotojasA.Skun
čikasKaltasbeibūriųvadaiK.Kala
dinskasErškėtisirJ.KarlaJuodalksnis

185GečiauskasG.LietuvospartizanųTigrorinktinė:
pavaldumas,struktūra,veikimoteritorija,Ge no ci das 
ir re zis ten ci ja,2006,nr.1,p.39.

186LLAVytautoapygardosštaboviršininkoraštas
Storuliui,1945m.lapkričio24d.,LYA,f.K21,
ap.1,b.50,l.262.

187LLAVytautoapygardosvadoStorulioraštasSakui,
1945m.gruodžio1d.,ten pat,l.287.

188AbariusL.LietuvospartizanųŠiaurės–rytųsrities
3iojiVytautoapygarda(1945–1952m.),Lais vės ko vų 
ar chy vas,1996,nr.16,p.80.

189Kas pa ras K. Lie tu vos ka ras,Kaunas,1999,p.459.
190 LSSRNKVDZarasųapskr.skyriausataskaitaapie
kovąsunacionaliniupogrindžiu1945m.spalio–gruo
džiomėn.,LYA,f.K1,ap.3,b.1953,l.4;LSSR
NKVDZarasųapskr.skyriausataskaitaapiekovą
sunacionaliniupogrindžiu1946m.sausiomėn.,
ten pat,l.13.

191 LLATigrorinktinėsvadovybėsatsišaukimas„Vyrai
lietuviai!“1945m.lapkričio1d.,LYA,f.K21,ap.1,
b.55,l.217.

192 J.K.tardymoprotokolas,1947m.birželio30d.,
LYA,f.K1,ap.58,b.41450/3,l.326–327.

193 LSSRNKVDZarasųapskr.skyriausataskaitaapie
kovąsunacionaliniupogrindžiu1946m.sausiomėn.,
LYA,f.K1,ap.3,b.1953,l.16.
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pasitraukėįTauragnųvalsčių,kurpervietospartizanussusisiekėsuVytauto
apygardosvadovybe.1946m.sausio20d.bendramepasitarimeapygardosvadas
J.KimštasDobilasK.KaladinskuiErškėčiui(pakeistuŠarkosslapyvardžiu)pavedė
organizuotipartizanųrinktinęZarasųapskrityje.194Tiktuometfaktiškaipradėjo
veiktiLLALokiorinktinė,oSalakokraštopartizanaitapojosbranduoliu.Šią
padėtįjieišlaikėbeveikikiLietuvoslaisvėskovųpabaigos.

Naktiniųlaiškųeilutės
SalakovalsčiujebuvoplatinamaErškėčiokuopaivadovavusiųstruktūrų–

daugiausiaLLATigrorinktinės,ovėliauVytautoapygardosštabo–leistaspauda.
Gausiausiąpogrindžiospaudosklodąsudarėvietosvisuomeneiskirtiatsišaukimai,
kurieatskleidė„miškobrolių“požiūrįįokupantųveiklą,kolaborantusirsavo
pačiųkovą.Jųturinysatspindėjoginkluotoskovosraiškosformas,ugdėpartizanų
irdaliesciviliųgyventojųnuostatas.

PirmiejiSalakokrašteišplatinti
atsišaukimaibuvoparengtiLLATigro
rinktinėsvadovybės.Jievietosvisuome
neiakcentavo,kad„NKVD dur tu vais, o 

194 AbariusL.Requiemskrajojančiambūriui,Aukš-
tai ti jos par ti za nų pri si mi ni mai,Vilnius,2008,t.6,
p.625;J.K.tardymoprotokolas,1947m.balandžio
15d.,LYA,f.K1,ap.58,b.41450/3,l.15a.p.–16.

Lokio rinktinės Erškėčio kuopos branduolys. Sėdi (iš kairės): Pranas Račinskas-Drugys, Petras 
Cicėnas-Žalgiris, rinktinės vado adjutantas Antanas Skunčikas-Kaltas; klūpi: Antanas Burauskas-
Karklinis ir rinktinės vadas Kazimieras Kaladinskas-Erškėtis; stovi: Kazimieras Bubulis-Algimantas  
ir Jonas Čičelis-Leopardas. 1946 m. Iš kn.: „Laisvės kovotojų prisiminimai“, Vilnius, 2009, t. 7, 
kn. 1, nuotr. nr. 139
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ne lie tu vių tau tos lais va va lia įves ta Lie tu vo je ta ry bi nė val džia yra ne tei sė ta, ir jos įsa-
ky mai ne pri va lo mi“.195Šifrazėleidžiateigti,kadkovodamisu,jųpožiūriu,netei
sėtavaldžiairsantvarkapartizanaisavelaikėnepriklausomosLietuvostęsėjaisir
prisiėmėkovosdėljoslaisvėspareigą.Kartujiepaaiškinosavokovosmotyvusir
nurodymųbeireikalavimųpagrįstumą.Atsišaukimusdedikuodama„lie tu viš kiems 
en ka vė dis tams, ist re bi te liams, mi li ci nin kams, šni pams ir vi siems ko mu nis tams“,Tigro
rinktinėsvadovybėlabaitiksliaiįvardijokolaborantųkategorijas.Šiežmonėspir
miausiabuvoįspėjamidėltalkinimookupantuiirskatinamišiąveikląnutraukti:

„Kiek vie no iš jū sų dar bai re gist ruo ja mi. Lie tu vių tau ta jus nu teis 
<...>. Jei no ri te iš veng ti mir ties baus mės, pa si trau ki te iš krau ge rių 
ei lių, <...> už megz ki te ry šį su par ti za nais ir lau ki te to li mes nių 
nu ro dy mų.“196 

Tikšiųnurodymųnevykdžiusieji„be pa si gai lė ji mo bus su nai kin ti“.197 Ki tas at si šau-
kimasskelbė:„Jūs sa vo iš da vi kiš ku krau ju nu plau si te sa vo kal tes, jei iki ga lo lik si te 
rau do no sio se gau jo se. Jums lie ka tik vie nas ke lias – ke lias at gal.“198

DaugdėmesioTigrorinktinėsvadovybėskyrėstribamspatrauktiįsavopusę.
Atsišaukimuose„SusvyravusiemsLietuvosistrebiteliams!“199stribaibuvoraginamistoti
įvietos„miškobrolių“būrius,opatsatsišaukimolapelisgaliojo„kaip per ei na ma sis 
bi lie tas į Lie tu vos Par ti za nų da li nius“.200Tiems,kurienutartųprisidėtipriepartizanų
irateitųsuginklais,turėjobūtiišduotijųsaugumąlaiduojantyspažymėjimai.Vadai
privalėjo„juos nu gin kluo ti, pa skir ti į re zer vą ir ste bė ti iki at ski ro įsa ky mo“.201Atėjusieji
beginkloturėjobūti„lai ko mi šni pais ir šau do mi vie to je“.202Kolkasneaišku,koks
buvoaptartųatsišaukimųpoveikis,betpartizanųtonasnuolatgriežtėjo.Rinktinės
štaboatsišaukimasįsakė

„vi siems stri bams iki 1945 m. bir že lio 16 d. 
ge ra no riš kai grą žin ti iš par ti za nų šei mų 
ir ki tų tė vy nę my lin čių žmo nių pa vog tą 
tur tą. Ne pa klu sus šiam įsa ky mui bus nai-
ki na mi vi si ist re bi te liai ir jų šei mos. Kad 
iš veng ti pa pil do mų au kų, pra šo me vyk dy ti 
įsa ky mą“.203

PoLokiorinktinėssusikūrimo
1946m.pavasarįpradėtuoseplatinti
Vytautoapygardosvadovybės,ovėliau
irpačiosLokiorinktinėsštaboatsišau
kimuosetoliaubandytaįtikintikola
borantusnutrauktiišdavikiškąveiklą.
1946m.balandžiomėn.partizanairašė:

„Kiek vie no jū sų iš da vi kiš ki ir žu di kiš ki 
dar bai re gist ruo ja mi <...>. Ve ly kų var pai 

195 LLATigrorinktinėsvadovybėsatsišaukimas„Vy
railietuviai!“1945m.lapkričio1d.,LYA,f.K21,
ap.1,b.55,l.217.

196 LLATigrorinktinėsvadovybėsatsišaukimas„Ne
kaskitsauduobės!Lietuviškiemsenkavėdistams,
istrebiteliams,milicininkams,šnipamsirvisiems
komunistams“,bedatos,ten pat, l. 216.

197 Ten pat.
198LLATigro rinktinėsvadovybėsatsišaukimas
„Apsispręskite!Lietuviškiemsenkavėdistams,ist
rebiteliams,milicininkams,šnipamsirvisiemsko
munistams“,1945m.lapkričio1d.,ten pat,l.217.

199 LLATigrorinktinėsvadovybėsįsakymasnr.4/
18,1945m.balandžio25d.,ten pat,b.52,l.32.

200  LLATigrorinktinėsoperatyvinioskyriausvir
ši nin ko at si šau ki mas „Su svy ra vu siems Lie tu vos 
istrebiteliams!“,ten pat,l.9.

201 LLATigrorinktinėsštaboįsakymasnr.4/18,
1945m.balandžio25d.,ten pat,l.32.

202 LLATigrorinktinėsoperatyvinioskyriausvir
ši nin ko at si šau ki mas „Su svy ra vu siems Lie tu vos 
istrebiteliams!“,ten pat,l.9.

203 LLATigrorinktinėsatsišaukimas„Dėmesio“,be
datos,ten pat,l.79.
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te sus kam ba jū sų šir dy se kvie ti mu pri si kel ti nau jam gy ve ni mui, 
bent da li nai at pirk ti sa vo nu si kal ti mus Tė vy nei, su ran dant bū dą 
pri si dė ti prie ko vos dėl jos iš va da vi mo, nes lig šio li nis jū sų ke lias 
ve da jus į pra žū tį“.204

1947m.spaliomėn.išplatintameatsišaukimeįsakoma,kad

„vi si bol še vi kų už ver buo ti ir net ži nias tei kian tie ji as me nys apie 
sa vo už ver ba vi mą tuoj pat pra neš tų vie tos par ti za nams. Tie, ku rie 
tai slėps ir va rys pra gaiš tin gą dar bą, bus lai ko mi lie tu vių tau tos 
prie šais ir su si lauks pel ny tos baus mės <...>. Tie, ku rie lais vu no ru 
pri si pa žins – ne bus bau džia mi“.205 

Tačiauneprisipažinusiemsagentamsarišdavystesįvykdžiusiemsasmenimspar
tizanaiišsakėdauggriežtesniusketinimus.Atsišaukime„Mirtistėvynėsišdavi
kams“jieskelbė:

„Kas iš duo da lais vės ko vo to ją ka lė ji mui ir mir čiai ar ba lie tu viš ką 
šei mą iš ve ži mui iš gim to sios že mės, tas ne ver tas, kad ši že mė jį 
ne šio tų. Kas iš duo da nuo oku pan to akių sle pia mą lie tu vio tur tą, 
tam ne va lia ga din ti lie tu viš ką duo ną.“206

Aptartasatsišaukimųturinysatskleidžia,jogLokiorinktinėspartizanaisie
kėvisuomeneiįdiegtisuvokimą,kadLietuvospogrindžiuižalingasneformalus,
ofaktiniskolaboravimas.Rinktinėskovotojaisuprato,kaddaugelisverbuojamų
gyventojųpatiriadidžiulįsovietiniovidaussaugumostruktūrųspaudimąiryra
priverčiamipasižadėtibūtiinformatoriais.Visdėltoformalauspasižadėjimoben
dradarbiautisuMGBpartizanainesmerkėiružtaibaustinegrasino.Jiemsbuvo
svarbiausia,kadverbavimąiškentęsžmogusnetaptų„idėjiniu“okupantųtalkininku
irnepradėtųteiktitiksliosagentūrinėsinformacijos,galinčiospakenktikovotojams
arrėmėjams.Pabrėžtina,kadpartizanaismerkėnetikaktyviąagentūrinęveiklą,bet
irepizodišką,galnetnetyčinį,informacijosokupantamsteikimą(pavyzdžiui,viešai
aptarinėjantrezistencijostemas).Siekdamiišgyvendintišįreiškinį,partizanairašė:

„Šmei žė jų ir gan do ne šių sklei džia mos ir pla ti na mos ži nios, gan dai 
bei šmeiž tai apie par ti za nų or ga ni za ci ją ir at ski rus lais vės ko vo to jus 
pa sie kia NKVD agen tų au sis ir pa de da 
jiems iš si aiš kin ti at ski rus as me nis, šei mas 
ir kar tais net pla čios apy lin kės par ti za-
nų or ga ni za ci ją. Dėl to griež tai įspė ja me 
vi suo me nę: vie ną kar tą ant vi sa dos tu ri 
pra nyk ti bet ko kios kal bos apie par ti za nų 
pa si ro dy mą to je ar ki to je vie to vė je, apie 
at ski rus par ti za nus, jų rė mė jus, ry ši nin kus 
bei ki tus lais vės ko vo to jus ir apie ne kal tų 

204 LLAVytautoapygardosvadovybėsatsišaukimas
„Prisikėlimas“,1946m.balandžio21d.,LYA,f.K1,
ap.3,b.1953,l.116.

205 Vytautoapygardosvadovybėsatsišaukimas„Užver
buotųjųdėmesiui“,1947m.spaliomėn., Lie tu vos par-
ti za nų Vy tau to apy gar dos Tig ro rink ti nė (1945–1950 m.), 
Vil nius,2003,p.151.

206 Vytautoapygardosvadovybėsatsišaukimas„Mir
tisTėvynėsišdavikams“,1946m.liepos1d., ten 
pat,p.94.
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lie tu vių sle pia mą nuo rau do nų jų oku pan tų tur tą. <...> Kas sa vo 
pa lai du lie žu viu pa stos ke lią į lais vę, už trauk da mas mir tį ar kan-
čias ko vo jan tiems bro liams, tuos be jo kio pa si gai lė ji mo bau si me kaip 
Tė vy nės iš da vi kus.“207 

ŠiąproblemątyrinėjęsM.Pociusmano,kadžmoniųšaudymas„vien už per ne lyg 
di de lį ple pė ji mą tai, ko ne rei kia“,buvo„ne adek va ti ir itin ne gai les tin ga“bausmė.208 
Tačiauderėtųpabrėžti,kadradikaliaspartizanųnuostatasirelgesįdiktavosava
logika–jųkovatapdavoįmanomatikgarantavusveikimoslaptumą,onetne
tyčinėvienkartinėišdavystėbuvoskaudžiausiassmūgisrezistenciniamjudėjimui.
TokiąargumentacijąatskleidžiaVytautoapygardosštaboleistameirLokiorink
tinėsteritorijojeplatintame„Laisvėsšauklyje“išsakytosmintys:

„Jei gu šian dien oku pan tams ne tal kin tų lie tu viai iš da vi kai ir šni pai, 
jie kel tų mums daug ma žiau pa vo jaus <...>. Per tris me tus mes 
iš ban dė me daug ko vos bū dų ir ge riau sias pa si ro dė tik vie nas: tė vy-
nės iš da vi kams ir šni pams nė ra vie tos mū sų Tė vy nėj.“209

Kolaborantųveikląsmerkiančiųatsišaukimųdažniausiaipagausėdavopo
okupacinėsvaldžiosžengtųtamtikrųkraštosovietizacijosžingsnių,ojuoseišsa
komigriežtiketinimaiatliepdavotųžingsniųpasekmes.Taigeraiiliustruojapo
1945m.lieposviduryjeįvykusiųtrėmimųSalakokrašteantDidžiasaliopieninės
pastatoprikaltasatsišaukimas.Jis„vietiniamskomunistams“įsakė:„Nu trauk ti 
nie kuo ne kal tų lie tu vių šei mų, se nu kų, mo te rų, ma žų vai kų trė mi mą <...>. Ki tu at ve ju 
jums teks at sa ky ti sa vo gal va.“210Atsišaukimeišsakytiradikalūsketinimaiatspindi
jįišplatinusiųErškėčiokuoposparti
zanųsavijautąnetekusartimųjų.Tuo
met va das K. Ka la dins kas ko vo to jams 
kalbėjo:„Mes ko vo jam už tė vų že mę, bet 
mes pa tys pra ra dom ne tik že mę, bet na-
mus ir šei mas.“211

Partizanųnuostatoskolaboran
tųatžvilgiuvėliaukeitėsinedaug.Po
1948m.įvykdytųtrėmimų„Vesna“
Vytautoapygardosštaboinstrukcija
partizanamsnurodė:

„Kiek są ly gos lei džia, baus ti ir be pa si gai-
lė ji mo nai kin ti vi sus tuos, ku rie pri si dė jo 
prie šio ma si nio lie tu viš kų šei mų iš ve ži mo, 
ir ker šy ti tau tos iš da vi kams.“212 

TrysiššešiųtokiųZarasųapskrityje
rastųatsišaukimųbuvoiškabintiSalako
valsčiausteritorijoje.213

207 Vytautoapygardosvadovybėsatsišaukimas„Šalin
plepumas“,1946m.liepos5d., Lie tu vos par ti za-
nų Vy tau to apy gar dos Tig ro rink ti nė (1945–1950 m.), 
Vil nius,2003,p.95.

208PociusM.Ki ta mė nu lio pu sė: Lie tu vos par ti za nų 
ko va su ko la bo ra vi mu 1944–1953 me tais,Vilnius,
2009,p.290.

209 ĮTautą,Lais vės šauk lys,1948,nr.8;LYA,f.K1,
ap.3,b.1960,l.199.

210 LSSRNKVDZarasųapskr.skyriausataskaitaapie
agentūriniooperatyviniodarbo1945m.rugsėjo
4–8d.rezultatus,LYA,f.K21,ap.1,b.54,l.313.

211 LSSRNKVD–NKGBZarasųapskr.skyriausata
skaitaapieagentūriniooperatyviniodarbokovoje
sunacionaliniupogrindžiu ir joginkluotomis
gaujomisrezultatus1945m.spalio23–28d.,ten 
pat,b.55,l.72.

212 VytautoapygardosštaboinstrukcijaNr.7,liečia:
nuoišvežimoišbėgusiusbesislapstančiusliet[uvius],
1948m.gegužės25d., Lie tu vos par ti za nų Vy tau to 
apy gar dos Tig ro rink ti nė (1945–1950 m.), Vil nius, 
2003,p.162.

213 LSSRMGBZarasųapskr.skyriausataskaitaapie
agentūrinįoperatyvinįdarbą1948m.birželiomėn.,
LYA,f.K1,ap.3,b.1963,l.50.
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Kituskolaborantųbaudimomotyvustiesiogiailėmėpartizanųtikslastruk
dytiįsitvirtintiokupacineivaldžiai.Vienassvarbiausiųtokioskovosmomentų
buvotrukdytirinkimus.Prieš1947m.vasario9d.rinkimusįvietinestarybas
išplatintuoseatsišaukimuosebuvorašoma:

„Vi siems lie tu viams griež tai drau džia ma da ly vau ti ne tei sė tuo se ko-
mu nis tų rin ki muo se. Bal suo da mi jūs pa tys pri si dė si te prie mū sų 
kraš to nai ki ni mo ir pa tys am žiams tap si te bol še vi kų ver gais <...>, 
vi si sil pna va liai, ku rie eis bal suo ti, bus su sek ti ir nu baus ti pa gal 
nuo pel nus.“214 

TokiusrotatoriumiišspausdintusatsišaukimusK.KaladinskoErškėčiopartizanai
išplatinoSalakovalsčiauskaimuose.Tokstekstasbuvorastasvasario4d.Garbšių
kaimekandidatųįLietuvosTSRAukščiausiosiosTarybosdeputatussusitikimo
suapylinkėsrinkėjaismetu.215 Va sa-
rio6d.Ažėnųk.gyventojasBronius
Tūzikasbuvoįpareigotasvienątokį
atsišaukimąpakabintisavokaime,ki
tą–Salakomiestelyje.216 Va sa rio 9 d. 4 
to kie at si šau ki mai ras ti pri tvir tin ti prie  
Ažvinčių,2–prieBajorų,4–prieSun
gardųkaimųrinkimųbūstiniųsienų.
Analogiškasatsišaukimasvasario11d.
paštubuvonusiųstasdeputateiB.Me
laševičienei.217Tačiaurinkimųdieną,
1947m.vasario9d.,baudžiamųjųak
cijųpriešsovietųaktyvąneužfiksuota.218

Prieš1948m.sausio18d.vyku
siusrinkimusįvietinestarybasVytauto
apygardosštaboišspausdintuoseatsi
šaukimuose„Šalinrinkimus“skelbta:

„Nei vie nas lie tu vis ne ga li da ly vau ti šiuo se 
rin ki muo se. <...> vi si sil pna va liai ir bai liai 
tu rės už tai at sa ky ti.“219 

Tuometuiš14Zarasųapskrityjeras
tųantisovietiniųtopatiespavadini
moatsišaukimų10buvorastaSalako
valsčiuje,po2DusetųirAntalieptės
valsčiuose.Naktįišsausio16į17d.
LokiorinktinėsErškėčiokuopospar
tizanaijuosišplatinorogėmisaplankę
pietinėjeSalakovalsčiausdalyjeesan
čiusVajasíškio,Bajorėlių,Tarlõkiškės,

214 LSSRMGBZarasųapskr.skyriausspec.prane
šimas,1947m.vasario6d.,LYA,f.K11,ap.1,
b.4508,l.27.

215 Ten pat.
216 LSSRNKGBZarasųapskr.skyriausraportasapie
operatyvinįagentūrinįdarbą1945m.lapkričiomėn.,
LYA,f.K1,ap.15,b.3801,l.303.

217 LSSRMGBZarasųapskr.skyriausataskaitaapie
agentūrinįoperatyvinį irsekimodarbą1947m.
vasariomėn.,LYA,f.K1,ap.3,b.1957,l.44–45.

218LSSRMGBZarasųapskr.skyriausspec.prane
šimas,1947m.vasario11d.,LYA,f.K11,ap.1,
b.4508,l.30–31.

219 Vytautoapygardosvadovybėsatsišaukimas„Šalin
rinkimus“,1947m.gruodžio20d., Lie tu vos par ti za-
nų Vy tau to apy gar dos Tig ro rink ti nė (1945–1950 m.), 
Vil nius,2003,p.152.

Lokio rinktinės partizanai pasiruošę kovai.  
Iš kairės: Vytautas Miškinis-Viesulas, Povilas  
Lukošiūnas-Žilvitis, Vytautas Rusakevičius- 
Tigras. 1949 m. LYA, f. K-1, ap. 58,  
b. 42002/3, t. 6, l. 144
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Tolimėnų,Vyželių,Pūslių,Prūsijos,Žeimių,GeibųirBiržiniškėskaimus.220 Nors 
šiameatsišaukimeišdėstytigrasinimai,yrapagrindoteigti,kadbausmėsuždaly
vavimąrinkimuosenebuvovykdomos.Vidausagentųgrupė„Vanagai“pranešė,
jogdarsausio15d.naujasisLokiorinktinėsvadasSteponasGrumbinasAudra,
TauragnųvalsčiausMinčioskaimevykusiamepartizanųpasitarimenurodydamas
išplatintišiuosatsišaukimus,sakė:„Rei kia įbau gin ti vi sus rin kė jus ir kan di da tus į 
de pu ta tus, bet te ro ris ti nių ak tų vyk dy ti ne ga li ma.“221

Partizanųatsišaukimuoseatsiskleidėirsiekisužkirstikeliąkurtikolūkius.Ko
lektyvizacijatraktuotakaip„naujavergija“arba„komunistinėsbaudžiavosjungas“. 
1948m.balandžio10d.Vytautoapygardospartizanųvadovybėsatsišaukime
buvorašoma:

„No rint už kirs ti ke lią mū sų že mės ūkio su nai ki ni mui, sto jan tie ji 
į kol cho zus bus bau džia mi griež čiau sio mis baus mė mis. Taip pat 
per spė ja me ne si ra šy ti į že mės ūkio drau gi jas ir ar te les, nes tai yra 
prie mo nė Lie tu vos su kol cho zi ni mui.“222 

Apygardosvadoįsakymasskelbė,kad

„vi siems pi lie čiams griež tai drau džia ma sto ti į ko lek ty vi nius ūkius – 
kol cho zus. <...> Ne klau san tie ji šios įsa ky mo, ypač pir mū nai, bus 
bau džia mi mir ties baus me ir vi siš ku tur to kon fis ka vi mu“.223

TokioskategoriškosVytautoapygardosvadųpozicijosbūtinybėgalikelti
abejonių,tačiaukovotojaisuvokė,jogpraradęprivačiąnuosavybęūkininkaine
pajėgsjųremti.1948m.gegužės1d.vykusiameŠiaurėsirRytųLietuvosparti
zanųvadovybėssąskrydyje(kurdalyvavoirLokiorinktinėsvadopavaduotojas
P.RačinskasŽaibas)buvonutarta,kad

„ko lek ty vi nio ūkio sis te ma yra mū sų kraš to ūkio nai ki ni mas. Ko-
lek ty vi nių ūkių or ga ni za to rius lai ky ti tau tos ūkio ken kė jais ir ati-
tin ka mai baus ti“.224 

ŠiuonutarimubuvosuvienodintiVy
tauto,AlgimantoapygardųirDidžiosios
kovosapygardosBrinktinėspartizanų
pozicijakolektyvizacijosklausimais.

Laisvėskovos 
tal ki nin kai
Daugiauneidešimtmetįtrukęs

partizaniniskarasdarėįtakąnemažai
daliaiLietuvosvisuomenės.Šiandie
ninėistoriografijadaugiausiaatspindi
tikkraštutinespozicijaspasirinkusių

220 LSSRMGBZarasųapskr.skyriausataskaitaapie
agentūrinįoperatyvinįdarbą1948m.sausiomėn.,
LYA,f.K1,ap.3,b.1960,l.31.

221 LSSRMGBZarasųapskr.skyriausataskaitaapie
agentūrinįoperatyvinįdarbą1948m.sausiomėn.,
ten pat, l. 22–23.

222 Vytautoapygardosvadovybėsatsišaukimas„Šalin
kolchozus“,1948m.balandžio10d., Lie tu vos par ti-
za nų Vy tau to apy gar dos Tig ro rink ti nė (1945–1950 m.), 
Vil nius,2003,p.153.

223 VytautoapygardosvadoįsakymasNr.1,1948m.
balandžio15d., ten pat,p.154.

224 Šiaurės–RytųLietuvospartizanųLLAVytauto,LP
Algimantoapygardų,LPDidžiosioskovosapy
gardosBrinktinėsdaliniųvadų,vadovybėsnarių
iratstovųsąskrydžionutarimai,1948m.gegužės
1d.,ten pat,p.158.
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civilių–partizanųrėmėjųirryšininkųarbasovietųkolaborantų–santykiussu
„miškobroliais“.Dažnaiakcentuojamasginkluotoantisovietiniopogrindžionarių
irjųtalkininkųtarpusaviobendradarbiavimas,herojiškaspasiaukojimassiekiant
bendrotikslo.Sovietiniųkolaborantų(valdžiosirjėgosstruktūrųdarbuotojų,slap
tųjųinformatorių)irpartizanųsantykiaitaippatdažnaiperteikiamischemiškai,
išryškinamatarpusaviopriešiškumas,neapykantairrepresijos.Visdėltovisosšios
problematikosneįmanomanusakytitaipsupaprastintai.

Antisovietiniopasipriešinimodalyviųryšiaitieksujuosrėmusia,tieksu
jiemspriešiškavisuomenėsdalimibuvopainūsirdaugialypiai.Vienižmonės
(tikriausiaidauguma)partizanamspadėdavoišpatriotizmo,kiti–išbaimės,o
išduodavotiekparsidavusiejiokupantams,tiekirprievartaįveltiejiįrafinuotas
čekistųagentūrineskombinacijas.Beabejo,principinęlaikyseną(partizanųrėmimą
arkolaboravimą)dažniausiairinkdavosiLietuvospatriotaiarbasovietųidealais
aklaiįtikėjęžmonės,tačiauneretaižmogauspasirinkimąnulemdavonetiekvi
diniaiįsitikinimai,kiektuometsusiklosčiusiosišorinėsaplinkybės.Pasakistoriko
VygantoVareikio,„ka ro be pro ty bė je vis kas bu vo pa pras čiau – fi zi nio iš li ki mo klau si mas 
už go žė ki tus jaus mus“.225Žinomaatvejų,kaisiekdamikuoilgiaufiziškaiišlikti,
žmonėsdirbdavoirpartizanams,irokupantams.Dardažniaubūdavotaip,kad
okupacijospradžiojeramiaigyventibandęžmonėstapdavoantisovietiniopogrin
džionariais.Pavyzdžiui,JuozoDičiūno(išSalakovls.Atkočiškiųk.)tardymo
protokoluoserašoma,kadjisjau1944aisiaisbuvopaskirtasJakštíškėsapylinkės
sekretoriumi,ovėliau–Sungardųkaimoarkliųnuomospunktovedėju.Tačiau
netrukusjįišsikvietėDūkštoNKGBviršininkasČiulkovasirapkaltinodokumen
tųklastojimu(Dičiūnasbuvopaankstinęsgimimodatąiš1910į1907m.,kad
išvengtųmobilizacijosįfrontą).Dičiūnuibuvopasiūlyta„išpirktikaltes“–tapti
slaptuojusaugumobendradarbiu.Jamnurodytaužmegztiryšiussupartizanais
irteiktiapiejuosinformacijąNKGB.TačiauJ.Dičiūnasokupantamsnedirbo.Iš
ėjopas„miškobrolius“,vėliaulegalizavosi,onuo1950m.tapopasiaukojančiu
partizanųryšininku.226

Yražinoma,jogpartizanamstalkinoirdaugiausovietinėsadministracijos
darbuotojų.Pavyzdžiui,ErškėčiokuoposvaduiK.Kaladinskuiinformacijąteikdavo
SalakovalsčiausšvietimoskyriausvedėjasAlfonsasGruodis227irTolimėnųapy
linkėspirmininkasJonasUmbrasas.228 
SalakoapylinkėspirmininkasJulius
BagdonavičiusnetikbuvoErškėčio
ryšininkas,betirdangstėpartizanųtur
tą,kadnekonfiskuotų.229Kolūkiopirmi
ninkasAntanasDamošius(išJakėnųk.) 
partizanamstalkinojauantisovieti
niopasipriešinimo judėjimopabai
goje(1951m.).230Šiandiennelengva
atskleisti,kaspaskatindavosovietinės
administracijosstruktūrosedirbusius
žmonestaptipartizanųpagalbininkais.
Išpirmožvilgsnioatrodo,kadproso

225 VareikisV.Rytųfrontasišarti:viršilosPetro
Plevokodienoraštis,Ge no ci das ir re zis ten ci ja,2007,
nr.2,p.153.

226 J.D.tardymoprotokolas,1949m.sausio8d.,
LYA,f.K1,ap.58,24610/3,t.1,l.37–38.

227 LSSRMGBZarasųapskr.skyriausataskaitaapie
agentūrinįoperatyvinį irsekimodarbą1947m.
birželiomėn.,LYA,f.K11,ap.1,b.4510,l.85.

228AgentoLesnojpranešimas,1945m.birželio13d.,
LYA,f.K21,ap.1,b.54,l.33.

229 LSSRNKGBZarasųapskr.skyriausataskaitaapie
agentūrinįoperatyvinįirsekimodarbą1946m.vasa
riomėn.,LYA,f.K11,ap.1,b.4503,l.19–19a.p.

230 A.D.tardymoprotokolas,1951m.liepos6d.,
LYA,f.K1,ap.58,24610/3,t.2,l.100–102.
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vietinėsžmogauspažiūrosišankstonulemdavo,kadjįskirdavoįnaujosiosval
džiostarnybą.Pareigosiratlyginimasdarsustiprindavojolojalumą.Toksžmogus
turėjojaustisesantis„laiminčiųjų“pusėjeirnepasiduotipartizanųverbuojamas.
Tačiautaipgalipasirodytidėlto,kadmesžinome,jogsovietmetisgerokaiper
gyvenopartizanus.Oanolaikotarpiožmonėsgalvojonevisaitaip.Partizanas
B.VaičėnasLiubartastaipaprašėsovietinėsadministracijosdarbuotojogirininko
VincoAraminoŠermukšnioįsitraukimoįantisovietinįpasipriešinimąmotyvus:

„Jau nas lie tu vis Šer mukš nis, iš pro fe si jos gi ri nin kas, gau nan tis iš 
bol še vi kų pa ken čia mą al gą ir ga lįs gy ven ti be di de lių rū pes čių... 
Ta čiau sa vo as me ni niu gy ve ni mu jis ne si ten ki na, nes ma to pa verg-
tą tau tą, ma to sa vo bro lius, žu do mus ir kan ki na mus, ma to juos 
ko vo jan čius už kil niau sią ir tei sin giau sią rei ka lą – už lais vę. Ir jis 
įsi jun gia į tą di dį jį sū ku rį, ža dan tį di džiau sius pa vo jus, at si sa ky da-
mas sa vo as me ni nės ge ro vės. Tar ny ba da bar jam bus tik prie dan ga 
tik rų jų dar bų, ku riems pa sky rė vi sas sa vo jė gas.“231 

Tikriausiaidaugumapartizanamstalkinusiųsovietinėsadministracijostarnautojųšiam
žingsniuiryžosidėlto,kadpatysnebuvoabejingiLietuvoslaisvėsidėjai.Tačiau
galibūti,kadkaikuriuosįlaisvėskovotojųpusępatraukėgreitokaropranašystės
irpartizanųatsišaukimuoseįtikinamaiišdėstytiargumentai.Tretigalbūtlaviravo
tarpdarbo„valdžiai“ir„miškui“,ieškojokompromisų,kadpatysnenukentėtų.

Visdėltolaisvėskovotojamsdaugiausiatalkinopatriotaiidealistai,irjienu
sipelnėdidžiausiospagarbos.Teigiama,kadginkluotamepasipriešinimesovietams
aktyviaidalyvavoarbajįaktyviairėmėapie100tūkst.žmonių(apie4proc.visų
lietuvių).232NetrūkojųirSalakokrašte.Partizaniniokaropradžiojelabiausiaiat
sidavusiaiskovotojųrėmėjaistapojųšeimųnariaiirgiminaičiai.Aktyviaitalkino
vadoK.KaladinskoErškėčiobroliaiKristoforasirJustinas233beidukterėčiaJulija
Kaladinskaitė234išŽelmeniškės(Prūsijos)kaimo.IštikimirėmėjaibuvoErškėčio
pavaduotojoPoviloButrimoStrausobrolisBroniusirsesuoOnaButrimaitė(iš
Jakėnųk.)235,partizanoAntanoTaškū
noPutinomotina(išAžvinčiųk.).236 
Giminaičiųsurinktąinformacijąapie
okupantųirkolaborantųveikląparti
zanaigaudavoapsilankęnamuose.Iki
1945m.liepos17d.trėmimųpartizanų
artimiejidarnebuvosmarkiainuken
tėję,todėlaktyviaipadėdavo„miško
broliams“.1944m.pabaigoje–1945m.
pradžiojejuosypačrėmėnetolisto
vyklavimovietųbuvęAžvinčiųirŽel
meniškės(Prūsijos)kaimai.237Pamiškių
gyventojaisutartiniaisženklaisperduo
davopavojaussignalus:kaimepasiro
džiusstribams,šeimosnariaimatomoje

231 DručkusA.Lau kit, su grį šim lais ve ne ši ni,Kaunas,
1995,p.75.

232 AnušauskasA.Pasipriešinimoraidairpasiprie
šinimometodai,Pi lie ti nis pa si prie ši ni mas Lie tu vo je 
ir Len ki jo je: są sa jos ir ypa tu mai 1939–1956,Vilnius,
2004,p.241.

233 J.K.tardymoprotokolas,1946m.rugpjūčio29d.,
LYA,f.K1,ap.58,b.31144/3,l.30a.p.

234 V.A.tardymoprotokolas,1946m.kovo23d.,
ten pat,b.31132/3,l.31a.p.

235 PasakojaOnaLaurinienėButrimaitė,Aukš tai ti jos 
par ti za nų pri si mi ni mai,Vilnius,2008,t.6,p.393,
397;B.B.tardymoprotokolas,1945m.sausio27d.,
LYA,f.K1,ap.58,b.P7880,l.12a.p.

236 V.A.tardymoprotokolas,1946m.vasario15d.,
ten pat,b.31132/3,l.13.

237 AgentoRomeliopranešimas,1945m.gegužės27d.,
LYA,f.K21,ap.1,b.54,l.26–27.
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vietojepastatydavodvikartis,opasirodžiuskariuomenei–tris.238Plėstipartizanų
rėmėjųtinkląlabaipadėjoŠvedriškėskunigasValentinasŠikšnys.Jisnetiknuolat
raginogyventojusteiktiparamąvietoskovotojams,betirpatsrinkdavoginklus,
šaudmenisirmaistoproduktuspartizanams.239Partizanusskatino„ko vo ti iki per-
ga lės, kol bus lais va Lie tu va“.240

SalakopartizanamspradėjusbendradarbiautisuLLATigrorinktine,reikėjonuo
latiniųtalkininkųryšiuipalaikyti.ŠiodarboėmėsipartizanoKazioBubulioAlgimanto 
sesuoBronėBubulytė(išTrakųk.),tapusipirmąjaerškėtėnųryšininkeLiepa.Jos
dėkajaunuo1944–1945m.žiemosErškėčiokuoposkovotojuspasiekdavovadovybės
siųstakorespondencija.Deja,apieLieposveiklągreitaisužinojoNKVDirryšininkė
buvopriverstaslapstytis241(B.Bubulytėlegalizavosi1946m.vasariopabaigoje242).

1945m.pabaigoje–1946m.pradžiojeErškėčiokovotojaiveikėsuMingailos
vadovaujamadaugėliškėnųpartizanųkuopa,tuometturėjusiaplatųrėmėjųir
ryšininkųtinklą.JųveikląnagrinėjusioL.Abariausteigimu,tiežmonės,nepai
sydamiasmeniniosaugumo,palaikėryšiussupogrindžioštabais.Nemažiau
atsidavusiosbuvopartizanųseserys,žmonosirmylimosios,kuriosinformuodavo
apiekariuomenėsjudėjimą,ryšininkaudavotarpatskirųbūriųirskyrių.243 Min-
gailosirErškėčiopartizanųbendroveikimolaikotarpiuaktyviausiaižvalgybą
vykdėV.PetroškaitėNašlaitė(išRimšėsvls.Tripuckųk.).Dienomisjivažinėda
voarbavaikščiodavopokaimusirakylaistebėdavokariuomenėsjudėjimąbei
svarbesniusįvykius,onaktįjosišžvalgytumaršrutužygiuodavopartizanai.244

Daugėliškėnųkuoposryšininkaismarkiainukentėjo1946m.pradžioje.
PasakL.Abariaus,poŽelmeniškės(Prūsijos)mūšiookupantamssuėmusiriš
tardžiusMingailą,„krau ju spjau dė ne 
vie na de šim tis su par ti za ni niu są jū džiu 
su si ju sių žmo nių“.245Buvo„iššifruota“ir
V.PetroškaitėNašlaitė.246Negalėdama
toliauvykdytiryšininkėsužduočių,ji
slapstėsikartusuErškėčiopartizanais
(legalizavosi1946m.vasarą247).

1946m.pradžiojeSalakopartiza
namstapusLokiorinktinėsbranduoliu, 
pradėtikurtinaujiryšiokanalai.Di
džiausiądarbąšiojesrityjenuveikėLokio 
rinktinėsorganizacinioskyriausvirši
ninkasSteponasGrumbinasAudra(iš
Smalvųvls.Vaisinėsk.).Prisimindamas
šįsavogyvenimolaikotarpį,jispasakojo:

„Ma no pa rei gos bu vo pa lai ky ti ry šius, 
nau jus su ras ti. Vaikš čio jau ci vi liš kai ap-
si ren gęs, ne gin kluo tas. Ei da vau ir die ną, 
ir nak tį, su sa vi mi ne šio jau si do ku men tus 
ne tik ra pavar de.“248 

238Ten pat.
239 V.A.tardymoprotokolas,1946m.vasario15d.,
LYA,f.K1,ap.58,b.31132/3,l.12a.p.

240 PasakojaOnaLaurinienėButrimaitė,Aukš tai ti jos 
par ti za nų pri si mi ni mai,Vilnius,2008,t.6,p.398.

241 PasakojaBronėKaselienėBubulytė,Aukš tai ti jos 
par ti za nų pri si mi ni mai,Vilnius,2008,t.6,p.354;
AgentoRomeliopranešimas,1945m.gegužės27d.,
LYA,f.K21,ap.1,b.54,l.27.

242 LSSRNKVD–NKGBZarasųapskr.skyriausata
skaitaapieagentūrinįoperatyvinįdarbąkovojesu
nacionaliniupogrindžiuirjoginkluotomisgaujo
mis1946m.vasario20–kovo1d.,LYA,f.K21,
ap.1,b.47,l.120.

243 AbariusL.Requiemskrajojančiambūriui,Aukš tai-
ti jos par ti za nų pri si mi ni mai,Vilnius,2008,t.6,p.621.

244 V.P.tardymoprotokolas,1947m.gegužės6d.,
LYA,f.K1,ap.58,b.P19201,t.1,l.176–179;
M.L.savarankiškiparodymai,1946m.vasario
19d.,ten pat,b.35298/3,l.54.

245 AbariusL.Requiemskrajojančiambūriui,Aukš tai-
ti jos par ti za nų pri si mi ni mai,Vilnius,2008,t.6,p.628.

246 M.L.savarankiškiparodymai,1946m.vasario
19d.,LYA,f.K1,ap.58,b.35298/3,l.54.

247 V.P.tardymoprotokolas,1947m.kovo21d.,
ten pat,b.P19201,t.1,l.169.

248PasakojaSteponasGrumbinasAudra,Aukš tai ti jos 
par ti za nų pri si mi ni mai,Vilnius,2008,t.6,p.691–692.
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BūtentAudraėmėsipalaikytinuolatinįLokiorinktinėsštaboryšįsuVytauto
apygardosvadovybe.1946m.kovopabaigojejisSalakopartizanamsperdavė
VytautoapygardosvadovybėsnurodymąužmegztiryšįsuŠvenčioniųapskrityje
irpietrytinėjeZarasųapskritiesdalyjeveikusiosTigrorinktinėspadaliniovadu
VincuŽaliaduoniuRoku.Erškėtisšiąužduotįpavedėminėtųkraštųžmonesge
riaupažinojusiamJ.KarlaiJuodalksniui.Užduotisbuvoįvykdytajaubalandžio
pabaigoje,obirželiopradžiojebuvoorganizuojamasErškėčioirRokosusitikimas
suapygardosvadais.249

1946m.pavasarį,norintpadidintikonspiracijąirpačiųryšininkųsaugumą,
ryšyspradėtasorganizuotigrandinėsprincipu:apygardosvadovybėsnurody
mus,instrukcijasbeikitąkorespondencijąAudragaudavoišSaldutiškiovals
čiausStripeikiųkaimogyventojoBalioŽilėnoNaroirperduodavojuosLokio
rinktinėsvaduiK.Kaladinskui(1947m.vasariomėn.Narasbuvosuimtas,jo
vietąužėmėJuozasBulkaSvajūnas).SuNaruGrumbinassusitikdavodukartus
permėnesįNaronamuose,osuSvajūnu–Utenosvokiečiųkapinėseturgaus
dienomis.IšjųgautąkorespondencijąnešdavoįGinučiųmiškąirperduodavo
KaladinskuiErškėčiui.250AtgalinisryšyssuVytautoapygardabuvokiekkitoks:
ErškėtisperduodavokorespondencijąElenaiŠimkūnienei(išMinčiosk.),jineš
davopaketąįMinčiosmalūnąPranuiTrinkūnui,šisperduodavoAudrai,o
pastarasis–vėlSvajūnui.251

ŠiuolaikotarpiuS.GrumbinasAudraaktyviaiverbavonaujusryšininkusiš
vietosgyventojų.252JopaskatintaryšininkėspriesaikądavėsesuoZosėGrumbinai
tė.Jipartizanamspranešinėjoapiesovietųarmijospasirodymąirsudėtį.253Buvo
sukurtairpatikimaiveikėpartizanųperspėjimosistema:jeigudidesnėsMVDpajė
gospasirodydavoSaldutiškiopusėje,tuometTauragnųvalsčiausMikališkiųkaime
gyvenusiryšininkėMarijonaPalepšytėpranešdavoSaldutiškiovalsčiausRipėlaukio
kaimegyvenusiamAleksuiLisauskui,ošis–TauragnųvalsčiausLenkimoskaime
gyvenusiomsseserimsStaseiirAdelei
Vaičiūnaitėms.Seserysinformuodavo
SalakovalsčiausAžvinčiųkaimegyve
nusiąZosęBaranauskaitęarbaMiškiniš
kėsgyventojąJadvygąŽilėnaitę,ošios
žiniąperduodavopartizanams.Jeigu
prie šo ka riai pa si ro dy da vo nuo Sa la ko 
pusės,tuometAdelėStundžaitėįspėda
voAžvinčiuosegyvenusiąZ.Baranaus
kaitę,pastarojipartizanusperspėdavo
tiesiogiai,okartaisperAmin¸niškėje
gyvenusįJuoząBaranauskąarbaMiš
kiniškėsgyventojąJ.Žilėnaitę.254Žval
gybinesžiniaserškėtėnamstaippat
pranešinėjobuvęspartizanasAntanas
Gruslys(išSalakovls.Užsieniųk.)255 ir 
PranasAleknaLazda(išIgnalinosvls.
Sabališkėsk.).256 

249 J.K.tardymoprotokolas,1947m.balandžio15d.,
LYA,f.K1,ap.58,b.41450/3,l.16a.p.–17.

250 S.G.tardymoprotokolas,1948m.kovo22d.,
Lais vės ko vo to jų pri si mi ni mai,Vilnius,2009,t.7,kn.1,
p.518;LYA,f.K1,ap.58,b.35451/3,l.12–13.

251 IšprisiminimųapiepartizanųryšininkęElenąŠim
kūnienęZinkevičiūtę(remiantistardymoprotokolų
išrašais),Lais vės ko vo to jų pri si mi ni mai,Vilnius,2009,
t.7,kn.1,p.517.

252 S.G.tardymoprotokolas,1948m.kovo22d.,
LYA, f.K1,ap.58,b.35451/3,l.11;Pasakoja
SteponasGrumbinasAudra,Aukš tai ti jos par ti za nų 
pri si mi ni mai,Vilnius,2008,t.6,p.691–692.

253 Z.G.tardymoprotokolas,1946m.gruodžio17d.,
LYA,f.K1,ap.58,b.36859/3,t.1,l.13.

254 LSSRMGBZarasųapskr.skyriausmemorandu
mas:kompromituojantimedžiagaapieKaladinsko
ryšininkus,1947m.liepos15d.,ten pat, t.1,vo
kas458,l.8.

255 A.G.tardymoprotokolas,1948m.sausio13d.,
LYA,f.K1,ap.58,b.12544/3,l.19a.p.

256 P.A.tardymoprotokolas,1947m.sausio20d.,
ten pat, l. 29 a. p.
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Deja,patikimųryšininkųtinkląnuolatardėsovietinissaugumas.Opera
tyvininkųsusektipartizanųtalkininkaibuvonegailestingaisiunčiamiužgrotų.
Dideliomastoerškėtėnųryšininkiųareštasįvyko1946m.pabaigoje.Tuomet
buvosuimtosšiosmoterys:ZosėGrumbinaitė(išSalakovls.Kiemioniųk.),
ZosėBaranauskaitė(išSalakovls.Ažvinčiųk.),AnelėStunžaitė(išSalakovls.
Švedriškėsk.),AdelėPalubeckaitė(išSalakovls.Girutiškėsk.),EmilijairSte
fanijaGrašytė(išSalakovls.Pašvintėsk.),StasėirAdelėVaičiūnaitės(išTau
ragnųvls.Linkiškiok.),AnelėAleknienė(išIgnalinosvls.Sabališkėsk.).257Po
jųsuėmimoSalakopartizanainetekoištikimųtalkininkių,jiemspranešdavusių
apiepriešokariuomenėsjudėjimąirparūpindavusiųduonos,drabužiųirapavo.

1947m.pabaigoje–1948m.pradžiojeryšiųkanalainuolattrūkinėjodėlLo
kiorinktinėsvadovybėskaitos.1947m.
lapkričioviduryjeišduotaskritoirLo
kiorinktinėsvadasK.Kaladinskas
Erškėtis.2581948m.kovomėnesįbuvo
suimtasirS.GrumbinasAudra.Vado
vavimąrinktineitekoperimtijaunajam
P.RačinskuiŽaibui,oorganizacinįsek
torių(partizanųryšininkųbeirėmėjų
veiklą)koordinuotiėmėsiAžvinčiųgi
rininkijosgirininkasV.AraminasŠer
mukšnis(išObeliųvls.Papiliÿk.).259 
Jamtekonelengvaužduotis–atkurti
nutrūkusiusrinktinėsryšius.Jopa
skatintiįpogrindžioveikląaktyviau
įsitraukėAžvinčiųmiškininkai:eigulys
JurgisZinkevičius(ryšininkėsElenos
Šimkūnienėstėvas)išMinčios260,ant
roji jodukra,Ažvinčiųgirininkijos
buhalterėFelicijaZinkevičiūtė261,ei
guliaiJonasAidukas(išSalakovls.
Švedriškėsk.)262,PavelasBabachinas
(išTauragnųvls.Minčiosk.)263 ir Jo-
nasStrazdas(išTauragnųvls.Straz
dųk.)264.Pasiaukojančiaisryšininkais
tapoSalakovalsčiausRakėnųkaime
gyvenusiRūkųšeima–JonasRūkas,
josūnusJurgisirdukraZuzanaRū
kaitė265.Z.RūkaitėLelijapartizanams
dirbonetirpoto,kai1949m.pabai
gojebuvosulaikytairverbuojama266.

Tuopačiukeliupasukoirkiti
Salakovalsčiausgyventojai–Bronius
Andrijauskas(išJakštiškėsk.)267,Ona
Bivainytė(išGruodiškėsk.),268Vincas

257 LSSRMGBZarasųapskr.skyriausnutarimasdėl
tyrimoirsulaikymoterminųpratęsimo,1947m.
gegužės15d.,Aukš tai ti jos par ti za nų pri si mi ni mai, 
Vilnius,2008,t.6,p.694;LYA, f.K1,ap.58,
b.36859/3,t.1,l.352.

258LSSRNKGBŠvenčioniųapskr.skyriausspec.
pranešimasapieK.KaladinskoErškėčiopadalinio
likvidavimą,1947m.lapkričio22d.,LYA,f.K1,
ap.3,b.1655,l.149–151;LSSRNKGBZarasųaps-
kr.skyriausraportasapieoperatyvinįagentūrinį
darbą1947m.lapkričiomėn.,LYA,f.K1,ap.15,
b.3801,l.304.

259 LP3iosLPVytautoapygardos5osLokiorink
tinėsvadopavaduotojoįsakymasrinktineinr.1,
1948m.birželio1d.,DručkusA.Lau kit, su grį šim 
lais ve ne ši ni,Kaunas,1995,p.108.

260 S.G.tardymoprotokolas,1948m.kovo22d.,
Lais vės ko vo to jų pri si mi ni mai,Vilnius,2009,t.7,kn.1,
p.518–519;LYA,f.K1,ap.58,b.35451/3,l.12–13.

261F.Z. tardymoprotokolas,1949m.balandžio
27d.,Lais vės ko vo to jų pri si mi ni mai,Vilnius,2009,
t.7,kn.1,p.513;LYA,f.K1,ap.58,b.42782/3,
t.2,l.34–38.

262 LSSRMGBZarasųapskr.skyriausataskaitaapie
agentūrinįoperatyvinįdarbą1949m.kovomėn.,
LYA,f.K1,ap.3,b.1968,l.81.

263 P.B.tardymoprotokolas,1949m.gegužės5d.,
LYA,f.K1,ap.58,b.42782/3,t.1,l.217.

264 LSSRMGBZarasųapskr.skyriausataskaitaapie
agentūrinįoperatyvinįdarbą1949m.gruodžiomėn.,
LYA,f.K1,ap.3,b.1967,l.79.

265 LSSRMGBZarasųapskr.skyriausataskaitaapie
agentūrinįoperatyvinįdarbą1949m.rugsėjomėn.,
ten pat,b.1966,l.114–115.

266 LSSRMGB2NvaldybosZarasųapskr.skyriaus
informatoriausKarveliocharakteristika,1950m.
kovo23d.,LYA,f.K1,ap.58,b.P16087,t.2,
vo kas 353-17.

267 LSSRMGBZarasųapskr.skyriausataskaitaapie
agentūrinįoperatyvinįdarbą1948m.birželiomėn.,
LYA,f.K1,ap.3,b.1963,l.56.

268LSSRMGBZarasųapskr.skyriausataskaitaapie
agentūrinįoperatyvinįdarbą1949m.gruodžiomėn.,
ten pat,b.1967,l.76.
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Ubonis(išPrūsijosk.),269JustinasVaičys(išPlavėjųk.),270JonasRadzevičius
Ėglius(išSadžiūnųk.)irA.Sakalauskaitė.271Įpogrindžioveikląsugrįžodar
1945m.legalizavęsiJuozasDambrauskas(išDegučiųvls.Baibiųk.)irStasys
Stomas(išSalakovls.Sungardųk.).J.DambrauskasVanagaspartizanamspa
rūpinospausdinimomašinėlę,slėpėištremtiespabėgusiąžuvusioK.Kaladins
kožmonąVeroniką.272RyšininkuKarklutapusįStasįStomąpometųveiklos
(1949m.spaliomėn.)MGBsulaikėirbandėverbuoti,betS.Stomaspradėjo
slapstytisnuosaugumoirikipatsuėmimo(1950m.vasariomėn.)dirboLie
tuvoslaisvėskovotojams.273

Lojaliųvietosgyventojųdėkadar1948m.vasarąbuvoatnaujintasSalako
partizanųryšyssuVytautoapygardosvadovybe.Erškėtėnamsskirtuspaketus
J.BulkaperduodavoStasiuiMizeikiuiŠnekučiui(išSaldutiškiovls.Mediniškėsk.),
ŠnekutisjuosnešdavoMečiuiPetkevičiuiVyteniui(Tauragnųvls.Minčiakampiok.),
opastarasis–V.AraminuiŠermukšniui.Korespondencijaišrinktinėsįapygardos
štabąbuvosiunčiamatuopačiukeliu.274

ŠiuolaikotarpiubuvoužmegztitvirtiryšiaisuVytautoapygardosLiūtoir
Tigrorinktinėmis.LiūtorinktinėsbūriovaduiJ.BitkevičiuiSakalaičiuiadresuotus
P.RačinskoŽaibolaiškusišrankųįrankasperduodavoTeklėVaišnorienė,Petras
Bivainis,ApolonijaMiškinytė(visiišTauragnųvls.Šeimatiesk.),P.Gurkšnytė(iš
Tauragnųvls.Stūgliųk.)irtiktadaperskaitydavoSakalaitis.275Žaibokoresponden
cijąTigrorinktinėspartizanamsF.ZinkevičiūtėperduodavoJaninaiArlauskaitei(iš
Salakovls.Sungardok.),opastaroji–JulijaiBaubinaitei(nuoDūkšto).Ryšininkams
Žaibasskirdavoirspecialiasužduotis:F.ZinkevičiūtėvykoįUtenąpirktiradijo
imtuvobaterijųirrūkalų,P.BivainisvažiavoįKauną–rašomosiosmašinėlės.276

Visiminėtiryšininkaiirrėmėjaiprivalėjoveiktiypačapdairiai,kitaipat
sidurdavovietiniųMGBoperatyvinin
kųakiratyje.Vėliaujuosdažniausiai
suimdavo,betkartaisokupantaiįvel
davoirįžiauriasprovokacineskom
binacijas.Jomissiektakompromituoti
pačiuspartizanusvisuomenėsakyse. 
Įvienątokiųkombinacijų1949m.ba
landžiomėn.buvoįtrauktapartizanų
ryšininkėT.Vaišnorienė.TąkartąMGB
darbuotojaiVaišnorienėsvarduparašė
Tauragnųmilicijaiadresuotąfiktyvų
laišką,kuriamejinevaišklojoerškėtėnų
ryšininkųpavardes.Šiolaiškokopijoms
pasklidustarpvietosgyventojų,parti
zanaiirjųrėmėjaiišgirdopritrenkiančią
žinią–Vaišnorienėišdavinėjažmo
nes.VienaryšininkiųF.Zinkevičiūtė
apietaisužinojoišJonoAdomėno(iš
Tauragnųvls.Šeimatiesk.)irskubėjo
perspėtiryšininkęEmilijąGrašytę(iš

269 LSSRMGBZarasųapskr.skyriausataskaitaapie
agentūrinįoperatyvinįdarbą1949m.lieposmėn.,
ten pat,b.1965,l.259.

270 LSSRMGBZarasųapskr.skyriausataskaitaapie
agentūrinįoperatyvinįdarbą1950m.kovomėn.,
ten pat,b.1968,l.76–77.

271 S.S.tardymoprotokolas,1950m.vasario3d.,
LYA,f.K1,ap.58,b.P16087,t.1,l.33–34.

272 LSSRMGBZarasųapskr.skyriausataskaitaapie
agentūrinįoperatyvinįdarbą1949m.kovomėn.,
LYA,f.K1,ap.3,b.1965,l.76–78.

273 LSSRMGBZarasųapskr.skyriausviršininko
pplk.Pšeničnikovopažyma,bedatos,LYA,f.K1,
ap.58,b.P16087,t.2,vokas35320.

274 J.B.tardymoprotokolas,Lais vės ko vo to jų pri si mi-
ni mai,Vilnius,2009,t.7,kn.1,p.442.

275 P.B. tardymoprotokolas,1949m.balandžio
26d.,LYA,f.K1,ap.58,b.42782/3,t.2,l.65–66;
P.G.tardymoprotokolas,1949m.kovo11d.,ten 
pat, t.1,l.143;A.M.tardymoprotokolas,1949m.
balandžio15d.,ten pat,t.1,l.198.

276 F.Z. tardymoprotokolas,1949m.balandžio
27d.,Lais vės ko vo to jų pri si mi ni mai,Vilnius,2009,
t.7,kn.1,p.514;LYA,f.K1,ap.58,b.42782/3,
t.2,l.34–38.
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Tauragnųvls.Paåžvintėsk.),betpastarojipasakė,kadviskąjaužino.Abiry
šininkėsskubėjoįspėtipartizanus.Jomsnubėgusįbunkerį,P.RačinskasŽaibas
pasakėturįsšįlaiškąiržinąs,kasjameparašyta.277ĮvykiųamžininkoBronislovo
EdvardoKondratavičiaus(išTauragnųvls.Rūgštelíškiok.)teigimu,tąfiktyvųry
šininkėsVaišnorienėslaiškąMGBpakišoGrašiui(išTauragnųvls.Paažvintėsk.).
Grašiaibuvopartizanųrėmėjai,dėlto„miš ki niai pri ėmė tai už tik ra <...>. Lai kė ją 
kal ta – už ver buo ta“.Ovėliauatsivežėįbunkerįirnušovė.Tikvėliauišsiaiškinta,
kadjibuvonekalta.Pasakamžininko,„par ti za nai gai lė jo si nu šau tos, sa kė, kad bu-
vu si pa da ry ta di de lė klai da“.278

Tokiųkombinacijųbuvoįmanomaišvengtitikveikiantypačslaptaiirne
suteikiantpagrindookupantųįtarimams.Deja,kaipartizanamstalkinusiusvietos
gyventojusišduodavotie,kuriaisjiepasitikėjo,netirsubtiliausikonspiracijosge
bėjimainiekuonegalėjopagelbėti.Ypačdaug„juododarbo“nudirbopartizanais
apsimetusiagentųgrupė„Vanagai“.Jųdėkaokupantainustatėnetapie40Lokio
rinktinėsryšininkųirrėmėjų.279ĮvykiųamžininkasB.E.Kondratavičiusprisimena:

„Juod kos pra ne ši nė da vo, pas ką už ei na par ti za nai. Vie ną kar tą at va-
žia vo stri bai ir su rin ko vi sus pri jau čian čius. Areš ta vo ma no tė vu ką, 
dė dę, Gra šio Ste fa ni ją, Emi li ją, ma ne va rė nu vež ti su im tuo sius. 
Nu ve žiau juos Sa la kan, grįž tu na mo, at va žiuo ju iki Gu de niš kės, 
su ti kau vėl ki tus ve žant iš Prū siš kių ir ki tų kai mų. Vi są kraš tą 
bu vo su so di nę į rū sius, tar dė ir dau žė buo žė mis.“280 

Nepakliuvusiejiįrūsiusbuvoištremti.Salakopartizanųryšininkųirrėmėjųlabai
sumažėjopo1948m.kovoir1949m.gegužėsmėn.praūžusiųtrėmimų.Tuometuž 
UraloišvežtadaugLietuvoslaisvėssiekiuineabejingųšiokraštožmonių,tarpjųir
jauminėtosryšininkėsJ.Arlauskaitė,J.BaubinaitėirrėmėjaStasėSamienė(išSun
gardųk.).281BeveiksunaikintąLokiorinktinėsryšininkųtinkląreikėjokurtiišnaujo.

NepaisantsunkėjančiųkovossąlygųirblėstančiųLietuvoslaisvėsatgavimo
vilčių,1949–1951m.Salakokraštebuvoatkurtosganagausiospartizanųryši
ninkųirrėmėjųgretos.TuometmokytojaisdirbęPetrasŠileikis(išDrobiškėsk.)
irAlgirdasAndrijauskas(išSadžiūnųk.)ryšininkaistapotodėl,kad„nei gia mai 
ver ti no val džios pa stan gas trė mi mais, ka-
li ni mu, bol še vi ki ne per tvar ka pri vers ti lie-
tu vių tau tą pa mil ti so vie ti nę san tvar ką“.282 
DviračiaisgrįždamiišZarasuosevyku
siomokytojųsusirinkimo,jieužsukoį
Vajasiškį,kurPetrodėdėsJonoŠileikio
kvietimujųjaulaukėrinktinėsvadas 
Žaibas.Mokytojaiprisiekėirgavoveiki
moinstrukcijasbeislapyvardžius:Pet
ras–Kiečio,Algirdas–Vėtros.A.And 
rijauskasprisimena,kadjiemsskirtos
užduotysbuvotokios:

277 F.Z.tardymoprotokolas,1949m.balandžio27d.,
ten pat,l.41–42;P.B.tardymoprotokolas,1949m.
balandžio27d.,ten pat, l. 71.

278BronislovoEdvardoKondratavičiausprisiminimai,
Lais vės ko vo to jų pri si mi ni mai,Vilnius,2009, t.7,
kn.1,p.516.

279 Pažymaapieagentussmogikus,Aukš tai ti jos par ti za nų 
pri si mi ni mai,Vilnius,2008,t.6,p.610.

280PasakojaBronislovasEdvardasKondratavičius,
ten pat, p. 605.

281LSSRMGBZarasųapskr.skyriauspažymaapie
Lokiorinktinėsryšininkus,1949m.rugpjūčio24d.,
LYA,f.K1,ap.3,b.1966,l.32–34.

282IšAlgirdoAndrijauskoprisiminimų,Lais vės ko vo-
to jų pri si mi ni mai,Vilnius,2009,t.7,kn.1,p.380.
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„1) Rink ti ži nias apie iš trem tas šei mas, nu teis tus ir įka lin tus po-
lit ka li nius; 2) ste bė ti ir pra neš ti apie di des nį so vie ti nės ar mi jos 
ju dė ji mą, stri bų su si bū ri mus; 3) aiš kin tis, kas iš gy ven to jų tu ri pa-
slė pę tin ka mus gin klus ir ga li juos per duo ti par ti za nams; 4) pla tin ti 
ne le ga lią spau dą; 5) esant ga li my bei, teik ti ma te ria li nę pa gal bą.“ 

RyšiussupartizanaisKietisirVėtrapalaikėperAngelęMameniškytęAušrinę
(išSalako),vėliauperValęVeličkaitęŠarūnę.283Netrukuspartizanųnaudaidirbti
pradėjoirRomasPalivonas,AntanasAidukas(išBajoriškėsk.),StasysČepulis
(išBikėnųk.),AntanasirStasysČičeliai(išBajorųk.),AntanasDamošiusirjo
sesuoJaninaDamošiūtė(išJakėnųk.),JuozasDičiūnas(išAtkočiškėsk.),Jonas
Juodgalvis(išDūkšto),AntanasKurpis(išJakėnųk.),JonasLabuckas(išDi
džiasaliok.),AlgirdasMačys(išDūkšto),ValerijaMardosaitė(išTeterviniųk.),
AntanasPipiras(išBajorųk.),StasysStalerėnas(išPlavėjųk.),MykolasTaškūnas
(išJakėnųk.).284Deja,pertometovisuomenėjegiliaiįsikerojusįsovietųsaugumo
šnipųvoratinklįginkluotopogrindžiotalkininkaibuvogreitaisusekti.1951m.
gegužės–lieposmėnesiaisMGBsuėmė17SalakoirDūkštoapylinkiųgyventojų–
partizanųryšininkųirrėmėjų.285PasakryšininkoA.Andrijausko,

„tai bu vo do ri, pa trio tiš kai nu si tei kę tau tie čiai – in te li gen tai ir 
žem dir biai iš Sa la ko, Šved riš kės ir ki tų apy lin kių, nuo Min čios ir 
La ba no ro gi rių pa kraš čių“.286

Nuvilnijusiareštųbangasutaposutragiškomispartizanųžūtimis.IšSalako
kraštopasitraukękovotojaidarkeleriusmetuslaikėsiaplinkDaugailiusirTau
ragnus,betrastiparamąvisuomenėjejiemsdarėsilabaisunku.

Atgimusiosviltysirsiekisišlikti
1948m.pabaigojeLietuvojeprasidėjusiamtrečiajampartizaniniokarolai

kotarpiuibūdingasdidžiausiasorganizuotumas.Partizanųvienijimosikulminacija
tapovisosLietuvospartizanųvadųsusirinkimas,kuriometubuvoįkurtaLietu
vosLaisvėsKovosSąjūdžioTaryba,paskelbusi1949m.vasario16d.deklaraciją.
Tuometnubrėžtosnaujosantisovietinio
pa si prie ši ni mo kryp tys: nu tar ta orien-
tuotisįneginkluotąpasipriešinimą,oį
partizanųgretaspriimtitiktuos,kurie
negaligyventilegaliai.Supažindintassu
šiaisnutarimaisLokiorinktinėsvadas
P.RačinskasŽaibasbūriųvadamsįsa
kėnaudojantisryšininkųtinklurengti
rezervą,kurisgalėtųrinktiinformaciją,
oesantbūtinybeiimtisirginkluotos
ko vos.287Tačiaudėl1948ir1949m.
okupantųįvykdytųtrėmimųirkitųrep
resijųįmiškąėjovisdaugiauvyrų.Tai

283Ten pat,p.380–381.
284Ten pat, p.393;J.D.tardymoprotokolas,1951m.
gegužės18d.,LYA,f.K1,ap.58,b.24610/3,t.1,
l.56;A.D.tardymoprotokolas,1951m.liepos
6d.,ten pat, t.2,l.100–102;Nutarimasdėltyri
molaikopratęsimo,1951m.liepos6d.,ten pat, 
t.2,l.135–139.

285AbariusL.MGBagentųveiklospėdsakaisšiaurės
rytųLietuvoje,Lais vės ko vo to jų pri si mi ni mai,Vilnius,
2009,t.7,kn.1,p.400.

286IšAlgirdoAndrijauskoprisiminimų,Lais vės ko vo-
to jų pri si mi ni mai,Vilnius,2009,t.7,kn.1,p.393.

287LSSRMGBZarasųapskr. skyriausataskaita
apieagentūrinįoperatyvinįdarbą1949m.balan
džiomėn.,LYA,f.K1,ap.3,b.1965,l.117.
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atskleidžiasvarbųvietosvisuomenės
santykiųsulaisvėskovotojaisaspektą–
žmonėsvisdartikėjoketvirtusmetus
vykstančiupartizanųpasipriešinimu.
Vengdamitremtiesarkalėjimo,pra
radęnamusirturtą,jiepasirinkdavo
kovotojokelią.

Suokupantųterorususidūrusius
žmonestrauktisįmiškąskatinoapta
riamulaikotarpiusustiprėjusiosviltys,
kadJungtinėsAmerikosValstijosir
VakarųEuroposvalstybėspadėsLie
tuvaiatkurtinepriklausomybę.Nors
šiandienistorikųdarbuosešistikėji
maskartaispavadinamasmūsųtau
taibrangiaikainavusiumitu,288 ver ta 
pabrėžti,kadtuomečiamepasaulyjeiš
tikrųjųnetrūkoįtampos.Dar1946m.
VinstonasČerčilisFultonouniversitete
pasakėŠaltojokaropradžiossimboliu
tapusiąkalbą,kuriapasmerkėSovietų
Sąjungą.1946–1949m.Graikijojevyko
pilietiniskaras,jometuDidžiojiBritanijairJAVrėmėsukomunistaiskovojusią
Graikijosvyriausybę.1948–1949m.vykoBerlynoblokada,tuometDidžiojiBritanija
irJAVorlaiviaistiekėsovietųizoliuotoBerlynogyventojamsbūtiniausiusdaiktus.
1950–1953m.vykoKorėjoskaras,irpriepatginkluotokonfliktoslenksčioatsidūrė
JAVirSSRS:amerikiečiųkariaikovojoPietųKorėjos,osovietų–ŠiaurėsKorėjos
pusėje.289DėlpasaulyjedidėjančiosįtamposatsiradusiosLietuvosišsivadavimo
viltysirsovietųrepresijųpakurstytosneapykantospavergėjamskibirkštyslėmė
Salakopartizanųgretųaugimą.

Turimišaltiniairodo,kadžiniosapie1948m.gegužėsmėn.planuojamą
trėmimą„Vesna“Salakopartizanuspasiekėdar1948m.pradžioje.Sausio15d.
vykusiameLokiorinktinėspartizanųposėdyjenutarta

„su da ry ti ga li my bes žmo nėms, ku riems gre sia trė mi mai, slėp tis miš-
ke, juos ap gin kluo ti, or ga ni zuo ti bū rius ir gru pes. Šioms gru pėms 
tu ri va do vau ti ko vos pa tir tį tu rin tys par ti za nai“.290 

Informacijaapieokupantųruošimąsi
masineideportacijaibuvopasklidusi
irtarpgyventojų.Žmonėsslapstėsi,
nenakvodavonamuose,todėldalisjų
išvengėtremties.291Pasibaigustrėmi
mams,partizanaiišplatinoatsišauki
mus,kuriuoserašė:

Lokio rinktinės Laisvės būrio partizanai.  
Iš kairės: Vytautas Miškinis-Viesulas, būrio 
vadas Jonas Dūdėnas-Vynas, Povilas  
Lukošiūnas-Žilvitis. 1949 m. LYA, f. K-1,  
ap. 58, b. 42002/3, t. 6, l. 148

288PociusM.Ki ta mė nu lio pu sė: Lie tu vių par ti za nų ko va 
su ko la bo ra vi mu 1944–1953 me tais,Vilnius,2009,p.85.

289HobsbawmE.Kraš tu ti nu mų am žius: trum pa sis XX 
am žius, 1914–1991,Vilnius,2000,p.266.

290 LSSRMGBZarasųapskr.skyriausataskaitaapie
agentūrinįoperatyvinįdarbą1948m.sausiomėn.,
LYA,f.K1,ap.3,b.1960,l.22–23.

291 PasakojaOnaLaurinienėButrimaitė,Aukš tai ti jos 
par ti za nų pri si mi ni mai,Vilnius,2008,t.6,p.306–408.
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„Pri glaus ki te, pa rem ki te ir sau go ki te nuo iš ve ži mo pa bė gu sius ir 
be si slaps tan čius lie tu vius. <...> Bro liai ir se se rys, pa bė gę nuo iš-
trė mi mo <...> iš ki lus rei ka lui, kreip ki tės pas mus. Mes vi sa da ir 
vi sur esa me pa si ruo šę Jums pa dė ti.“292 

TrysiššešiųtokiųZarasųapskrityjerastųatsišaukimųbuvoiškabintiSalako
valsčiuje.293Pošiųraginimų1948m.birželiomėn.prieErškėčiokuoposprisi
dėjotrėmimųišvengęBroniusRukšėnasGediminas,AlbertasVytėnasSiaubas(iš
Ažvinčiųk.)irBroniusButrimasTrimitas(išJakėnųk.).294 Apie pas ta ro jo par ti-
zanavimomotyvusyradaugiausiaduomenų.B.Butrimas,partizanoP.Butrimo
Vaidilosbrolis,įsaugumorankaspatekodar1944m.pabaigoje.Buvokalinamas
Salake,Zarasuose,paskuišešeriemsmetamsišvežtasįVorkutą.Ištremtiesgrįžo
pirmalaiko–1947m.TuometujaunesniojisesuoOnajauryšininkavoerškėtė
nams.Dažnoskratos,durtuvaisišbadytossienos,gąsdinimas,mušimasirtoliau
buvoButrimųšeimoskasdienybė.Bijodamideportacijos,visislapstėsi,namuose
nakvodavotikmotinaJulijaButrimienė.1948m.gegužęokupantaijąsuradę
ištrėmė,Butrimųnamaibuvonusavinti.NeturėdamaskureitiBroniusįstojoį
Erškėčiokuopą,ryšininkėOnaglaudėsikaimynųnamuose.KeturiolikmetisStasys
iki1949m.pabaigosgyvenopasgiminaičiusšaliaKauno.Tačiaugrįžęsįtėviškę
ieškotigimimoliudijimo,kurioreikėjopasogamybai,sužinojoapiesesersOnos
suėmimą.Jisišsigando,kadtaippatgalibūtisuimtas,irišėjopaspartizanus,gavo
Kerštoslapyvardį.295TuometujobrolisB.ButrimasTrimitasjaubuvožuvęs.Su
SakalaičiobūreliuiškeliavęsTauragnųlink,jisdar1948m.gruodžiomėn.žuvo
Stūgliųkaime.296

Po1949m.trėmimųįmiškąišėjo
VytautasRusakevičiusTigras,Povilas
LukošiūnasŽilvitisirZigmasTumė
nasKęstutis.V.Rusakevičius(išDau
gailiųvls.Drusėnųk.)nuo1947m.
dirboVilniujegeležinkeliokontrolieriu
mi,kol1949m.pavasarįsužinojoapie
savošeimosdeportavimą.Bijodamasir
patsatsidurtitremtyje,Vytautasgrįžo
įtėviškę,čiasutikotokiopatlikimo
P.Lukošiūną.297BesislapstančiusDau
gailiųvalsčiausŠiožiniųkaimejuos
radopartizanaiirpriėmėįbūrį.298 Kiek 
vėliauįbūrįatėjusiamZigmuiTumė
nuiKęstučiui(išTauragnųvls.Dobu
losk.)tremtisgrėsėdėldar1945m. 

areštuotosseserspartizanųryšininkės
Birutės.299

1948–1951m.daugumavyrųį
miškąišėjodėlgresiančiųareštų.Ši
grėsmėpaskatinopasitraukti iš le

292 LPVytautoapygardosštaboatsišaukimas,kaip
elgtis trėmimųmetu,1948m.gegužės30d.,
DručkusA.Lau kit, su grį šim lais ve ne ši ni,Kaunas,
1995,p.107.

293 LSSRMGBZarasųapskr.skyriausataskaitaapie
agentūrinįoperatyvinįdarbą1948m.birželiomėn.,
LYA,f.K1,ap.3,b.1963,l.50.

294 LP3iosLPVytautoapygardos5osLokiorinktinės
vadoŽaiboįsakymasrinktineinr.3,1948m.gruo
džio10d.,DručkusA.Lau kit, su grį šim lais ve ne ši ni, 
Kaunas,1995,p.121;LSSRMGBZarasųapskr. 
skyriausataskaitaapieagentūrinįoperatyvinįdarbą 
1948m.birželiomėn.,LYA,f.K1,ap.3,b.1963,
l. 54.

295 O.B.tardymoprotokolas,1950m.vasario2d.,
LYA,f.K1,ap.58,b.P16087,t.1,l.211;Pasako
jaOnaLaurinienėButrimaitė,Aukš tai ti jos par ti za nų 
pri si mi ni mai,Vilnius,2008,t.6,p.389–410.

296 LP3iosLPVytautoapygardos5osLokiorinkti
nėsvadoŽaiboįsakymasrinktineinr.2,1949m.
sausio4d.,DručkusA.Lau kit, su grį šim lais ve 
ne ši ni,Kaunas,1995,p.125.

297 V.R.tardymoprotokolas,1951m.lapkričio28d.,
LYA,f.K1,ap.58,b.42002/3,t.2,l.23.

298J.D.tardymoprotokolas,1952m.kovo1d.,ten 
pat, t.1,l.214.

299 Z.T.tardymoprotokolas,1951m.gruodžio19d.,
ten pat, t.3,l.118.
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galausgyvenimoatsidavusiuspogrindininkus,Lokiorinktinėsštabonarius,
broliusVincąAraminąŠermukšnįirPetrąAraminąJuodvarnį.300Dėltospačios
priežastiesginklusįrankaspaėmėbroliaiVytautasViesulasirAleksasDobilas
Miškiniai(išDegučiųvls.Trinkuškiųk.).Vytautas,kupinasjaunatviškoįkarš
čioirpatriotizmo,užmezgėryšiussupartizanais,nušovėporąkolaboravimu
įtartųasmenų.Dėlnepatyrimoirkonspiracijosstokosapiejoveiklągreitaisu
žinojoMGB.1948m.rugpjūčiomėnesįpajutusiamareštogrėsmęVytautuiteko
atsisveikintisutėvaisirišeitiįErškėčiokuopą.Saugumasnedavėramybėsir
jaunesniajambroliuiAleksui–vertėišduotiVytautą,grasinosusidoroti.Neturė
damaskitosišeities,1951m.liepąAleksastaippatišėjoįmišką.Broliaikeletą
mėnesiųpartizanavokartu,paskuiišsiskyrėįatskirusbūrius.Pagalvojo–gal
„mo ti nai liks nors vie nas sū nus...“301

Gresiantareštui,partizanautipradėjoirJurgisRūkasIlgakaklis(išSalakovls.
Rakėnųk.).RūkųšeimojegyvavusiospatriotinėsvertybėsišugdėtrisLietuvos
laisveipasiaukojusiusjaunuolius.Jurgio
vyresnysisbrolisJonas,aktyvusateiti
ninkasiršaulys,darpirmosiossovietų
okupacijoslaikotarpiu(1941m.)ruošėsi
Vasario16ąjąZarasuoseiškeltidviLie
tuvostrispalves,išplatintipatriotinius
atsišaukimusirsunaikintibolševikų
vadųportretus.Apiešiuosplanussu
žinojusokupantams,jisbuvoįkalintas.
1941m.birželįJonąišvadavosukilėliai,

Lokio rinktinės Žalgirio kuopos partizanų rikiuotė. Iš kairės: kuopos vadas Jonas Dūdėnas-Vynas, 
Edvardas Juodvalkis-Aras, Zigmas Tumėnas-Kęstutis, Alfonsas Dumbrava-Aidas, Povilas Lukošiūnas- 
Žilvitis, Vytautas Miškinis-Viesulas, Vytautas Rusakevičius-Tigras, Petras Pošius-Gediminas.  
1951 m. LYA, f. K-1, ap. 58, b. 42002/3, t. 6, l. 145

300 LSSRMGBZarasųapskr.skyriausataskaitaapie
agentūrinįoperatyvinįdarbą1949m.vasariomėn.,
LYA,f.K1,ap.3,b.1965,l.42–48.

301 AbariusL.Sulaisvėsvardu–užLietuvoslaisvę,
Aukš tai ti jos par ti za nų pri si mi ni mai,Vilnius,2008,
t.6,p.273–279;LPVytautoapygardos5osLokio
rinktinėsoperatyvinėsžiniosnuo1944m.rugsė
jomėn.iki1949m.sausiomėn.1d.,LYA,f.K1,
ap.58,b.P16865,vokas286,l.6;A.M.tardy
moprotokolas,1951m.gruodžio10d., ten pat, 
b.42002/3,t.3,l.238.
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jispradėjomokytojauti.302Nuo1944m.,kaikraštąvėlokupavoraudonieji,Jonas
slapstėsi,tačiau1947m.išduotasžuvo.Nepabūgęokupantųrepresijų,kitiRūkai
likoištikimipatriotai–jaunesnysisbrolisJurgis,sesuoZuzanairtėvasJonasdirbo
partizanųryšininkais.Deja,šeimapatekoįMGBakiratį.1950m.pradžiojeJonas
sudukraZuzanabuvoareštuoti.TikJurgissugebėjopabėgtiirišėjopas„miško
brolius“.303PanašiospriežastysprisijungtipriepartizanųpaskatinoirPetrąPošių
Gediminą(išDegučiųvls.Pakerniškėsk.).Vienasjobrolisdar1944m.pasitraukė
įVakarus,kitas1945m.buvoištremtas.SaugumasnedavėramybėsirPetrui.304

Nujausdamassuėmimą,priebūrioprisijungėirsusektasryšininkasAlfonsas
DumbravaAidas(išDaugailiųvls.Paberžėsk.)305.KitasryšininkasJonasČičelis
(išSalakovls.Rakėnųk.),jausučiuptasirpasodintasįsunkvežimį,griebėuž
sargybiniošautuvoirpabėgoįmišką,kurerškėtėnaijamdavėRamūnoslapyvar
dį.306DarvienasLokiorinktinėsnaujokasEdvardasJuodvalkisAras(išDaugai
liųvls.Juknėnųk.)partizanavojau1944m.Tuometšešiolikmetisjaunuolisšiam
žingsniuiryžosikartusuvyresniuoju
broliuAdolfu,kuriamgrėsėmobiliza
cijaįokupacinęarmiją.NorsEdvardas
karotarnybaidarbuvoperjaunas,į
miškąišėjobaimindamasis,kaddėl
besislapstančiobroliosulauksokupan
tųpersekiojimų.Jau1945m.rugsėjį,
žuvusAdolfui,Edvardaslegalizavosi
irdirbosamdiniu.1948m.pavasarįjis
išvažiavoįVilniųmokytisvairuotoju,

302 ŠiaudinisV.Nuo ar klo – prie gin klo,Vilnius,2008,
p.128.

303 LSSRMGBZarasųapskr.skyriausataskaitaapie
agentūrinįoperatyvinįdarbą1950m.balandžiomėn.,
LYA,f.K1,ap.3,b.1968,l.102.

304 E.J.tardymoprotokolas,1951m.gruodžio21d.,
LYA,f.K1,ap.58,b.42002/3,t.2,l.306.

305 J.D.tardymoprotokolas,1951m.lapkričio5d.,
ten pat, t.1,l.18–19.

306 PasakojaMečislovasPetkevičiusVytenis,Aukš tai ti jos 
par ti za nų pri si mi ni mai,Vilnius,2008,t.6,p.603.

Lokio rinktinės Žalgirio kuopos partizanai poilsio akimirką. Iš kairės: 
Vytautas Miškinis-Viesulas, Povilas Lukošiūnas-Žilvitis, kuopos vadas 
Jonas Dūdėnas-Vynas, Alfonsas Dumbrava-Aidas, Edvardas Juodvalkis-
Aras. 1951 m. LYA, f. K-1, ap. 58, b. 42002/3, t. 6, l. 144
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betdėlmaterialinionepritekliauskursusmetėirįsidarbinokroviku.307Viešėdamas
tėviškėjenuėjoįPaberžėskaimošokius,tačiaučiapasirodęDaugailiųstribaiat
ėmėjodokumentusirnurodėateitiįnuovadąapklausai.308Manydamas,kadbus
suimtasdėlankstesniopartizanavimo,jaunuolisišėjoįmišką.309

AptariamulaikotarpiuprieerškėtėnųprisidėjoirpatyrępartizanaiJonas
DūdėnasVynasirPetrasBlaževičiusPerkūnas.VynasirPerkūnasdar1944m.
rudenįstojoįDaugailiųkraštopartizanųgretas,betpodvejųkovosmetųišbū
riolikotikjiedu.1946–1948m.jieatskiraislapstėsiDaugailiųirSalakovalsčių
gyventojųsodybose.Laikuibėgant,užmezgėryšiussuerškėtėnaisir1948m.
rugpjūtįįstojoįjųkuopą.310 

1948m.įvykodarvienassvarbusSalakopartizanųskaičiųpadidinęsįvykis.
ĮpusėjuspavasariuirinktinėsorganizacinioskyriausviršininkasV.AraminasŠer
mukšnisužmezgėryšįsujogimtosiosevietose(Obeliųvls.)veikusiuirikitol
ryšiųsupogrindžiovadovybeneturėjusiupadaliniu,kuriamvadovavoBalysVai
čėnasLiubartas.311Obeliečiamssutikusįsijungtiįcentralizuotąpartizaninįjudėjimą,
Lokiorinktineipriklausė,beseniauveikusiosErškėčiokuopos,irdarviena–Vyties
kuopa(8partizanai).1948m.birželio15d.P.RačinskoŽaiboįsakymuLiubartas 

oficialiaibuvopaskirtasšioskuoposvadu.312ObeliečiainetikišplėtėLokiorink
tinėsveikimoteritoriją,betirsustiprinojosštabą.RudenįB.VaičėnasLiubartas,
pavedęssavopareigaseitiJ.StreikuiStumbrui,lydimasV.DručkausŠernobei
broliųGarnelių–AlbertoČigonoirEd
vardoŠarkio,atvykoįAžvinčiųgirią.313

Išauguspartizanųgretoms,buvo
pertvarkomairLokiorinktinėsstruk
tūra.1949m.pradžioješaliaErškė
čio irVytieskuopųpradėjoveikti
dardvi–KadugioirLaisvėskuopos,
o1950m.įkurtapenktoji–Žalgirio
kuopa.TokiąstruktūrąLokiorinkti
nėišlaikėikijailemtingų1951ųjų.
Jautųmetųsausiomėn.MGBinfor
matorėsišduotižuvoLokiorinktinės
vadasP.RačinskasŽaibasirS.Purevi
čiusŠvyturys,314balandžiomėn.agen
taismogikaigalutinaisunaikinovisą
rinktinėsštabą:vadopareigasėjusį
B.VaičėnąLiubartą,rikiuotėsskyriaus
viršininkąVladąJuozapavičiųŠarūną,
ErškėčiokuoposvadąJonąČičelįTė
vą,Laisvėskuoposvadopavaduotoją
JuoząSidoravičiųSakalą,būriovadą
JeronimąBulkąDeimantą,AlfredąGar
nelįČigonąirVytautąDručkųŠerną.315 
1951m.lapkričio23d.Daugailiųvals
čiausŠiožiniųkaimeMGBįviliojoį

307 E.J.tardymoprotokolas,1951m.gruodžio12d.,
LYA,f.K1,ap.58,b.42002/3,t.2,l.297–298.

308LSSRMGBZarasųapskr.skyriausataskaitaapie
agentūrinįoperatyvinįdarbą1950m.balandžiomėn.,
LYA,f.K1,ap.3,b.1968,l.105.

309 E.J.tardymoprotokolas,1951m.gruodžio12d.,
LYA,f.K1,ap.58,b.42002/3,t.2,l.297–298.

310 AbariusL.Sulaisvėsvardu–užLietuvoslais
vę,Aukš tai ti jos par ti za nų pri si mi ni mai,Vilnius,2008,
t.6,p.272;LP3iosLPVytautoapygardos5os
LokiorinktinėsvadoŽaibo įsakymasrinktinei
nr.3,1948m.gruodžio10d.,DručkusA.Lau kit, 
su grį šim lais ve ne ši ni,Kaunas,1995,p.121;J.D.
tardymoprotokolas,1951m.gruodžio6d.,LYA,
f.K1,ap.58,b.42002/3,t.1,l.26–27.

311 DručkusA.Lau kit, su grį šim lais ve ne ši ni,Kaunas,
1995,p.75.

312 LP3iosVytautoapygardos5osLokiorinktinės
vadoŽaibopaskyrimoraštaspartizanuiLiubartui,
1948m.birželio15d.,ten pat,p.110.

313 Ten pat,p.73.
314 AbariusL.LietuvospartizanųŠiaurės–rytųsrities
3iojiVytautoapygarda(1945–1952m.),Lais vės ko vų 
ar chy vas,1996,nr.16,p.90;PasakojaBronislovas
EdvardasKondratavičius,Aukš tai ti jos par ti za nų pri-
si mi ni mai,Vilnius,2008,t.6,p.608.

315 AbariusL.LietuvospartizanųŠiaurės–rytųsrities
3iojiVytautoapygarda(1945–1952m.),Lais vės ko vų 
ar chy vas,1996,nr.16,p.94;PasakojaLionėValiu
konytėČibirienė,Aukš tai ti jos par ti za nų pri si mi ni mai,
Vilnius,2008,t.6,p.883.



44

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA LIETUVOS VALSČIAI. SALAKAS

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis tekstas internete nuolat skelbiamas nuo 2012 08 29.

Lokio rinktinės Žalgirio kuopos partizanai miško prieglobstyje.  
Guli (iš kairės): Alfonsas Dumbrava-Aidas, Petras Pošius- 
Gediminas, Vytautas Rusakevičius-Tigras, Vytautas Miškinis- 
Viesulas; sėdi kuopos vadas Jonas Dūdėnas-Vynas ir Edvardas  
Juodvalkis-Aras; stovi Povilas Lukošiūnas-Žilvitis. 1951 m.  
LYA, f. K-1, ap. 58, b. 42002/3, t. 6, l. 144

Lokio rinktinės Žalgirio kuopos partizanų ginklai.  
1951 m. LYA, f. K-1, ap. 58, b. 42002/3, t. 6, l. 142
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pasaląirsuėmėŽalgiriokuoposvadąJ.DūdėnąVynąirpartizanus:V.Rusa
kevičiųTigrą,E.JuodvalkįArą,A.MiškinįDobiląirZ.TumėnąKęstutį,nušovė
A.DumbravąAidą.316ŠiaisįvykiaisišesmėsbaigėsiorganizuotosLokiorinktinės
struktūrosgyvavimas,norsKadugiokuoposvadopareigasformaliaiėjusiam
V.MikolaičiukuiSakaluibuvolemtaslapstytisdarpusantrųmetų(1953m.kovo
13d.jisbuvoareštuotas).317

Poporosmėnesių,1953m.gegužę,okupantamssuėmusvisosLietuvos
partizanųvadągeneroląJonąŽemaitįVytautą,baigėsiorganizuotakovasušalį
okupavusiaSovietųSąjunga.Likępavieniaikovotojaibuvopamažusunaikinti318. 
TuometuaplinkTauragnųvalsčiausGaidžiÿirStūgliųkaimusdarslapstėsipas
kutiniaiLokiorinktinėspartizanai–V.MiškinisViesulasirP.PošiusGediminas.
Perartimuosiusjuosnuolatpasiekdavookupantųraginimailegalizuotis.Raudonieji
žadėjo„dovanotikaltes“,irpogrindžiokovosišsekintivyraituopatikėjo.V.Miš
kinislegalizavosi1957m.rugsėjomėn.,oP.Pošius–1958m.gruodį.1961m.
nuvilnijusnaujaiareštųbangai,jieabubuvosuimti.V.Miškinisnuteistassušau
dyti,oP.Pošiuiskirta15m.lageriobausmė.319Jųpakeistijaunebuvokam.Tuo
metuLietuvosvisuomenė,trokšdamaramesniogyvenimo,linkoprisitaikytiprie
okupacijossąlygų.Visdėltodalispartizanųkovųliudininkųišsaugojoirateinan
čiomskartomsperdavėokupaciniorežimonepamintasvertybes,kuriosakstino
atkurtiLietuvosnepriklausomybę.

Iš va dos
1.1944m.vasarąkilusįantisovietinįpasipriešinimąSalakovalsčiuje,kaip

irvisojeLietuvoje,lėmėlietuviųpatriotizmas,įvietosžmoniųatmintįįsirėžę
slogūspirmosiossovietųokupacijos(1940–1941m.)represijųvaizdaiir1944m.
rugpjūčio1d.prasidėjusi18–35m.vyrųmobilizacijaįAntrojopasauliniokaro
frontus.Daugeliovalsčiauskaimųvyraipradėjobendraislapstytis,jiemsvadova
vo1941m.sukilimodalyviaiirpolicininkai.Pirmųjųpartizanųgretosenuopat
ginkluotoskovospradžiosveikėLLAnariai.Pasipriešinimuislopintiokupantaiiš
kartopradėjotaikytividausagentųinfiltracijosįpartizanųbūriusmetodą,kuris
lėmėpirmąsiasSalakokovotojųaukas.Negailestingaskovoskrikštasvertėjuos
ieškotiveiksmingesnėssavigynosbūdųvienijantisįstambesniusbūriusirkoor
dinuojanttarpusavioveiklą.

2.1945m.pradžiojepagrindineSalakokovotojųtelkimosibazetapoAž
vinčiųgiriosmasyvas,kurvadovavoK.KaladinskasErškėtis.Siekiantpadidinti
konspiracijąirapsirūpinimoproduktaisgalimybes,nuo1945m.gegužėsmėnesio
kuopasuskiloįkeletąatskiraiveikusiųbūrių.Dažniausiaisudarytiišatskirųkai
mųvyrų,šiepadaliniailaikėsiarčiau
gimtųjųkaimų.Taipįatskirusbūrius
suskilusiosErškėčiokuoposveikimo
teritorijaišSalakovalsčiujeesančios
Ažvinčiųgiriosdaliesišplitoįšiaurę
irvakarus,siekėDaugailiųirTauragnų
valčiųteritorijas,pietuose–Ignalinos
valsčiausSabališkėsirKazitiškiomiš

316 J.D.tardymoprotokolas,1951m.gruodžio6d.,
LYA,f.K1,ap.58,b.42002/3,t.1,l.26–27.

317 V.M.tardymoprotokolas,1953m.kovo23d.,
ten pat, b.P16865,t.1,l.34–35.

318GaškaitėN.irkt.Lie tu vos par ti za nai 1944–1953 m.,
Kaunas,1996,p.22.

319 AbariusL.Sulaisvėsvardu–užLietuvoslais
vę,Aukš tai ti jos par ti za nų pri si mi ni mai,Vilnius,2008,
t.6,p.283.
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kus.1945m.gegužės–spaliomėnesiaisginkluotasantisovietinispasipriešinimas
Salakokraštepartizanųskaičiausirkovinioaktyvumopožiūriuišgyvenodidžiau
siąpakilimą.

3.Salakokraštopartizanainuolatbuvopavaldūscentralizuotąpogrindžio
vadovybękūrusiomsstruktūroms.Erškėčiokuopadarpasipriešinimopradžioje
tapopavaldiLLATigrorinktinei,ovėliau–jostradicijątęsusiaiGeležinioVilko
apygardosŠarūnorinktinei.1946m.pradžiojeSalakokraštopartizanaitapoZa
rasųapskričiaisukurtosLokiorinktinėsbranduoliu.Šiąpadėtįjieišlaikėbeveik
ikiLietuvoslaisvėskovospabaigos.

4.DidžiausiąSalakovalsčiujeplatintospogrindžiospaudosdalįsudarėvi
suomeneiskirtiatsišaukimai.Jaisstengtasipalaikytirezistencinestautosnuotaikas
irtrukdytikraštąsovietizuoti.Atsišaukimuoseakcentuojamasokupacinėsvaldžios
neteisėtumas,smerkiamanetikaktyviagentūrinėveikla,betirepizodiškas,gal
netnetyčinis,informacijospriešamsteikimasviešaiaptarinėjantrezistencijostemas.
Mirtiesbausmegrasinamairpolitinębeiūkinęparamąokupaciniamrežimuitei
kiantiemsgyventojams.Tačiaupabrėžtina,kadLokiorinktinėskovotojaisuprato,
jogdaugelisverbuojamųgyventojųyraverčiamipasižadėtibūtiinformatoriais,
todėlformalauspasižadėjimodirbtisaugumuinesmerkėiružtaibaustinegrasino.

5.Laisvėskovotojųryšininkaiirrėmėjai,nepaisydamiasmeniniosaugumo,
palaikėryšiussupogrindžioštabais,padėdavoišvengtipriešųkariuomenėssiauti
mų,aprūpindavomaistuirpastoge.1944–1945m.partizanamsdaugiausiatalkino
jųšeimosirgiminaičiai,o1946m.pradžiojepradėtanuosekliaikurtipartizanų
rezervą(organizacinįsektorių).Nuolatiniaiareštaivisretino„miškobrolių“talki
ninkus,betįjųvietąstojonauji.Salakovalsčiauspartizanamsdaugiausiapadėjo
vietospatriotaiidealistai.Tarpjųbuvoirsovietųadministracijosdarbuotojų,ir
netsovietųsaugumoformaliaiužverbuotųžmonių,kuriemsdarbasokupantui
buvotikLietuvoslaisvėskovaiskirtosveiklospriedanga.

6.Lietuvojeretėjantpartizanųgretoms,centralizuotaipogrindžiovadovybei
nutarusribotinaujųkovotojųpriėmimą,Salakoapylinkėseveikusiųpartizanų
padaugėjo.Dėl1948ir1949m.okupantųįvykdytųtrėmimųirkitųrepresijųį
miškąėjovisdaugiauvyrų.Taiatskleidžiasvarbųvietosvisuomenėssantykiųsu
laisvėskovotojaisaspektą–žmonėsvisdartikėjoketvirtuosiusmetusveikiančio
partizanųpasipriešinimoidėja.Vengdamitremtiesarkalėjimo,praradęnamusir
turtą,tikėdamiesisulauktiVakarųvalstybiųpagalbos,jiepasirinkdavokovotojo
kelią.Susidūrussuokupantųteroru,pasipriešinimasatrodėvienintelisbūdasišlikti.
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