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Baudžiamoji akcija prieš kolaboravimu su sovietais 
kaltintus Onuškio valsčiaus gyventojus
Andrius Tumavičius
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Įvadas
Viena aktualiausių, kontroversiškiausių ir skaudžiausių Lietuvos istorijos 

problemų yra žmonių nužudymai, kuriuos įvykdė partizanai. Tačiau vis dar 
pasigendama detalių archyvinių tyrimų, kuriuose būtų atskleisti šių įvykių moty-
vai ir priežastys, aiškinamasi nužudytųjų darbinė veikla, išnagrinėti jų saitai su 
represinėmis struktūromis, įvardyti žudynių vykdytojai ir t. t. 

Lokalinės istorijos tyrimai yra paranki terpė išsamiam atvejų svarstymui, 
nes atskirų fragmentų nagrinėjimas gali atskleisti visumą ir pateikti vienos skau-
džiausių pokario problemų paaiškinimų.

Siekdami užpildyti istoriografijos spragą, nagrinėsime organizuotą keršto 
akciją, kurią 1945 08 04–08 05 naktį gretimuose Tråkų apskrities Onuškio ir 
Alyta÷s apskrities Da÷gų valsčiuose įvykdė partizanai. Tada kovotojai, atsakydami 
į 1945 m. liepos mėn. trėmimą, nužudė kelias dešimtis žmonių.

Istoriografijoje šis įvykis detaliai nenagrinėtas. Sovietmečiu išleistame do-
kumentų rinkinyje1 nenagrinėjamos įvykio aplinkybės, o tik pateikiami liudininkų 
pasakojimai. Kai kurie nužudytieji minimi ir 2011 metais pasirodžiusioje knygoje, 
kuri, pasak sudarytojų, skirta „nuo partizanų teroro nukentėjusių žmonių atminimui”2.

Šis leidinys – tai pokariu nužudytų žmonių sąrašas. Jame surinkta medžiaga 
nėra kritiškai įvertinta, o nužudymų aplinkybės nenagrinėjamos.

Juozas Starkauskas knygoje, nagrinėjančioje SSRS vidaus kariuomenės veiklą 
Lietuvoje 1944–1953 m., rašo, kad 1945 08 05 partizanai atsakydami į kovotojų šeimų 
trėmimus Onuškio ir Daugų valsčiuose, nužudė okupantų rėmėjų ir informatorių3.

Autorius įvykio neanalizavo, neįvardijo nei nužudytųjų, nei išpuolyje da-
lyvavusių partizanų.

Plačiau šiuos įvykius nagrinėjo Rimantas Zizas straipsnyje, analizuojančia-
me pasipriešinimą sovietų represijoms Onuškio valsčiuje. Jis rašo, kad tai buvo 
„[...] masinis represinis aktas prieš sovietinį aktyvą, sovietų valdžios šalininkus”4.

Autoriaus nuomone, tai atsakas ir 
į įsisenėjusią priešpriešą Onuškio vals-
čiuje tarp buvusių sovietų partizanų ir 
jų rėmėjų bei kaimų savisaugos būrių. 
Jos apogėjus – Bakalõriškių kaimo sude-
ginimas 1944 m. balandžio mėn. R. Zizo 
straipsnis tiesiogiai neskirtas žudynėms 
nagrinėti, tačiau jame, remiantis archy-
viniais dokumentais, aprašomos įvykio 
aplinkybės ir pateikiamos išvados.

Žudynes Onuškio ir Daugų vals-
čiuose mini ir Kęstutis Kasparas. Jo 
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1 Buržuazinių nacionalistų gaujų siautėjimas Dzūkijoje, 
Vilnius, 1964.

2 Partizanų teroro aukų atminimo knyga, Vilnius, 2011.
3 S tarkauskas J . Čekistinė kariuomenė Lietuvoje 
1944–1953 metais, Vilnius, 1998, p. 214–215.

4 Zizas R. Sovietinės represijos ir pasipriešinimas 
joms Onuškio valsčiuje (Trakų apskr.), Genocidas 
ir rezistencija, Vilnius, 2003, nr. 1, p. 123–124.
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nuomone, tai NKVD-NKGB šnipų bei talkininkų likvidavimo operacija, kurios pre-
tekstu tapo įvykdyti ir vėl numatomi partizanų šeimų trėmimai. Pasak K. Kasparo, 
Geležinio Vilko rinktinės partizanai sunaikino 32 Onuškio ir 18–20 Daugų valsčių 
kolaborantų, tarp jų 20 stribų, 3 apylinkių tarybų pirmininkus, informatorius, o 

„[...] kai kuriais atvejais sužeisti ar žuvo šeimų nariai, kuriems 
tragišką likimą užtraukė jų artimųjų išdavikiška veikla. Dalis pa-
smerktųjų išsislapstė palikdami savo bendrus ir net artimuosius 
likimo valiai”5.

Šiems įvykiams dėmesio skiria ir Mindaugas Pocius. Straipsnyje, nagrinė-
jančiame pasipriešinimą sovietams Valkini¹kų valsčiuje, jis rašo, kad partizanai 
Onuškio ir Daugų valsčiuose 1945 m. rugpjūčio mėn. surengė pirmąją plataus 
masto baudžiamąją akciją prieš „[...] kolaboravimu kaltintus gyventojus. Iš viso buvo 
sušaudyta 48 tikri ir tariami kolaborantai [...]. Apie daugelio nubaustų mirtimi žmonių 
kaltumą ar nekaltumą nieko konkretaus negalima pasakyti. Kiek iš žuvusių buvo agentų 
ar informatorių, nežinoma”6, o disertacijos pagrindu parengtoje monografijoje teigia: 

„Šioje masinėje tikrų ir tariamų kolaborantų baudimo akcijoje pasitaikė 
savavališkų, žiaurių kai kurių partizanų grupių veiksmų – vaikų ir 
nepilnamečių, senukų, aktyvistų, stribų artimųjų žudymų vien tik dėl 
jų giminystės. Tai buvo niekuo nepateisinamos ir beprasmės aukos.”7

Minėti autoriai nuasmenina įvykį: neidentifikuoti partizanai įvykdė represinį 
aktą prieš tokius pat beasmenius „NKVD kariuomenės talkininkus”, „rėmėjus ir 
informatorius”, „sovietų valdžios šalininkus” bei „tikrus ir tariamus kolaborantus”, 
apie kuriuos „nieko konkretaus negalima pasakyti”.

Straipsnio tikslas: atlikti detalų archyvinį žudynių Onuškio valsčiuje 
1945 08 04–08 05 tyrimą.

Straipsnio uždaviniai: aptarti 1945 07 17 trėmimą bei partizanų požiūrį į prie 
jo prisidėjusius asmenis; išsiaiškinti baudžiamosios operacijos rengimo ir vykdymo 
detales, identifikuoti nužudytuosius bei nustatyti operacijoje dalyvavusius partizanus.

Rašant straipsnį remtasi pirminiais šaltiniais. Lietuvos ypatingajame archyve 
(toliau – LYA) saugomi operatyviniai LSSR NKVD bei NKGB Trakų apskrities 
skyriaus ir centrinių represinių struktūrų skyrių dokumentai, kuriuose rašoma apie 
šį įvykį, yra fragmentiški. Ataskaitose ir susirašinėjimo dokumentuose nurodomos 
žudynių priežastys, aplinkybės, išvardijami nužudytieji ir paaiškinama, kas buvo 
daroma ir kas padaryta aiškinantis šį įvykį, įvardijami žmonės, kurie asmeniškai 
dalyvavo ar, tiksliau pasakius, prisipažino dalyvavę žudynėse.

Geležinio Vilko rinktinės kovoto-
jų, ryšininkų ir rėmėjų baudžiamosiose 
bylose esančiuose tardymų ir liudinin-
kų apklausų protokoluose pateikiamos 
įvykio detalės, surinkti įvykių vietų 
apžiūros aktai, kurie leidžia patikslinti 

5 Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 414.
6 Pocius M. Antisovietinis ginkluotas pasipriešini-
mas Valkininkų krašte 1944–1949 m., http://www.
llt.lt/pdf/valkininkai/valkininkai-antisov.pdf

7 Pocius M. Kita mėnulio pusė. Lietuvos partizanų 
kova su kolaboravimu 1944–1953 metais, Vilnius, 2010, 
p. 135.
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nužudytųjų asmenų duomenis, nužudymų aplinkybes ir t. t. Kita vertus, protokoluose 
esanti informacija vertintina kritiškai ir turi būti tikrinama pagal kitus šaltinius.

Dokumentai, saugomi LYA LKP dokumentų skyriuje, suteikia informacijos 
apie nužudytųjų ar jų artimųjų partiškumą, darbą sovietų įstaigose ar tarnybą 
represinėse struktūrose ir santykius su raudonaisiais partizanais.

Taip pat naudotasi LYA VRM dokumentų skyriuje saugomomis tremties 
bylomis. Jose esančiuose dokumentuose įvardijami asmenys, dalyvavę 1945 07 17 
trėmime: tie, kurie rengė pažymas, pasirašė apklausos protokolus, kuriuose už-
fiksuota žmonių antisovietinė veikla, dalyvavo perimant konfiskuojamą tremtinių 
turtą ir t. t.

Lietuvos centrinio valstybės archyvo (toliau – LCVA) fonduose saugomi Lie-
tuvos generalinės srities 1942 m. visuotinio gyventojų surašymo (toliau – surašymo) 
dokumentai suteikė papildomos informacijos apie nužudytųjų ir jų šeimų narių 
anketinius duomenis, šeimų sudėtį ir t. t. Tačiau šią informaciją reikėtų tikrinti, 
nes surašymo lapuose yra netikslumų: neįtraukti išvykę šeimos nariai, įrašytos 
netikslios gimimo datos ir t. t. Be to, surašymą ir nagrinėjamą įvykį skiria treji 
metai, todėl galėjo keistis žmonių gyvenamoji vieta, būdavo atvejų, kad šeimų 
nariai mirdavo, dar kartą tuokdavosi ir pan. LCVA saugomi Žemės komisijų, 
kurios 1940–1941 m. ir nuo 1944 iki 1949 m. vykdė žemės reformą, dokumentai. 
Tarp jų yra vardiniai naujakurių ir konfiskuotų ūkių sąrašai. Šie dokumentai 
patvirtino informaciją, jog kai kurie nužudytieji buvo naujakuriai.

Vilniaus apskrities archyve saugomi Onuškio valsčiaus Darbo žmonių depu-
tatų tarybos vykdomojo komiteto dokumentai padėjo tiksliau nustatyti kai kurių 
nužudytųjų pareigas.

Taikytas analitinis-aprašomasis metodas: rinkta ir analizuota archyvinė me-
džiaga.

Nevartosime sąvokų „civilis”, „beginklis gyventojas”, nes pokario kovų 
kontekste pasakyti, kad žmogus yra civilis, ypač beginklis, yra keblu. Asmenys, 
kurie nepriklausė represinėms struktūroms, taip pat galėjo turėti valdžios išduotą 
ginklą. Pavyzdžiui, sovietinis partinis aktyvas buvo apginkluojamas nuo 1944 iki 
1953 m. Taigi esant tam tikroms sąlygoms, pačių taikiausių profesijų atstovai – 
mokytojai, matininkai, kolūkių pirmininkai, apylinkių tarybų pareigūnai – galėjo 
turėti ginklą. Ar jie imdavo ginklą savo noru, ar prievarta – ne tiek svarbu. 
Svarbu tai, kad partizanų požiūriu režimui dirbantis ir ginkluotas asmuo buvo 
baudžiamas mirtimi. Manytume, jog korektiškiau vartoti paprastą žodį „žmogus“ 
ar „asmuo“ ir nurodyti, kuo jis buvo, ką veikė, kaip buvo susijęs ar nesusijęs 
su režimo struktūromis. Beje, tokie pat principai taikytini ir partizanams bei jų 
rėmėjams: žmogus, tapęs rezistentu, vykdydamas rezistentų įsakymus arba juos 
remdamas, jau nebe neutralus civilis, o vienos kovojančių pusių atstovas.

Partizanų šeimų trėmimas 1945 metais  
ir kovotojų požiūris į jį
Sovietų veikėjai priešininkų šeimų represavimą kaip vieną kovos prieš 

rezistenciją formų nagrinėjo jau 1944 m. Pavyzdžiui, Ukmergºs apskrities LKP 
komiteto sekretorius Vladas Vildžiūnas 1944 11 20 rašte LKP CK nurodė, kad 
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„[...] pats laikas imtis ryžtingų priemonių prieš atskirus banditizmo pasireiškimo lizdus – 
jų šeimas. Tai pagreitintų banditizmo išnaikinimą”8. J. Paleckis LKP CK VII plenume 
sakė: „Mišką kerta – skiedros lekia. Pirštinėtas nepakovosi. Kur kovojama, ten gali būti 
atvejų, kai žūva be reikalo ir kai kas be reikalo gali nukentėti”9.

Partizanų šeimų represijų klausimas tapo ypač aktualus 1945 m. pirmoje 
pusėje. SSRS vadovybė išsiaiškino padėtį ir suvokė, jog Lietuvoje veikia ne saujelė 
„vokiškųjų nacionalistų” ar „buožių sūnelių gaujos”, kurios veikiai bus sunaikintos. 
Sovietai suprato, kad susidūrė su didele jėga, kurią reikia pakirsti nuo pat šaknų. 
VKP(b) CK biuro Lietuvai posėdyje 1945 05 24 nutarta, jog partiniai, sovietiniai, 
komjaunimo ir NKVD bei NKGB organai turi tik vieną uždavinį – veikti aktyviau 
ir likviduoti „[...] buožių – nacionalistų judėjimą”10.

Biuro pirmininkas M. Suslovas nurodė, jog tarybų valdžia dar neparodė 
tikrosios savo galios. Biuras kreipėsi į SSRS vidaus reikalų liaudies komisarą 
Lavrentijų Beriją, prašydamas leisti „[...] išvežti iš kiekvienos Lietuvos apskrities po 
50–60 gaujų vadeivų ir pačių aršiausių banditų šeimų”11.

Į Lietuvos teritoriją 1945 m. birželio ir liepos mėn. iš Rytų Prūsijos laikinai 
perkelti papildomi devyni NKVD kariuomenės pulkai. Jie turėjo dalyvauti plataus 
masto operacijoje, per kurią Lietuvos teritorija būtų „išvalyta” nuo nelegalų – 
partizanų, vengiančių mobilizacijos asmenų, dezertyrų ir t. t.12

Greta karinių priemonių nutarta imtis represijų prieš partizanų šeimas. Žmonės, 
kurie, operatyviniais čekistų duomenimis, turėjo ryšių su antisovietinės rezistencijos 
dalyviais, ir partizanų šeimų nariai įvardyti „špijonais” arba „išdavikais”. Jie turėjo 
būti iškeldinti iš Lietuvos. Numatyta ištremti apie 20 tūkstančių žmonių13.

Trėmimų pagrindu tapo SSRS NKVD 1945 06 16 potvarkis Nr. 328 ištremti 
partizanų vadus ir aktyvių kovotojų šeimas14.

Gavęs NKVD vadovybės leidimą ištremti 1 000 partizanų šeimų, LSSR vidaus 
reikalų liaudies komisaras J. Bartašiūnas 1945 06 19 įsakymu Nr. 0057 suformavo 
specialiąją grupę, kuri turėjo vadovauti 
trėmimo operacijai15.

Partiniams ir administraciniams 
organams taip pat teko savas vaid-
muo. LSSR Liaudies komisarų taryba 
ir LKP(b) centro komitetas 1945 07 16 
bendru nutarimu Nr. 139-s nurodė 
LKP(b) apskričių komitetų pirmiesiems 
sekretoriams, apskričių vykdomųjų ko-
mitetų pirmininkams ir LSSR Liaudies 
komisarų tarybos įgaliotiniams, kad jie 
asmeniškai atsako už trėmimo operaci-
jos įvykdymą, privalo laikytis griežtos 
konspiracijos ir organizuoti ištremtųjų 
turto perėmimą16.

Tuo pačiu nutarimu patvirtinta 
instrukcija apie likusio tremtinių turto 
(gyvulių, pasėlių ir žemės ūkio produk-

8 LKP Ukmergės apskr. komiteto pirmininko 
V. Vildžiūno 1944 11 20 raštas LKP CK, Lietuvos 
ypatingasis archyvas (toliau – LYA), f. 1771, ap. 7, 
b. 150, l. 130.

9 Starkauskas J. Represinių struktūrų ir Komunistų 
partijos bendradarbiavimas įtvirtinant okupacinį režimą 
Lietuvoje 1944–1953 m., Vilnius, 2007, p. 83.

10 Зубкова E. Лесные братья в Прибалтике: война 
после войны, Отечественная история, Москва, 2007, 
н. 3, c. 20.

11 Ten pat, p. 21.
12 Зубкова E. Прибалтика и Кремль, Москва, 2008, 

c. 238.
13 Зубкова E. Лесные братья в Прибалтике: война 

после войны, ten pat, p. 22.
14 Pažyma apie asmenis, kurie 1941–1952 m. perkelti 
iš Lietuvos į rytinius ir šiaurinius šalies rajonus, 
LYA, f. V-135, ap. 7, b. 549, l. 62.

15 LSSR vidaus reikalų liaudies komisaro 1945 06 19 
įsakymas Nr. 0057, ten pat, f. L-141, ap. 1, b. 23, 
l. 11.

16 LSSR Liaudies komisarų tarybos ir LKP(b) CK 
1945 07 16 nutarimas Nr. 139-c, ten pat, f. 1771, 
ap. 190, b. 3, l. 31.
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tų) perėmimą, kurioje išdėstyti represuotų žmonių turto nusavinimo ir realizaci-
jos principai. Be to, paskirti LSSR Liaudies komisarų tarybos įgaliotiniai, turėję 
„[...] padėti vykdant spec. perkėlimo priemones”. Į Trakų apskritį paskirtas Karolis 
Didžiulis17, 18.

Instrukcijoje rašoma, kad komisijas, kurios perims liekantį tremtinių turtą, 
turi sudaryti apskrities vykdomojo komiteto įgaliotinis valsčiui ir vietos valdžios 
atstovai. Vietos atstovus turėjo atrinkti LKP ir vykdomieji apskričių komitetai iš 
kaimo aktyvistų (apylinkių tarybų pirmininkai ir kt.)19.

Trėmimai vykdyti pagal instrukcijas, kurios reglamentavo jų tvarką. LSSR 
NKVD pareigūnai rinkdavo duomenis apie partizanus ar asmenų antisovietinę 
veiklą ir teikdavo apskrities čekistų vadovybei tvirtinti tremiamų šeimų sąrašus. 
Valsčių administracijos vadovai (vykdomojo komiteto sekretorius ir pirmininkas) 
represinių struktūrų darbuotojų prašymu parengdavo pažymas apie numatomų 
tremti šeimų socialinę kilmę ir sudėtį. Žinios apie vieno ar kito žmogaus antiso-
vietinę veiklą buvo surenkamos pagal liudininkų apklausų protokolus ar agen-
tūrinius pranešimus. Taip surinktų dokumentų kompleksas buvo būtina tremties 
bylos įforminimo dalis. Šeimos trėmimą vykdė operatyvinė grupė, kurią sudarė 
SSRS NKVD kariškiai, vietiniai represinių struktūrų darbuotojai, sovietiniai parti-
niai aktyvistai ir administracijos atstovai. Operatyvinės grupės nariai pasirašydavo 
liekančio turto paėmimo aktą. Po to turtas perduodamas vykdomojo komiteto 
atstovams (pirmininkui), o vėliau realizuojamas vadovaujantis LSSR Liaudies komi-
sarų tarybos ir LKP(b) CK patvirtinta instrukcija. Joje rašoma, kad paimtas turtas 
perduodamas: galvijai ir paukščiai – Mėsos ir pieno pramonės liaudies komisa-
riato punktams, veisliniai gyvuliai ir arkliai – artimiausiems tarybiniams ūkiams, 
gatava žemės ūkio produkcija – Paruošų liaudies komisariato punktams, pastatai, 
žemės ūkio mašinos ir inventorius, pagalbinės įmonės ir jų įranga – valsčių vyk-
domiesiems komitetams, kurie privalo juos perduoti naudotis tarybiniams ūkiams, 
mašinų ir traktorių stotims, mašinų ir arklių nuomos punktams, dalį – valstie-
čiams naujakuriams, Raudonosios armijos karių šeimoms ir naikintojų batalionų  
kovotojams20.

Sovietų Sąjungos okupuotoje Lietuvoje buvo įvykdyta daugiau kaip 30 gy-
ventojų trėmimų operacijų (stambiausios – 1948, 1949 ir 1951 m.). Sovietų Sąjungos 
vadovybė deportacijas laikė didelės politinės svarbos valstybiniais uždaviniais. Jomis 
siekta palaužti gyventojų ginkluotą pasipriešinimą okupacijai, taip pat įgyvendinti 
politinius ir ekonominius tikslus: sovietizuoti Lietuvą ir panaudoti iš esmės ne-
mokamą darbo jėgą mažai apgyvendintose Sovietų Sąjungos srityse. Žmonės buvo 
prievarta perkeliami iš gimtojo krašto į tolimus regionus, apgyvendinami jiems 
neįprastomis gyvenimo sąlygomis, jie netekdavo savo turto.

Taigi 1945 m. liepos mėnesį įvyk-
dyti trėmimai tiesiogiai susiję su kova 
prieš partizanus. Akcija prieš rezistentų 
artimuosius siekta įbauginti žmones, 
kad jie neberemtų kovotojų, parodyti 
režimo galią, paskatinti partizanus lega-
lizuotis, kad artimieji nebūtų tremiami. 

17 Karolis Didžiulis (iki 1940 m. Grosman) (1894 08 19 
Radviliškio vls. Maldeikių k.–1958 05 24) 1940–
1947 m. LSSR Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo 
pirmininko pavaduotojas.

18 LSSR Liaudies komisarų taryba ir LKP(b) CK 
1945 07 16 nutarimas Nr. 139-c, ten pat.

19 Instrukcija, ten pat, l. 33.
20 Ten pat, l. 34.
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Ištremtųjų turtas konfiskuotas ir perduotas besikuriančiai sovietinei ūkio sistemai 
ar lojaliems sovietams žmonėms.

Trėmimai, kaip ir kitos krašto sovietizacijos priemonės, sukėlė atsaką. Par-
tizanai ginklu priešinosi režimui, kovojo dėl Lietuvos valstybingumo ir tradicinės 
gyvenimo sanklodos. Sovietai, perduodami iš vadinamųjų „buožių”, ištremtų 
ar kitaip represuotų asmenų nusavintą žemę, gyvulius, trobesius ar padargus 
sau palankiems asmenims, pažeidė pagrindinius buvusios ūkininkavimo sistemos 
principus – žemės valdos ir kito turto neliečiamumą. Ištremtųjų turto ėmimas 
lygus vogimui ir plėšimui, o pagal partizanų nuostatas už bet kokį plėšikavimą 
ir vogimą „[...] atsakys plėšikaujančių šeimos, jie patys ir jų turtas”21.

Trėmimuose dalyvavusius asmenis partizanai vertino ne vien kaip sovietų 
kolaborantus ar rėmėjus, bet ir kaip nusikaltimo lietuvių tautai bendrininkus.

Partizanų požiūrį į sovietų administracijos pareigūnų, represinių struktūrų 
darbuotojų ar kitų režimui lojalių asmenų šeimas atspindi kovotojų dokumentai. 
Rezistentų 1944 12 03 kreipimesi į Rõkiškio apskrities Obìlių valsčiaus partorgą, 
vykdomojo komiteto pirmininką ir milicijos viršininką rašoma, kad partizanai 
griežtai draudžią „[...] liesti (t. y. areštuoti, mušti, plūsti ir pan.) šeimas tų asmenų, 
kurių ieškoma. Į tai bus atsakyta tuo pačiu komunistų šeimoms, tik dešimteriopai smar-
kiau ir negailestingiau”. Tame pačiame dokumente rašoma, kad už nusikaltimus 
lie tuvių tautai pirmiausia atsakys 

„[...] vykdomųjų komitetų pirmininkai, milicijos viršininkai, part-
orgai ir kiti komunistiniai veikėjai, jų šeimų turtas, ir t. t. Jei šie 
nusikalstami veiksmai nebus nutraukti, artimiausiu metu neliks nei 
komunistų, nei jų šeimų”22.

Partizanai 1945 m. pirmos pusės atsišaukime į tautiečius, tarnaujančius 
milicijoje ir sovietų represinėse struktūrose, ragino liautis naikinti ir pardavinėti 
savus, būti lietuviais ir nesigriebti teroro prieš tautiečius. Atsišaukime skelbiama: 

„[...] Gerai dirbsite, būsite šlovinami, blogai dirbsite, bus blogai Jums 
ir Jūsų šeimoms. Visi, kas liausis išdavinėti, naikinti lietuvius ir 
ims padėti savo tautai, gali laukti geros ateities. Laukiame iš Jūsų 
gero, o jei to nebus, tai viską sunaikinsime be jokio gailesčio.”23

Alytaus apskrityje Alytaus valsčiuje po 1945 m. liepos mėn. trėmimų buvo 
išplatintas partizanų atsišaukimas, kuriame skelbiama, jog asmenys, kurie pirks 
išvežtųjų daiktus, bus vertinami kaip prisidėję prie trėmimų. Jie atsakys lygiai kaip 
sovietų pareigūnai ar kiti aktyvistai – bus griežčiausiai baudžiami už dalyvavimą 
konfiskuojant ir naikinant turtą24.

Alytaus valsčiaus Takniškių kai-
me 1945 08 04 čekistai rado atsišaukimą, 
kuriame skelbiama, kad 

„[...] atsirado teroristinių 1941 m. aktų, 
kuriuos vykdo NKVD ir jų sūnūs stri-

21 Partizanai apie pasaulį, politiką ir save, Vilnius, 1998, 
p. 267.

22 Ten pat.
23 Partizanų atsišaukimo vertimas į rusų kalbą, LYA, 
f. K-41, ap. 1, b. 805, l. 101.

24 Partizanų atsišaukimo vertimas į rusų kalbą, ten 
pat, f. K-11, ap. 1, b. 94, l. 151.
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bai, nukreiptų prieš geriausius lietuvius ir jų šeimas. Lietuvos 
valstybės atplaišos – išdavikai, jūs dar nežinote kokį darbą darote. 
[...] pralieję mūsų seserų ir brolių kraują, gaus kerštą, todėl, kad 
nekaltųjų kraujas jo šaukiasi. Perspėjimas: Už kiekvieną ištremtą 
arba jo šeimą atsako atitinkamai komunistas ir jo šeima”25.

Lietuvos išlaisvinimo komiteto ne ankstesniame kaip 1945 09 16 atsišaukime 
į stribus rašoma, kad „[...] už kiekvieną nukentėjusį žmogų nukentės iš jūsų du. Už 
nukentėjusią šeimą – nukentės dvi jūsų”26.

1945 m. spalio mėn. atsišaukime „Lietuva – lietuviams” rašoma: 

„Už partizanų šeimų ir jų giminių persekiojimą bus persekiojamos 
jūsų šeimos ir giminės. Neįsižeiskite, kai elgsimės pernelyg žiau-
riai – tai tik atsakas į jūsų elgesį. To mes išmokome tik iš jūsų.”27

Didžiosios Kovos apygardos vado 1946 01 18 direktyvoje Nr. 2 rašoma, kad 
po nesėkmingų rinkimų sovietai imsis areštų ir kratų. Todėl reikia ruoštis atremti 
naujus smūgius. Kovotojams nurodoma: 

„[...] kaimus ir miestelius, kuriuose gyvena komunistai – sudeginti 
[...] jei priešas imsis masinių areštų ar trėmimų – be gailesčio 
naikinti įkaitus. Įkaitus imti: komunistai lietuviai ir jų šeimos, 
rusai, gyvenantys Lietuvoje ir jų šeimos, savisauga ir visi sovietų 
tarnautojai ir jų šeimos. Komunistų valdžia jau seniai įspėta ir jokių 
įspėjimų susijusių su įkaitais nedaryti [...] išgaudyti ir sunaikinti 
visus komunistų špijonus, kurie dažniausiai būna moksleiviai iš 
komunistų šeimų.”28

Tauro apygardos vado Zigmo Drungos, slap. Mykolas-Jonas, 1946 02 20 įsa-
kyme Nr. 1 Siaubo būrio vadui nurodomi veiksmai per trėmimus. Būriui įsakoma: 

„Būti ypač budriems ir atsargiems, išsiaiškinti svarbiausias tautos 
atplaišas – bolševikų veikėjus ir asmenis, padedančius tremti lietuvius 
ir grobiančius išvežamųjų turtą. Pirmiausia naikinti vadovaujančius, 
aktyvius bolševikus [...] ir kitą bolševikų aktyvą. Persekioti ir be 
gailesčio naikinti pavienius ir, esant galimybei, jų šeimas. Į atvirų 
kovų nestoti ir užduotis vykdyti taip, kad nenukentėtų pašaliniai 
asmenys ir patys vykdytojai.”29

LLA Žemaičių apygardos vado 
Fortūnato Ašoklio, slap. Mindaugas, 
1946 08 02 įsakyme Nr. 13 nurodoma, 
kaip elgtis sužinojus apie numato-
mą trėmimą. Vienas įsakymo punktas 
skelbia: 

25 Ataskaita apie 1945 m. rugpjūčio mėn. Alytaus 
apskrityje įvykdytas operatyvines priemones bei 
profilaktinį darbą ir lietuvių bei lenkų pogrindžio 
narių legalizaciją, ten pat, l. 151, 191.

26 Partizanai apie pasaulį, politiką ir save, p. 272.
27 Зубкова E. Прибалтика и Кремль, c. 242.
28 Didžiosios Kovos apygardos vado 1946 01 18 
direktyva Nr. 2, LYA, f. K-21, ap. 1, b. 5, l. 45.

29 Lietuvos partizanų Tauro apygarda (1945–1952 m.). 
Dokumentų rinkinys, Vilnius, 2000, p. 107.
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„[...] pasibaigus išvežimui, apylinkėje pagal galimybę pasidalinti į 
mažas grupeles ir vienu metu surengti aktyvių sovietinių asmenų 
ir jų šeimų valymo akciją”, o „[...] rengiant panašias akcijas, de-
rėtų susitarti su būriais ar rinktinių vadais, kad tuo pačiu metu 
akcijos vyktų dviejose ar daugiau vietų, tuomet bolševikai negalėtų 
susijungti į didesnius vienetus ir tuo pačiu taptų mažiau pavojingi 
susidūrimo momentu.”30

Taigi partizanų požiūriu priešų ar priešais laikomų žmonių veikla užtraukia 
kaltę ir jų artimiesiems, o tai reiškia, kad jie gali susilaukti kovotojų bausmių. Šitaip 
tikėtasi priversti žmones atsisakyti administracijos pareigų ar tarnybos represinėse 
struktūrose, gyventojams įrodyti, kad partizanai yra tikroji krašto valdžia, galinti 
bausti už Tėvynės išdavystę, ir kad kenkėjiška veikla neliks be atsako.

Rengimasis operacijai
Kad trėmimas sukėlė reakciją ir partizanai rengėsi imtis atsakomųjų veiksmų, 

byloja keletas dokumentų. Pavyzdžiui, 1945 07 19–07 20 naktį Alytaus apskrities 
Butrimoniÿ valsčiaus Adomonių kaimo apylinkėse partizanai sulaikė Bandonį, 
kuriam sakė, jog „[...] sunaikins istrebitelių šeimas, nes išvežė mūsų šeimas“, Seiríjų 
valsčiaus Puskelnių kaimo apylinkėse 1945 07 19 partizanai sulaikė uogaujančias 
moteris, klausė apie jų pažįstamas stribų šeimas ir sakė, jog „[...] dabar veža mūsų 
šeimas, atsakydami darysim viską, kad sunaikintume stribų šeimas“31.

Liepos mėn. pabaigoje čekistai 
turėjo žinių, jog partizanų būriai, iš-
sklaidyti per čekistines-karines opera-
cijas, vėl pradėjo telktis32.

Tuo metu Onuškio valsčiaus teri-
torijoje veikė Geležinio Vilko rinktinės 
kovotojai. Šis partizanų dalinys susi-
formavo 1945 m. birželio mėn., kai į 
vieną organizacinį darinį pradėti telk-
tis partizanų būriai, veikę Valkininkų, 
Onuškio, Daugų valsčiuose. Rinktinė 
buvo pavaldi Lietuvos partizanų sąjun-
gai (toliau – LPS)33. Jos vadu LPS štabas 
paskyrė Tarasevičių Leoną/Leonardą, 
Mato, slap. Lūšis, Aras (1912 06 29 
Švenčionių apskr. Adutiškio vls. Švi-
lakių k.–1946 04 03 Varėnos vls. Paba-
ronės k.). Rinktinė vienijo kelis būrius, 
kuriuos sudarė per 100 kovotojų34.

Liepos mėn. pabaigoje Bùrbonių 
miškê vyko Geležinio Vilko rinktinės 
vadų pasitarimas. Jame dalyvavo rink-

30 Lietuvos partizanų Žemaičių apygarda (1945–1953 m.). 
Dokumentų rinkinys, Vilnius, 2010, p. 165.

31 Pažyma apie besislapstančių banditų legalizaciją 
ir apie išpuolius Alytaus apskr. iki 1945 07 20, 
LYA, f. 1308, ap. 1, b. 2, l. 16.

32 Pažyma apie teroro išpuolį naktį iš 1945 08 04 
į 1945 08 05 Alytaus apskr. Daugų vls. ir Tra-
kų apskr. Onuškio vls., ten pat, f. K-21, ap. 1, 
b. 67, l. 115.

33 Lietuvos partizanų sąjunga – antisovietinė organi-
zacija, susikūrusi 1945 m. Vilniuje. Jos vyriausiojo 
štabo viršininko pavaduotojas Matas Mastauskas, 
Petro (gim. 1907 Panevėžyje) 1945 m. gegužės mėn. 
pabaigoje Valkininkų vls. susitiko su partizanų 
būrių vadais M. Čėsniumi, slap. Lapkritis, M. Vič-
kačka, slap. Vasara, B. Poškumi, slap. Naras ir 
kovotoju slap. Dobilas. Visi vadai sutiko su 
pasiūlymu priklausyti LPS. Nutarta junginį pa-
vadinti Geležinio Vilko rinktine, o vadu paskirti 
organizacijos narį ltn. L. Tarasevičių, slap. Aras. 
Organizacijos veikla nutrūko po to, kai čekistai 
1945 m. birželio mėn. 20–23 d. Vilniuje areštavo 
štabo narius.

34 M. Mastausko 1945 09 14 apklausos protokolas, 
LYA, f. K-1, ap. 8, b. 25, l. 177; M. Mastausko ir 
Z. Petrausko 1946 01 24 akistatos protokolas, ten 
pat, l. 64; M. Mastausko 1946 01 16 apklausos 
protokolas, ten pat, l. 30; 1946 04 03 aktas, ten pat, 
f. K-1, ap. 58, b. 35251/3, l. 221; Lietuvos naikinimas 
ir tautos kova (1940–1998), Vilnius, 1999, p. 270.
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tinės vadas L. Tarasevičius, slap. Lūšis, ir būrių vadai: Martynas Vičkačka, Jur-
gio, slap. Vasara (1911 Trakų apskr. Onuškio vls. Kaniūkų k.–1945 12 24), Jonas 
Jakubavičius, Kazimiero, slap. Rugys (1918 Alytaus apskr. Varėnos vls. Druckūnų 
k.–1948 09 16), Jonas Dambrauskas, Petro, slap. Siaubas (1915 09 14 Onuškio vls. 
Bakaloriškių k.–1946 09 02 Onuškio vls. Grendavės k.) ir Vaclovas Voveris, 
Andriaus, slap. Žaibas (1922 02 07 Bakaloriškių k.–1949 03 07 Alytaus apskr. 
Daugų vls. Žemaitėlių k.). Pasitarime nutarta atsakant į partizanų šeimų trėmi-
mus surengti išpuolį prieš sovietų rėmėjus ir talkininkus. Pirmiausia kovotojams 
nurodyta surinkti duomenų apie konkrečių vietovių gyventojus, išsiaiškinti, kurie 
žmonės dirbo represiniuose organuose, skundė ar kitaip padėjo sovietų valdžiai. 
M. Vičkačkos apklausos protokole užfiksuota, kad pagal surinktus duomenis buvo 
sudaromi pasmerktųjų sąrašai35.

Išlikusiuose archyviniuose dokumentuose neradome šio teiginio patvirtinimų. 
Galima prielaida, jog pasmerktųjų sąrašai buvo, nes tai buvo ne spontaniška, o 
suplanuota keršto akcija. Kita vertus, informaciją apie išankstinius sąrašus galima 
vertinti kaip sovietų tardytojų išmonę, siekį nutapyti kuo juodesnį žudynių pa-
veikslą. Analizuoti duomenys byloja tik tai, jog kovotojai dar prieš prasidedant 
operacijai buvo surinkę duomenų apie numatytus nužudyti asmenis.

Kas suteikė partizanams žinių apie žmonių veiklą ir kodėl nutarta pasmerkti 
vienus, o ne kitus – neaišku. Dažniausiai informaciją apie dominančius asmenis 
partizanai surinkdavo apklausdami vietos gyventojus. Greičiausiai žinias apie vieno 
ar kito žmogaus veiklą pateikė jų kaimynai arba juos pažinoję asmenys. Be to, 
partizanai pažinojo apylinkių gyventojus ir turėjo asmeninių motyvų ieškoti smerk-
tinų žmonių. Išsiaiškinti pasmerkimo motyvus yra problemiška. Išlikusi archyvinė 
medžiaga gali atskleisti tik objektyviąsias priežastis: dalyvavimą sovietizuojant kraštą, 
bendradarbiavimą su represinėmis struktūromis arba darbą jose, partiškumą ir kt. 
Tačiau išsiaiškinti subjektyviųjų priežasčių, t. y. asmeninių kivirčų, neapykantos, 
tikrų ar menamų skriaudų ar kaltinimų pagrįstumą, praktiškai neįmanoma.

Ar partizanai žinojo, kas tiesiogiai dalyvavo trėmime? Archyviniai dokumentai 
ir amžininkų atsiminimai byloja, kad vietos trėmikus žmonės pažinojo. Taip pat 
žinodavo arba numanydavo, kas skundė ištremtuosius. Nustatėme kai kuriuos 
asmenis, kurie dalyvavo arba prisidė-
jo prie 1945 07 17 Onuškio valsčiaus 
gyventojų trėmimo: Onuškio valsčiaus 
vykdomojo komiteto pirmininkas Jonas 
Bucilinas ir vykdomojo komiteto sekre-
torius Aleksas Koturjenko36, Onuškio 
valsčiaus partorgas Vladas Zapolskis37, 
LSSR NKVD Trakų apskrities skyriaus 
Onuškio valsčiaus poskyrio viršinin-
kas Vitalijus Kvačenka, Georgijaus 
(gim. 1915 05 05 Astrachanės gub.)38, 
LSSR NKGB Trakų apskrities skyriaus 
operatyvinis įgaliotinis Jonas Sabaitis, 
Jono (gim. 1922 Alytaus apskr. Butrimo-

35 M. Vičkačkos 1945 08 27 apklausos protokolas, 
ten pat, f. K-1, ap. 58, b. 39213/3, l. 13.

36 Pažyma apie J. Pinkevičių, ten pat, f. V-5, ap. 1, 
b. 39373, R. Pinkevičienės asmens byla, l. 28, 
29–29 a. p.; Onuškio vls. vykdomojo komiteto 
1945 01 16 posėdžio protokolas, ten pat, f. 164, 
ap. 7, b. 4, l. 22; Pažyma apie V. Versecko šeimą 
ir jo veiklą, ten pat, f. V-5, ap. 1, b. 38100, l. 4; 
1945 07 17 aktas, ten pat, l. 13–13 a. p.

37 Onuškio vls. vykdomojo komiteto 1945 01 16 
posėdžio protokolas, ten pat; 1945 07 17 aktas, ten 
pat, f. V-5, ap. 1, b. 38100, l. 13–13 a. p.

38 Ten pat; V. Kvačenkos tarnybos kortelė, ten pat, 
f. K-1, ap. 61, kartoteka Nr. 41.

39 1945 07 17 aktas, ten pat, f. V-5, ap. 1, b. 39373, 
R. Pinkevičienės asmens byla, l. 31; J. Sabaičio 
tarnybos kortelė, ten pat, f. K-1, ap. 61, kartoteka 
Nr. 41.
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nių vls. Liesionių k.)39, LSSR NKVD Onuškio valsčiaus poskyrio liaudies gynėjas 
Vladas Cibulskas, Jono (gim. 1929/1928 Onuškyje)40, Juozas Pačkauskas, Juozo41, 
Juozas Barbaravičius42, SSRS NKVD kariuomenės kariškis Mavlinas, Onuškio gy-
ventojas Vytautas Ivaškevičius, Vlado (gim. 1927)43, Levinas44, Juozas Karinkevičius, 
Miko (gim. 1894 Dusmenų k.)45, LSSR NKVD agentas slap. Donskoj46 ir Jonas 
Molėjus, Kazio, buvęs sovietų partizanų būrio „Už tėvynę” narys, vėliau SSRS 
paruošų liaudies komisariato įgaliotinio Trakų apskričiai pavaduotojas47.

Tikėtina, kad partizanams jie taip pat buvo žinomi. Kita vertus, dauguma 
gyveno Õnuškyje, kur buvo nepasiekiami kovotojams. Todėl baudžiamoji operacija 
nukreipta ne prieš tiesioginius trėmimų dalyvius, o prieš sovietų rėmėjus.

Kaimai, kuriuose turėjo vykti keršto išpuolis, numatyti iš anksto. Partizanų 
grupės turėjo eiti į Damononiÿ, Dusmenÿ, Grúožninkų, Gùdakiemio, Kal¸nų, 
Kani¾kų, Karéivonių, Smaliÿ kaimus ir Verbíciškių vienkiemį48.

Nukentėję kaimai yra apie 10 km nuo partizanų stovyklos, įrengtos ant 
Piliakalnio kalno Burbonių miške. Atokiausias Gudakiemio kaimas (apie 14 km), 
o artimiausias Kareivonių kaimas (apie 3 km). Kita vertus, nukentėję kaimai yra 
atokiau nuo valsčiaus centro. Tai reiškia, kad žudynės vyko kaimuose, kuriuos 
partizanai galėjo greitai pasiekti ir atlikę užduotį greitai pasitraukti, taigi Onuškyje 
dislokuota NKVD įgula ir stribai, gavę žinių apie išpuolį, nebūtų spėję operatyviai 
reaguoti ir užkirsti atsitraukimo kelių.

Per 1945 07 17 trėmimą nukentėjo Bakaloriškių, Di»žamenių, Priboniÿ, 
Grendavºs, Ūtõs, Kaniūkų, Smaliÿ, Dusmenºlių, Varliÿ, Dusmenų, Alabùrdiškių 
kaimų ir Jankavičių dvaro gyventojai. Iš viso iš Onuškio valsčiaus ištremta pen-
kiolika šeimų49.

Keršto akcija turėjo vykti tik trijuose kaimuose, kurių gyventojai buvo ištrem-
ti: Dusmenysê, Kani¾kuose ir Smaliuosê. Tai reiškia, kad partizanai siekė smogti 
ne ištremtųjų kaimynams, o nubausti kai kuriuos Onuškio valsčiuje gyvenusius 
sovietų šalininkus ir rėmėjus.

Taigi keršto akcijos vietovių pa-
sirinkimą lėmė taktiniai sumetimai: nu-
kentėję kaimai buvo netoli nuo partiza-
nų telkimosi vietos, greitai pasiekiami 
ir patogūs atsitraukti.

Atlikus parengiamuosius darbus, 
partizanams įsakyta 1945 08 04 susirink-
ti Burbonių miške. Susirinkus grupių 
vadai nuėjo gilyn į mišką tartis. Paskui 
rinktinės vadas išrikiavo kovotojus. Par-
tizanams paskelbta, kad vyks išdavikų 
baudimo akcija. L. Tarasevičius įsakė 
kovotojus suskirstyti į grupes. Tada 
paskelbta operacijos užduotis: nužu-
dyti šeimas tų, kurie dirbo milicijo-
je ar skundė kaimynus. Partizanams 
nurodyti kaimai ir pavardės asmenų, 

40 1945 07 17 aktas, ten pat, f. V-5, ap. 1, b. 38100, 
l. 13–13 a. p.; V. Cibulsko kortelė, ten pat, f. K-1, 
ap. 61, kartoteka Nr. 45.

41 1945 07 17 aktas, ten pat, f. V-5, ap. 1, b. 39373, 
R. Pinkevičienės asmens byla, l. 31.

42 Ten pat.
43 V. Ivaškevičiaus 1944 12 26 apklausos protokolas, 
ten pat, f. V-5, ap. 1, b. 38100, l. 1.

44 1945 m. pažymos kopija, ten pat, f. V-5, ap. 1, 
b. 38974, l. 3 a. p.

45 J. Karinkevičiaus 1945 01 07 apklausos protokolas, 
ten pat, f. V-5, ap. 1, b. 39373, R. Pinkevičienės 
asmens byla, l. 24–24 a. p.

46 Agentūrinis pranešimas, ten pat, f. V-5, ap. 1, 
b. 38100, l. 5.

47 Buvusių partizanų sąrašas, ten pat, f. 164, ap. 164, 
b. 23, l. 33 a. p.; 1945 m. pažymos kopija, ten pat, 
f. V-5, ap. 1, b. 38974, l. 3 a. p.

48 Taip pat nukentėjo Genionių ir Taučionių kaimų 
gyventojai. Partizanų, veikusių šiuose kaimuose, 
nepavyko išsiaiškinti.

49 Iš Trakų apskr. iškeldintų banditų šeimų sąrašas, 
LYA, f. V-135, ap. 7, b. 41, l. 31–33.



11

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA LIETUVOS VALSČIAI. ONUŠKIS

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.

Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis anksèiau nepublikuotas tekstas, 
kurio nuorašas patvirtintas nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2017 12 29.

kuriuos reikia nužudyti. Kituose archyviniuose dokumentuose nurodoma, kad 
užduotį žinojo tik grupių vadai, kurie įsakymus partizanams perdavė pakeliui. 
Pasmerktuosius sušaudyti galėjo savanoriai, jei tokių neatsirastų, tai turėjo padaryti 
partizanų gretose esantys nuo fronto atsilikę vokiečiai. Grupių vyresnieji galėjo 
vietoje nutarti, kuriuos šeimų narius nužudyti. Jie turėjo vadovautis saugumo 
sumetimais – asmuo nužudomas, jei manoma, kad jis kelia grėsmę partizanų 
saugumui. Gavusios įsakymą grupės išėjo į paskirtas vietas50.

Suformuotos penkios grupės, kurias sudarė jungtinės Siaubo ir Vasaros 
būrių pajėgos (žr. 1 lentelę).

1 lentelė

Kaimai Grupių sudėtis

Kareivonių ir  
Verbiciškių k.

Vadas – Valatkevičius (archyviniuose dokumentuose nurodomas kitas 
pavardės variantas – Volodkevičius) Stasys, Kristoforo, slap. Nyva, 
Pieva (1911 01 01 Alytaus apskr. Daugų vls. Griciūnų k.–1946 08 13)51, 
Kazlauskas Adomas, Bernardo (1923 08 15 Varėnos vls. Sapiegiš-
kių k.–1945 09 01/1945 09 25)52, Kuodzevičius Stasys, Jono, slap. Tauras 
(gim. 1925 Onuškio vls. Burbonių k.)53, Stravinskas Stasys, slap. Liepsna 
(gim. Burbonių k.)54, Ambrutis Vincas, Stasio, slap. Nevėžis (gim. 1925 
Alytaus apskr. Daugų vls. Salų k.)55, Kudzevičius (Kodzevičius) Vaclas 
(Vincas), Vinco, slap. Verbas (gim. 1929 Onuškio vls. Burbonių k.)56, 
Stražnickas (Staržinskas/Spražinskas) Juozas, Karolio, slap. Aukštai-
tis (gim. 1916 10 20 Kareivonių k.)57, Vilkauskas Jonas, slap. Liepa 
(gim. Damononių k.)58, 59.

Kaniūkų k. Vadas – M. Vičkačka, slap. Vasara, partizanas slap. Dania, Motiejus 
Glebus, slap. Ledas, vokietis slap. Vilhelmas, Judickas Jonas, Lukošiaus, 
slap. Pėdas (gim. 1918 Alytaus apskr. Alovės vls. Leliūnų k.–1945)60.

50 M. Vičkačkos 1945 08 27 apklausos protokolas, 
ten pat, f. K-1, ap. 58, b. 39213/3, l. 13; V. Ko-
dzevičiaus 1945 08 30 apklausos protokolas, 
ten pat, l. 110; J. Gainos 1945 09 19 apklausos 
protokolas, ten pat, b. 29523/3, l. 9 a. p.; Pa-
žyma apie teroro išpuolį naktį iš 1945 08 04 į 
1945 08 05 Alytaus apskr. Daugų vls. ir Tra-
kų apskr. Onuškio vls., ten pat, f. K-21, ap. 1, 
b. 67, l. 116; Legalizuoto bandito K. Stražnicko 
1945 09 04 apklausos protokolas, ten pat, f. K-1, 
ap. 58, b. 25126/3, l. 213.

51 S. Kodzevičiaus 1945 08 29 tardymo protokolas, 
ten pat, b. 39213/3, l. 92–92 a. p.; V. Ambru-
čio 1951 12 29 tardymo protokolas, ten pat, 
b. 25126/3, l. 112; Metrikos ištrauka, LCVA, 
f. 399, ap. 3, b. 42, vokas Nr. 1; Pažyma apie 
Juozo Matukevičiaus, slap. Vilkas, gaują, LYA, 
f. K-1, ap. 58, b. 25126/3, l. 353-4.

52 Ataskaita apie judriojo Trakų naikintojų būrio 
kovą prieš banditizmą nuo 1945 09 01 iki 
1945 09 25, ten pat, f. 164, ap. 7, b. 2, l. 39; 
Pažyma, ten pat, f. K-1, ap. 58, b. 25126/3, 
l. 242; Pažymėjimas, ten pat, l. 240.

53 S. Kodzevičiaus 1945 08 29 apklausos protokolas, 
ten pat, b. 39213/3, l. 92–92 a. p.

54 Ten pat; V. Ambručio 1951 12 29 apklausos 
protokolas, ten pat, b. 25126/3, l. 112.

55 S. Kodzevičiaus 1945 08 29 apklausos protokolas, 
ten pat; V. Ambručio 1951 12 29 apklausos pro-
tokolas, ten pat, l. 111, 112.

56 Ten pat.
57 LSSR NKVD-NKGB Vilniaus operatyvinio sekto-
riaus viršininko pavaduotojo Smirnovo 1945 08 05 
raportas LSSR NKVD-NKGB operatyvinio sekto-
riaus viršininkui Rudyko, ten pat, f. K-21, ap. 1, 
b. 75, l. 121; Areštuotojo J. Stražnicko anketa, ten 
pat, f. K-1, ap. 58, b. 25126/3, l. 6.

58 S. Kodzevičiaus 1945 08 29 apklausos protokolas, 
ten pat.

59 Yra duomenų, jog S. Valatkevičiaus grupėje buvo 
Vaclas Alaburda, Juozo, slap. Dzūkas (gim. 1926 
Onuškio vls. Žilinų k.), į partizanų gretas įstojęs 
1945 03 16, buvęs J. Dambrausko, slap. Siaubas, 
grupės partizanas, o 1945 m. liepos mėn. perėjęs 
į M. Vičkačkos būrį.

60 M. Žilionio 1945 09 02 apklausos protokolas, 
LYA, b. 39213/3, l. 169; M. Vičkačkos 1945 09 04 
apklausos protokolas, ten pat, l. 37; Areštuotojo 
J. Judicko anketa, ten pat, l. 127–127 a. p.; J. Ju-
dicko 1945 09 03 apklausos protokolas, ten pat, 
l. 132–134; Pažyma, ten pat, l. 243.

61 Pažyma apie Juozo Matukevičiaus, slap. Vilkas, 
gaują, ten pat, b. 25126/3, l. 353-3; M. Žilionio 
1945 09 02 apklausos protokolas, ten pat, b. 39213/3, 
l. 169.
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Kaimai Grupių sudėtis

Damononių ir  
Kalėnų k. 

Vadas – Žilionis Mikas, Kazio, slap. Martynas (gim. 1911 Onuškio vls. 
Bičiūnų k.)61, Rusas Vincas (kitur – Vaclovas), Juozo, slap. Ąžuolas

(gim. 1922 Ginakiemio k.)62, Gaina Jonas, Jono, slap. Gruodis (gim. 1918 
Damononių k.)63, Glebus Motiejus, slap. Epušė (gim. Kaniūkų k.) ir 
Aliukonis Vincas, slap. Miškas (tikėtina, gim. 1922 Gruožninkėlių arba 
Gruožninkų k.)64.

Gruožninkų, Smalių 
ir Gudakiemio k.

Vadas – Zaleckas Stasys, Vinco, slap. Rytas (gim. 1919 Gudakiemio k.)65, 
Kuklys Stasys, slap. Kirvis (gim. Bakaloriškių k.)66, Stankevičius Petras, 
slap. Rugpjūtis (gim. Damononių k.)67, Masalskis Zidorius, slap. Šaulys 
(gim. 1920/1921 Kaniūkų k.)68, Valentukevičius Jonas, slap. Dobilas, 
Rėkus Vaclas, slap. Neris (tikėtina, gim. 1923 Kaniūkų k.), Aliukonis 
Juozas, slap. Girėnas (tikėtina, gim. 1921 Gruožninkėlių k.), Rusas  
Algirdas, slap. Rėmas, vokietis slap. Bruno69.

(tęsinys)

62 V. Ruso 1949 09 14 apklausos protokolas, ten pat, 
b. 19070/3, t. 1, l. 196–197.

63 J. Gainos 1945 09 19 apklausos protokolas, ten 
pat, b. 29523/3, l. 8–8 a. p.; Areštuotojo J. Gainos 
anketa, ten pat, l. 67; 1945 11 27 nuosprendis, ten 
pat, l. 133.

64 B. Narinkevičiaus 1945 09 08 apklausos protokolas, 
ten pat, b. 38757, l. 20 a. p.; J. Gainos 1945 09 19 
apklausos protokolas, ten pat, b. 29523/3, l. 9 a. p.

65 S. Zalecko 1945 08 17 apklausos protokolas, ten 
pat, f. K-1, ap. 58, b. 39213/3, l. 157; Pažyma, ten 
pat, b. 19070/3, t. 3, l. 137.

66 S. Zalecko 1945 08 17 apklausos protokolas, ten 
pat, l. 157.

67 J. Mikalkevičiaus 1945 09 11 apklausos protokolas, 
ten pat, b. 29523/3, l. 24 a. p.

68 S. Arbačiausko 1945 09 06 apklausos protokolas, 
ten pat, l. 82.

69 J. Mikalkevičiaus 1945 09 11 apklausos protokolas, 
ten pat.

70 J. Mikalkevičiaus 1945 09 13 apklausos protokolas, 
ten pat, l. 27 a. p.

71 J. Mikalkevičiaus 1945 09 11 apklausos protokolas, 
ten pat, l. 24; J. Mikalkevičiaus 1945 09 13 apklau-
sos protokolas, ten pat, l. 27 a. p.; Pažyma apie 
S. Kazlauskienę, ten pat, b. P-16165 stebėjimo byla, 
l. 46–25; Pažyma, ten pat, b. P-16165, l. 165; Vo-
verienė O. Lietuvos laisvės kovos karžygys Vaclovas 
Voveris-Žaibas, Vilnius, 2007, p. 54.

72 J. Mikalkevičiaus 1945 09 11 apklausos protokolas, 
LYA, f. K-1, ap. 58, b. 29523/3, l. 24; 1946 09 02 
operatyvinė suvestinė Nr. 235, ten pat, f. K-41, 
ap. 1, b. 138, l. 91.

73 J. Mikalkevičiaus 1945 09 13 apklausos protokolas, 
ten pat, f. K-1, ap. 58, b. 29523/3, l. 27 a. p.

74 J. Mikalkevičiaus 1945 09 11 apklausos pro-
tokolas, ten pat, l. 24; 1946 09 02 operatyvinė 
suvestinė Nr. 235, ten pat, f. K-41, ap. 1, b. 138, 
l. 91.

75 J. Mikalkevičiaus 1945 09 13 apklausos pro-
tokolas, ten pat, f. K-1, ap. 58, b. 29523/3, 
l. 27 a. p.

76 V. Trakimavičiaus 1945 09 13 apklausos 
protokolas, ten pat, l. 47; V. Trakimavičiaus 
1945 09 03 apklausos protokolas, ten pat, l. 50; 
Areštuotojo V. Trakimavičiaus anketa, ten pat, 
l. 45–45 a. p.; J. Mikalkevičiaus 1945 09 11 
apklausos protokolas, ten pat, l. 25.

77 J. Mikalkevičiaus 1945 09 13 apklausos proto-
kolas, ten pat, l. 27 a. p.

78 J. Mikalkevičiaus 1945 09 11 apklausos protoko-
las, ten pat, l. 24; J. Mikalkevičiaus 1945 09 13 
apklausos protokolas, ten pat, l. 27 a. p.; S. Ar-
bačiausko 1945 09 06 apklausos protokolas, ten 
pat, l. 81 a. p.

79 S. Arbačiausko 1945 09 07 papildomos apklausos 
protokolas, ten pat, l. 84 a. p.; J. Mikalkevičiaus 
1945 09 13 apklausos protokolas, ten pat, l. 27 
a. p.; J. Mikalkevičiaus 1945 09 11 apklausos 
protokolas, ten pat, l. 24.

80 Pažyma apie Juozo Matukevičiaus, slap. Vilkas, 
gaują, ten pat, b. 25126/3, l. 353-3; J. Mikal-
kevičiaus 1945 09 13 apklausos protokolas, 
ten pat, b. 29523/3, l. 27 a. p.; S. Arbačiausko 
1945 09 06 apklausos protokolas, ten pat, l. 83; 
J. Mikalkevičiaus 1945 09 11 apklausos proto-
kolas, ten pat, l. 24.

81 J. Mikalkevičiaus 1945 09 13 apklausos protoko-
las, ten pat, l. 28; J. Mikalkevičiaus 1945 09 11 
apklausos protokolas, ten pat, l. 23–23 a. p.
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Kaimai Grupių sudėtis

Dusmenų k. Vadas – J. Dambrauskas, slap. Siaubas70, Kazlauskas Jonas, Šimo, 
slap. Šermukšnis (1919/1920 Onuškio vls. Varlių k.–1949 03 07)71, 
Legetavičius Stasys, slap. Aušra (1911/1916 Grendavės k.–1946 09 02 
Grendavės k.)72, kovotojas slap. Bijūnas73, Budrevičius Vaclovas,  
Ignoto, slap. Lietus (1918 08 16 Vackiškės k.–1946 09 02 Grendavės k.)74, 
partizanas slap. Gardinas, jo žmona75, Trakimavičius Vladas, Motiejaus, 
slap. Patrimpas (gim. 1919 Onuškio vls. Vieštartonių k.)76, slap. Ma-
žiukas, Bingelis Bronius, slap. Pupa (Ūtos k.)77, Kriščiūnas Bronius, 
slap. Dėdė Andrius78, Rusas Vaclovas, Juozo, slap. Ešerys (gim. 1921 
Ginakiemio k.)79, Arbačiauskas Stasys, Stasio, slap. Tigras (Ginakie-
mio k.–1949)80, Mikalkevičius Jonas, Mato, slap. Sausis (gim. Varlių k.)81

Išanalizavus archyvinius duomenis, paaiškėjo, kad visose grupėse, išsky-
rus partizanus, veikusius Dusmenų kaime, buvo nukentėjusių kaimų gyventojų 
(žr. 2 lentelę). Tai reiškia, kad jos suformuotos taip, kad nors vienas jų narys 
tiksliai žinojo, kur gyvena pasmerktieji, juos asmeniškai pažinojo. Jie gerai paži-
nojo ir apylinkes, todėl galėjo greitai nuvesti grupę į nurodytas vietas, o kilus 
pavojui sėkmingai pasitraukti. Kartu su iš nukentėjusių kaimų apylinkių kilusiais 
partizanais grupėse buvo atokesnių vietovių gyventojų. Nepažįstamų arba beveik 
nepažįstamų partizanų įtraukimą į grupes galima pagrįsti tuo, jog jie asmeniškai 
nepažinojo pasmerktųjų, todėl jų neturėjo veikti asmeniniai motyvai ir sentimentai. 
Dėl tos pačios priežasties užduočiai vykdyti paskirti ir partizanų gretose buvę 
vokiečių kariai. Tikėtina, kad taip suformavusi grupes Geležinio Vilko vadovybė 
manė, jog įsakymas bus įvykdytas.

Išskirtinė yra Dusmenų kaime veikusi grupė. Joje nebuvo šio kaimo gyventojų. 
Grupei vadovavo bakaloriškietis J. Dambrauskas, o ją sudarė tik jo būrio partizanai.

Archyvinė medžiaga byloja, kad dalyvavimas akcijoje nebuvo savanoriškas. 
Jos dalyvius atrinko ir į grupes suskirstė vadai. Todėl darytina išvada, kad opera-
cijoje dalyvavo patikimiausi kovotojai. Pasmerktuosius sušaudyti turėjo savanoriai, 
o jų neatsiradus – vokiečiai.

2 lentelė

Nukentėjo šių kaimų gyventojai Operacijoje dalyvavo šių kaimų gyventojai

Kareivonių k. ir Verbiciškių vnk. Bakaloriškių, Petrauskų, Burbonių, Kareivonių, Damononių k. 

Kaniūkų k. Kaniūkų, Leliūnų k. ir nežinomas.

Gruožninkų, Smalių ir  
Gudakiemio k.

Gudakiemio, Bakaloriškių, Damononių, Kaniūkų, Bytautonių, 
Gruožninkėlių, Ginakiemio k., nežinomas.

Damononių ir Kalėnų k. Bičiūnų, Damononių, Kaniūkų, Gruožninkėlių arba  
Gruožninkų, Ginakiemio k.

Dusmenų k. Bakaloriškių, Varlių, Grendavės, Vackiškės, nežinomas,  
Vieštartonių, Ūtos, Ginakiemio k. 

Akcijos data pasirinkta neatsitik-
tinai – naktis iš šeštadienio į sekmadie-

82 V. Kodzevičiaus 1945 08 30 apklausos protokolas, 
ten pat, b. 39213/3, l. 110.

83 Vardinis Onuškio vls. Žilinų kaimiškosios apylinkės 
naujakurių sąrašas, LCVA, f. R-61, ap. 2, b. 41, 
l. 104 a. p.; Trakų apskr. Onuškio vls. Kareivo-
nių k. butų ūkio lapas Nr. 3, ten pat, f. R-743, 
ap. 2, b. 7610, l. 4 a. p.

84 Vardinis Onuškio vls. Žilinų kaimiškosios apylinkės 
naujakurių sąrašas, ten pat.
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nį. Tikėtasi, kad tuo metu į namus bus grįžę administracijos darbuotojai, stribai 
ir kt., kurie dirbo ir gyveno Onuškyje.

Operacijos vykdymas
S. Valatkevičiaus vadovaujami partizanai 1945 08 05 naktį išėjo iš Burbonių 

miško. Pakeliui grupės vadas kovotojo V. Kodzevičiaus klausinėjo apie įtariamuo-
sius Vincą Sinkevičių, Malviną Čižienę ir Antaną Zalecką82.

Išsiaiškinome, kad Kareivonių kaime gyveno Malvina Čižienė (gim. 1904). 
Jos vyras Jonas Čižius, Jokūbo (gim. 1907 Onuškio vls.), buvo naujakurys, Karei-
vonių kaime turėjęs 2,5 ha ir papildomai gavęs 2 ha83. Vardiniame Onuškio vls. 
naujakurių sąraše įrašytas ir Vincas Sinkevičius, Šimo, Kareivonių kaime turėjęs 
2,75 ha, gavęs 3,25 ha84. Esamų archyvinių duomenų nepakako nustatyti, ar tai 
vienas ir tas pats asmuo. Duomenų apie A. Zalecką neradome. 

V. Kodzevičius grupės vadui atsakęs, jog šiuos asmenis jis gerai pažįsta ir 
jie palankūs partizanams, todėl Nyva nutarė jų neliesti85. Tai reiškia, kad grupių 
vadai, vykdydami vadovybės nurodymus, rinko žinias, ir manydami, kad įtaria-
mieji yra palankūs, nutarė jų nežudyti.

Atėjus į Verbiciškių vienkiemio apylinkes (apie 1 km iki jo) grupės vadas 
pasakė užduotį – įsakyta nužudyti Linkevičių86. Apie 24 val. partizanai apsupo jo 
namą. S. Valatkevičius įsakė nužudyti name esančius vyrus, o moterų neliesti87. Į 
vidų nuėjo A. Kazlauskas, Spražinskas ir Stravinskas bei Valatkevičius88. Moterys 
buvo nuvestos į kitą kambarį. Su jomis liko K. Stražnickas. Nyva reikalavo, kad 
Linkevičius atiduotų šautuvą ir pistoletą. Po to pasigirdo šautuvo ir automato 
šūviai. Automatu buvo ginkluotas Vasaris89.

Partizanai nužudė Juozą Lenkevičių (archyviniuose dokumentuose užfiksuo-
tas ir kitoks jo pavardės variantas – Linkevičius), Jono (gim. 1907 05 15), buvusį 

85 V. Kodzevičiaus 1945 08 30 apklausos protokolas, 
LYA, f. K-1, ap. 58, b. 39213/3, l. 110.

86 S. Kodzevičiaus 1945 09 04 apklausos protokolas, 
ten pat, l. 96.

87 V. Ambručio 1951 12 29 apklausos protokolas, 
ten pat, b. 25126/3, l. 113; Legalizuoto bandito 
K. Stražnicko 1945 09 04 apklausos protokolas, ten 
pat, l. 213; LSSR NKVD-NKGB Vilniaus operaty-
vinio sektoriaus viršininko pavaduotojo Smirnovo 
1945 08 05 raportas LSSR NKVD-NKGB operatyvi-
nio sektoriaus viršininkui Rudyko, ten pat, f. K-21, 
ap. 1, b. 75, l. 119.

88 V. Ambručio 1951 12 29 apklausos protokolas, ten 
pat, f. K-1, ap. 58, b. 25126/3, l. 113.

89 Legalizuoto bandito K. Stražnicko 1945 09 04 
apklausos protokolas, ten pat, l. 213–214.

90 LSSR NKVD-NKGB Vilniaus operatyvinio sektoriaus 
viršininko pavaduotojo Smirnovo 1945 08 05 raportas 
LSSR NKVD-NKGB operatyvinio sektoriaus virši-
ninkui Rudyko, ten pat, f. K-21, ap. 1, b. 75, l. 119; 
1945 08 05 aktas, ten pat, f. K-1, ap. 58, b. 29523/3, 
l. 90; Trakų apskr. Onuškio vls. Virbiciškių k. butų 
ūkio lapas Nr. 48, LCVA, f. R-743, ap. 2, b. 7611, 
l. 42 a. p.; O. Linkevičienės 1951 12 29 apklausos 

protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 25126/3, 
l. 162–163; O. Linkevičienės 1958 07 31 apdo-
vanojimo lapas, ten pat, f. 2, ap. 2, b. 97, l. 1; 
S. Kodzevičiaus 1945 09 04 apklausos protokolas, 
ten pat, f. K-1, ap. 58, b. 39213/3, l. 96.

91 S. Kodzevičiaus 1945 09 04 apklausos protokolas, 
ten pat; LSSR NKVD-NKGB Vilniaus operatyvi-
nio sektoriaus viršininko pavaduotojo Smirnovo 
1945 08 05 raportas LSSR NKVD-NKGB opera-
tyvinio sektoriaus viršininkui Rudyko, ten pat, 
f. K-21, ap. 1, b. 75, l. 119; 1945 08 05 aktas, 
ten pat, f. K-1, ap. 58, b. 29523/3, l. 91.

92 LSSR NKVD-NKGB Vilniaus operatyvinio 
sektoriaus viršininko pavaduotojo Smirnovo 
1945 08 05 raportas LSSR NKVD-NKGB ope-
ratyvinio sektoriaus viršininkui Rudyko, ten 
pat, f. K-21, ap. 1, b. 75, l. 119; Trakų apskr. 
Onuškio vls. Kareivonių k. butų ūkio lapas 
Nr. 16, LCVA, f. R-743, ap. 2, b. 7610, l. 18 
a. p.; O. Židenienės 1951 12 29 apklausos pro-
tokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 25126/3, l. 135; 
O. Židenienės 1952 01 02 apklausos protokolas, 
ten pat, l. 140–141; 1945 08 05 aktas, ten pat, 
b. 39213/3, l. 177.
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sovietų partizanų ir pogrindininkų rėmėją, tuoj po karo dirbusį apylinkės tarybos 
pirmininku, o 1945 m. rugpjūčio mėn. – apylinkės tarybos pirmininko pavaduotoju, 
ir jo sūnų Juozą Lenkevičių (gim. 1931 02 25). Kovotojai nelietė jo žmonos Onos 
Lenkevičienės, Tomo (gim. 1909 04 04 Kalėnų k.), ir keturių dukterų – Marijonos 
(gim. 1929 09 10), Veronikos (gim. 1933 01 15), Onos (gim. 1935 08 25) ir Zofijos 
(gim. 1938 03 30)90.

Paskui, apie 3 val. nakties grupė nuėjo į Kareivonių kaimą, kur turėjo nu-
žudyti sovietų administracijos pareigūno Zinkevičiaus šeimą91. Jonas Zinkevičius, 
Jono (kitur nurodoma – Juozo) (gim. 1905/1899), 1944 m. išrinktas ir iki žūties 
dirbo Žilinÿ kaimiškosios apylinkės tarybos pirmininku (kitame archyviniame 
dokumente – sekretoriumi)92. Į jo namą įėjo S. Valatkevičius, Nevėžis, Vasaris ir 
Liepsna93. Gelbėdamasis J. Zinkevičius iššoko pro langą ir mėgino pabėgti, tačiau 
buvo nušautas šūviu į nugarą. Bėgantį J. Zinkevičių galėjo nušauti V. Kodzevi-
čius ir K. Stražnickas94. Be to, nužudyti J. Zinkevičiaus sūnūs Jonas (gim. 1932) 
ir Vaclas (gim. 1934)95.

V. Kodzevičiaus 1945 08 30 apklausos protokole užfiksuota, jog J. Zinkevičiaus 
vaikus galėjo nušauti Kazlauskas, slap. Vasaris, kuris tuo metu buvo ginkluotas 
automatu. V. Kodzevičius girdėjo, kad šaudyta iš automato, todėl manąs, jog 
nušovė Kazlauskas96. Automato šūvius girdėjo ir kitas akcijos dalyvis V. Ambrutis. 
Jo 1952 01 02 tardymo protokole užfiksuota, kad iš šautuvo nebuvo šaudoma97.

Partizanai nelietė J. Zinkevičiaus žmonos Onos, Adomo (gim. 1900/1908 
Daugų vls. Užtelšių k.), ir dukters Varės (gim. 1938)98.

Yra informacijos, kad Kareivonių kaime tą pačią naktį buvo nušautas Jonas 
Žemaitis (gim. 1900). Į jo namus atėjo 12 partizanų ir pareikalavo maisto ir deg-
tinės, nieko negavę pradėjo grasinti šeimininkui ginklu. Tuo pat metu jo sūnus 
Vaclas Žemaitis (gim. 1929 Kareivonių k.) pabėgo iš namų. Grįžęs rytą, jis rado 

93 V. Ambručio 1951 12 29 apklausos protokolas, 
ten pat, b. 25126/3, l. 113; Legalizuoto bandito 
K. Stražnicko 1945 09 04 apklausos protokolas, ten 
pat, l. 214.

94 Pažyma apie V. Kodzevičiaus šeimą, ten pat, 
b. 39213/3, l. 108; V. Kodzevičiaus 1945 08 30 
apklausos protokolas, ten pat, l. 110; Legalizuoto 
bandito K. Stražnicko 1945 09 04 apklausos pro-
tokolas, ten pat, b. 25126/3, l. 214.

95 LSSR NKVD-NKGB Vilniaus operatyvinio sekto-
riaus viršininko pavaduotojo Smirnovo 1945 08 05 
raportas LSSR NKVD-NKGB operatyvinio sekto-
riaus viršininkui Rudyko, ten pat, f. K-21, ap. 1, 
b. 75, l. 119; 1945 08 05 aktas, ten pat, f. K-1, 
ap. 58, b. 29523/3, l. 91; Trakų apskr. Onuškio vls. 
Kareivonių k. butų ūkio lapas Nr. 16, LCVA, 
f. R-743, ap. 2, b. 7610, l. 18 a. p.; O. Židenienės 
1951 12 29 apklausos protokolas, LYA, f. K-1, 
ap. 58, b. 25126/3, l. 135; O. Židenienės 1952 01 02 
apklausos protokolas, ten pat, l. 140–141; 1945 08 05 
aktas, ten pat, b. 39213/3, l. 177.

96 V. Kodzevičiaus 1945 08 30 apklausos protokolas, 
ten pat, l. 110.

97 V. Ambručio 1952 01 02 apklausos protokolas, ten 
pat, b. 25126/3, l. 121.

98 LSSR NKVD-NKGB Vilniaus operatyvinio 
sektoriaus viršininko pavaduotojo Smirnovo 
1945 08 05 raportas LSSR NKVD-NKGB ope-
ratyvinio sektoriaus viršininkui Rudyko, ten 
pat, f. K-21, ap. 1, b. 75, l. 119; Trakų apskr. 
Onuškio vls. Kareivonių k. butų ūkio lapas 
Nr. 16, LCVA, f. R-743, ap. 2, b. 7610, l. 18 
a. p.; O. Židenienės 1951 12 29 apklausos pro-
tokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 25126/3, l. 135; 
O. Židenienės 1952 01 02 apklausos protokolas, 
ten pat, l. 140–141; 1945 08 05 aktas, ten pat, 
b. 39213/3, l. 177.

99 V. Žemaičio 1945 10 07 apklausos protokolas, 
ten pat, b. 29523/3, l. 87–87 a. p.; Trakų apskr. 
Onuškio vls. Kareivonių k. butų ūkio lapas 
Nr. 17, LCVA, f. R-743, ap. 2, b. 7610, l. 19 a. p.

100 V. Kodzevičiaus 1945 08 30 apklausos proto-
kolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 39213/3, l. 110; 
V. Ambručio 1952 01 02 apklausos protokolas, 
ten pat, b. 25126/3, l. 121; Legalizuoto bandito 
K. Stražnicko 1945 09 04 apklausos protokolas, 
ten pat, l. 214.

101 1951 06 26 aktas, ten pat, b. 19973/3, t. 5, l. 54; 
1952 01 09 pažymėjimas, ten pat, b. 25126/3, 
l. 249.
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ant grindų gulintį nušautą tėvą. Jis buvo nušautas tuo pat metu, kai sūnus bėgo 
iš namų. Nužudytas žmonos Onos Žemaitienės (gim. 1900 Daugų vls.) akivaizdoje. 
Ji mirė po keturių dienų99.

Duomenų, patvirtinančių šią informaciją, neradome.
Be to, S. Valatkevičiaus vadovaujami partizanai Kareivonių kaime ieškojo 

Jankausko, tačiau jo namie nerado, o šeimos narių nelietė100.
Išsiaiškinome, jog Kareivonių kaime gyveno tik vienas asmuo tokia pavarde: 

Jonas Jankauskas, Lauro (gim. 1901 Kareivonių k.), sovietų aktyvistas, 1951 m. 
dirbęs Žilinų kaime pradinės mokyklos mokytoju, 1951 06 26 Bakaloriškių kaimo 
apylinkėse buvo sumuštas, atbėgo į Pajodikės vienkiemį, kur jį nušovė nenustatyti 
asmenys101.

Įvykdžiusi vadovybės įsakymą S. Valatkevičiaus grupė išėjo į Burbonių 
mišką102.

M. Vičkačkos vadovaujama grupė į Kaniūkų kaimą atėjo apie 2 val. Vadas 
užėjo į namus. Po 20 min. grįžęs įsakė kovotojams sekti paskui. Jie apsupo ūkį, 
esantį už kilometro nuo M. Vičkačkos namų. Name buvo senutė ir dvi merginos. 
Senutę ir vieną merginą M. Vičkačka ir dar vienas partizanas išvedė į daržinę, 
kur jos buvo nušautos. Kitos merginos kovotojai nelietė103.

Nužudytos stribo Juozo Lebednyko, Motiejaus (gim. 1921 Trakų apskr. 
Onuškio vls. Kaniūkų k.), nuo 1945 05 15 iki 1951/1953 m. dirbusio LSSR NKVD/
MGB/MVD Daugų ir Onuškio vls. poskyrių liaudies gynėjų būriuose104, moti-
na Elena Dambrauskienė (pagal pirmą vyrą – Lebednykienė) ir jo sesuo Elena 
Lebednykaitė (kitur – Anelė), Motiejaus (gim. 1922 09 08). Tą naktį jų namuose 
nakvojo giminaitė, kurią partizanai paliko gyvą105.

Yra duomenų, kad moteris nušovė vokietis, buvęs grupėje. M. Vičkačkos 
1945 09 04 apklausos protokole užfiksuota, jog pasmerktąsias kartu su vokiečiu 
žudė ir J. Judickas. Tai patvirtino ir pats J. Judickas, kurio 1945 09 07 apklausos 
protokole užfiksuota, kad asmeniškai nušovė senutę106.

J. Lebednyko publikuotuose atsiminimuose rašoma, kad tuo metu stribu jis 
dar nebuvo, o įstojo sužinojęs, kad

102 V. Ambručio 1951 12 29 apklausos protokolas, 
ten pat, b. 25126/3, l. 114.

103 J. Judicko 1945 09 04 apklausos protokolas, 
ten pat, b. 39213/3, l. 135–135 a. p.

104 Buvusių liaudies gynėjų, gyvenančių Trakų r., 
sąrašas, ten pat, f. K-11, ap. 2, b. 1857, l. 3; 
Buvusių liaudies gynėjų, 1984 m. gyvenusių 
Trakų r., sąrašas, ten pat, l. 14-4; J. Lebednyko 
kortelė, ten pat, f. K-1, ap. 61, kartoteka Nr. 45; 
LSSR NKVD-NKGB Vilniaus operatyvinio 
sektoriaus viršininko pavaduotojo Smirnovo 
1945 08 05 raportas LSSR NKVD-NKGB opera-
tyvinio sektoriaus viršininkui Rudyko, ten pat, 
f. K-21, ap. 1, b. 75, l. 120; 1945 08 06 aktas, 
ten pat, f. K-1, ap. 58, b. 29523/3, l. 93–93 
a. p.; Trakų apskr. Onuškio vls. Kaniūkų k. 
butų ūkio lapas Nr. 6, LCVA, f. R-743, ap. 2, 
b. 7594, l. 7 a. p.

105 LSSR NKVD-NKGB Vilniaus operatyvinio sekto-
riaus viršininko pavaduotojo Smirnovo 1945 08 05 
raportas LSSR NKVD-NKGB operatyvinio sektoriaus 
viršininkui Rudyko, LYA, f. K-21, ap. 1, b. 75, l. 120; 
M. Vičkačkos 1945 09 01 apklausos protokolas, ten 
pat, f. K-1, ap. 58, b. 39213/3, l. 24 a. p.; M. Vičkač-
kos 1945 09 04 apklausos protokolas, ten pat, l. 37; 
M. Vičkačkos 1945 09 08 apklausos protokolas, ten 
pat, l. 40; 1945 08 06 aktas, ten pat, f. K-1, ap. 58, 
b. 29523/3, l. 93–93 a. p.; Trakų apskr. Onuškio vls. 
Kaniūkų k. butų ūkio lapas Nr. 6, LCVA, f. R-743, 
ap. 2, b. 7594, l. 7 a. p.; 1945 08 06 aktas, LYA, 
f. K-1, ap. 58, b. 39213/3, l. 184–184 a. p.

106 J. Judicko 1945 09 07 apklausos protokolas, ten pat, 
b. 39213/3, l. 138.

107 Liaudies gynėjų žodis, Vilnius, 1987, p. 213–218.
108 Trakų apskr. Onuškio vls. Kaniūkų k. butų ūkio 
lapas Nr. 6, LCVA, f. R-743, ap. 2, b. 7594, l. 7 a. p.
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„[...] banditai nužudė mano motiną ir seserį. [...] nulėkiau į vals-
čiaus milicijos skyrių. Čia sutikau liaudies gynėjus. Jie patvirtino, 
kad naktį banditai nužudė ne tik mano namiškius, bet ir keliolika 
kitų valsčiaus gyventojų – vyrų, moterų ir vaikų. Tragiški įvykiai 
pagreitino mano apsisprendimą. Užėjęs pas valstybės saugumo sky-
riaus viršininką, paprašiau ginklo, užsirašiau į liaudies gynėjus”107.

Surašymo duomenimis, Kaniūkų kaime, be jau minėtų E. Dambrauskienės 
artimųjų, gyveno E. Dambrauskienės vyras Jonas Dambrauskas, sūnus Vaclovas 
(gim. 1921 02 05) ir duktė Stasė (gim. 1932 09 05)108.

Informacijos apie tai, jog šie asmenys būtų nukentėję nuo partizanų, nera-
dome. Iš archyvinės medžiagos neaišku, ar J. Dambrauskas, V. Dambrauskas ir 
S. Dambrauskaitė tuo metu gyveno kartu su nužudytosiomis, ar jie buvo namuose 
tą rugpjūčio naktį. M. Vičkačkos grupės veiksmai vertintini kaip represinis veiks-
mas prieš tiesioginius stribo ar sovietams palankaus asmens gimines: nužudytos 
jo motina ir sesuo, o patėvis, netikras brolis ir sesuo nenukentėjo.

M. Žilionio, slap. Martynas (gim. 1911 Bičiūnų k.), vadovaujami partizanai 
1945 08 05 naktį apie 3 val. atėjo į Kalėnų kaimą109.

Čia nužudytos komjaunuolio Andriaus Kalvedžio, Aleksandro (1924–1948), 
kuris nuo 1944 m. buvo LSSR NKVD/MGB/MVD Alytaus apskr. skyriaus Dau-
gų vls. poskyrio liaudies gynėjų būrio narys110, motina ir netikra sesuo. Partizanai 
nužudė Marcelę (archyviniuose dokumentuose užfiksuotas ir kitas vardo varian-
tas – Martyna) Putienę, pagal pirmą vyrą Kolvedienę (gim. 1898 10 20), ir jos 
dukterį Ievą Putytę, 24 metų111.

Tuo pat metu namuose ant aukšto slėpėsi M. Putienės vaikai Stasys Putys 
(gim. 1937 03 21), Juozas Putys (gim. 1939 04 05) ir Juzė Putytė (gim. 1935 12 10), 
kurių partizanai nelietė112.

Iš archyvinių dokumentų neaišku, ar kovotojai jų nerado ir todėl nenužudė, 
ar rado, tačiau nutarė nežudyti.

109 LSSR NKVD-NKGB Vilniaus operatyvinio 
sektoriaus viršininko pavaduotojo Smirnovo 
1945 08 05 raportas LSSR NKVD-NKGB opera-
tyvinio sektoriaus viršininkui Rudyko, ten pat, 
f. K-21, ap. 1, b. 75, l. 120.

110 Stojančio į LKJS A. Kalvedžio anketa, ten pat, 
f. 3108, ap. 3108, b. 19, l. 20–20 a. p.

111 LSSR NKVD-NKGB Vilniaus operatyvinio sekto-
riaus viršininko pavaduotojo Smirnovo 1945 08 05 
raportas LSSR NKVD-NKGB operatyvinio sekto-
riaus viršininkui Rudyko, ten pat, f. K-21, ap. 1, 
b. 75, l. 120; 1945 08 05 aktas, ten pat, f. K-1, 
ap. 58, b. 29523/3, l. 94–94 a. p.; Trakų apskr. 
Onuškio vls. Kalėnų k. butų ūkio lapas Nr. 30, 
LCVA, f. R-743, ap. 2, b. 7595, l. 29 a. p.

112 S. Cikanavičiaus 1989 02 03 paaiškinimas, 
LYA, f. K-15, ap. 1, b. 588, l. 9; O. Markevi-

čienės 1989 02 03 paaiškinimas, ten pat, l. 10; 
Trakų apskr. Onuškio vls. Kalėnų k. butų ūkio 
lapas Nr. 30, LCVA, f. R-743, ap. 2, b. 7595, 
l. 29 a. p.

113 J. Gainos 1945 10 02 apklausos protokolas, LYA, 
f. K-1, ap. 58, b. 29523/3, l. 12.

114 O. Markevičienės 1989 02 03 paaiškinimas, ten 
pat, f. K-15, ap. 1, b. 588, l. 10.

115 LSSR NKVD-NKGB Vilniaus operatyvinio 
sektoriaus viršininko pavaduotojo Smirnovo 
1945 08 05 raportas LSSR NKVD-NKGB opera-
tyvinio sektoriaus viršininkui Rudyko, ten pat, 
f. K-21, ap. 1, b. 75, l. 120; 1945 08 05 aktas, 
ten pat, f. K-1, ap. 58, b. 29523/3, l. 94–94 a. p.; 
Trakų apskr. Onuškio vls. Kalėnų k. butų ūkio 
lapas Nr. 25, LCVA, f. R-743, ap. 2, b. 7595, 
l. 26 a. p.
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Yra duomenų, kad J. Gaina, slap. Gruodis, M. Žilionis, slap. Martynas, ir 
partizanas Aliukonis, slap. Miškas, moteris paklupdė, o po to J. Gaina jas sušaudė113.

Kad nužudant M. Kolvedienę-Putienę ir jos dukrą dalyvavo Damononių 
kaimo gyventojas Gaina, liudijo ir įvykio amžininkai114.

Tame pačiame kaime M. Žilionio vadovaujami partizanai nužudė Motiejų 
Vičkačką, Motiejaus (gim. 1896 06 20/27 Trakų apskr. Valkininkų vls. Kalėnų k.), 
jo žmoną Marę Vičkačkienę (gim. 1896 03 10), dukteris Anelę (gim. 1922 12 06) 
ir Genę (kituose dokumentuose – Stasę) (gim. 1931 08 05)115.

Archyviniai dokumentai neatskleidė motyvų, dėl kurių partizanai išžudė 
Vičkačkų šeimą. Apie M. Vičkačką pavyko išsiaiškinti tik tiek, kad jis 1915 08 15 
mobilizuotas į carinės Rusijos armiją, buvo eilinis, 1917 m. fronte prie Gusečino 
kontūzytas, 1917 m. lapkričio mėn. Smolenske stojo į Lietuvių tautinę dalį, kur 
tarnavo iki 1918 m. kovo mėn., 1919 m. sausio mėn. grįžo į Lietuvą, visą laiką 
gyveno Kalėnų k., buvo žemdirbys116.

Galimi Vičkačkų šeimos nužudymo motyvai minimi publikuotose gretimo 
Kaniūkų kaimo gyventojo, buvusio liaudies gynėjo Juozo Lebednyko atsiminimuo-
se. Jo pasakojime rašoma, kad Vičkačka, žmonių Beruliu pramintas, buvęs caro 
kariuomenės kareivis, sakydavęs: 

„[...] rusai stiprūs, kaip pliekia vokiečius. Tai ne keturiasdešimt 
pirmieji metai jiems. O ką jūs ten, miške, pakariausite“, dėl to 
„[...] banditai jį apšaukė bolševiku ir nužudė. Ne tik senį Joną 
Vičkačką, bet ir jo žmoną, dvi suaugusias dukras.”117

Nesant archyvinių duomenų apie 
M. Vičkačkos bendradarbiavimą su so-
vietų represinėmis struktūromis ar jo 
darbą administracijoje, šis pasakojimas 
yra vienintelis M. Vičkačkos šeimos 
nužudymo motyvus atskleidžiantis 
šaltinis. Taigi tikėtina, kad M. Vičkač-
ka nepritarė partizanų veiksmams ir 
apie tai viešai kalbėjo. Todėl partizanų 
vertintas kaip priešiškai nusiteikęs ir 
nepatikimas asmuo. Gandų skleidimą 
kovotojai vertino kaip nusikaltimą, už 
kurį grėsė griežtos bausmės. Pavyz-
džiui, Tauro apygardos štabo įsakyme 
visuomenei rašoma: 

„Draudžiama platinti visokius niekuo ne-
pagrįstus gandus, skleidžiamus daugiausia 
bolševikų su tikslu išgąsdinti ir demorali-

116 1917–1919 m. tarnavusiųjų rusų kariuomenės 
lietuvių tautinėse dalyse ir veikusiųjų Lietuvių 
karių sąjungoje (komiteto suvažiavimuose) anketa, 
LCVA, f. 1446, ap. 1, b. 27, l. 75–75 a. p.

117 Liaudies gynėjų žodis, p. 213–218.
118 Tauro apygardos štabo įsakymas gyventojams, 
LYA, f. K-41, ap. 1, b. 190, l. 231–232.

119 M. Vičkačkos 1945 09 01 apklausos protokolas, 
ten pat, f. K-1, ap. 58, b. 39213/3, l. 25; Pažyma, 
ten pat, l. 247.

120 S. Bėkšos 1945 09 05 apklausos protokolas, ten 
pat, l. 59; Liaudies gynėjų žodis, p. 213–218.

121 LSSR NKVD-NKGB Vilniaus operatyvinio sekto-
riaus viršininko pavaduotojo Smirnovo 1945 08 05 
raportas LSSR NKVD-NKGB operatyvinio sekto-
riaus viršininkui Rudyko, ten pat, f. K-21, ap. 1, 
b. 75, l. 120.

122 Ten pat; 1945 08 07 aktas, ten pat, f. K-1, ap. 58, 
b. 29523/3, l. 96–96 a. p.; Trakų apskr. Onuškio vls. 
Damononių k. butų ūkio lapas Nr. 23, LCVA, 
f. R-743, ap. 2, b. 7595, l. 24 a. p.

123 LSSR NKGB 2 skyriaus poskyrio viršininko 
Zausejevo 1945 08 08 specialusis pranešimas 
LSSR valstybės saugumo liaudies komisaro pa-
vaduotojui Jefimovui, LYA, f. K-21, ap. 1, b. 75, 
l. 156; Trakų apskr. Onuškio vls. Damononių k. 
butų ūkio lapas Nr. 23, LCVA, f. R-743, ap. 2, 
b. 7595, l. 24 a. p.
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zuoti visuomenę […]. Kas nevykdys […] šio įsakymo, bus griežtai 
nubaustas pas mus turimomis priemonėmis.”118

Pasak Vasaros būrio partizano Stasio Bėkšos, Kosto, slap. Rugsėjis (1923 
Onuškio vls. Damononių k.–1945), kuris žudynėse nedalyvavo, nes sirgo119, Kalėnų 
kaime nužudytas žmogus pavarde Barulis. Tikėtina, kad jis kalbėjo apie M. Vič-
kačką, kuris kaimynų buvo vadinamas Beruliu120.

Apie 4 val. M. Žilionio vadovaujami partizanai atėjo į gretimą Damononių k.121

Kovotojai pažadino daržinėje miegojusį Juozą Radžių, Martyno (gim. 
1904 10 15)122, ir nusivedę apie 150 metrų nuo kaimo nušovė ant kelio. Partizanai 
nelietė J. Radžiaus žmonos Anastazijos Radžienės (gim. 1901 05 28) ir jo vaikų123: 
Vaclovo (gim. 1936 05 01), Vytauto (gim. 1941 06 02), Bronės (gim. 1932 06 16) ir 
Stasės (gim. 1931 11 27), bei brolio Stasio Radžiaus (gim. 1907 Damononių k.)124.

Informacijos apie šio asmens nužudymo motyvus nėra. Nerasta žinių, kad 
jis būtų bendradarbiavęs su sovietų represinėmis struktūromis, būtų naujakurys 
ar lojalus sovietams asmuo. Vien archyvinės medžiagos nepakanka tam, kad at-
skleistume nužudymo motyvus.

S. Zalecko, slap. Rytas, grupei būrio vadas J. Dambrauskas įsakė nužudyti: 
Gruožninkų kaime Antaną Gliebų ir jo šeimą, Joną Gainą ir jo sūnų, Kutušį ir jo 
žmoną, Smalių kaime Skromną ir visą jo šeimą, o Gudakiemio kaime – Bernardą 
Radzevičių ir jo žmoną Oną125.

S. Zalecko grupė 1945 08 03 iš 
partizanų stovyklavietės Burbonių miš-
ke išėjo į nurodytų kaimų apylinkes. 
Partizanai apsistojo pelkyne prie By-
tautonių kaimo, t. y. 5–6 km iki veiki-
mo rajono126. Į Gruožninkų kaimą atėjo 
1945 08 04 22 val. Kaime jie ieškojo 
naujakurio tarybos pirmininko Antano 
Gliebaus, Jokūbo (gim. 1899 07 14). So-
vietų administracijoje jis dirbo jau pir-
mosios sovietų okupacijos laikotarpiu: 
1941 m. buvo Gruožninkų apylinkės 
sekretorius, o nuo 1944 m. – tarybos 
pirmininkas, 1944–1945 m. iš Valstybi-
nio žemės fondo buvo gavęs 4,36 ha, 
kurie pridėti prie turėtų 2,5 ha127.

Tuo metu A. Gliebus buvo išėjęs 
į Gruožninkėlių k. Jo žmonos Onos 
Gliebienės, Juozapo (gim. 1892 10 14 
Gruožninkų k.) apklausos protokole 
užfiksuota, kad apie 22 val. pasigirdo 
šūvis ir į trobą įėjęs partizanas paklau-
sė, kur jos vyras, po to kartu išsivedė 

124 Ten pat; Radžiaus 1945 08 07 apklausos protokolas, 
LYA, f. K-1, ap. 58, b. 39213/3, l. 143.

125 S. Zalecko 1945 08 17 apklausos protokolas, ten 
pat, l. 156–157.

126 Ten pat, l. 158.
127 LSSR NKGB 2 skyriaus poskyrio viršininko Zau-
sejevo 1945 08 08 specialusis pranešimas LSSR 
valstybės saugumo liaudies komisaro pavaduotojui 
Jefimovui, ten pat, f. K-21, ap. 1, b. 75, l. 154; 
Trakų apskr. Onuškio vls. Gruožninkų k. butų 
ūkio lapas Nr. 22, LCVA, f. R-743, ap. 2, b. 7581, 
l. 23 a. p.; 1945 08 05 aktas, LYA, f. K-1, ap. 58, 
b. 39213/3, l. 176; O. Gliebienės 1945 08 06 apklausos 
protokolas, ten pat, l. 142; Onuškio vls. vykdomojo 
komiteto tarnautojų 1941 03 01–03 15 algų lapai, 
Vilniaus apskrities archyvas (toliau – VAA), f. 694, 
ap. 3, b. 3, l. 3 a. p.; Onuškio vls. vykdomojo 
komiteto visų skyrių tarnautojų sąrašas, ten pat, 
b. 4, l. 1; Trakų apskr. Onuškio vls. Gruožninkų 
kaimiškosios apylinkės vardinis naujakurių sąrašas, 
LCVA, f. R-61, ap. 2, b. 41, l. 106.

128 1945 08 05 aktas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 39213/3, 
l. 176–176 a. p.; O. Gliebienės 1945 08 06 apklausos 
protokolas, ten pat, l. 142–142 a. p.; LSSR NKGB 2 
skyriaus poskyrio viršininko Zausejevo 1945 08 08 
specialusis pranešimas LSSR valstybės saugumo 
liaudies komisaro pavaduotojui Jefimovui, ten pat, 
f. K-21, ap. 1, b. 75, l. 154; Trakų apskr. Onuš-
kio vls. Gruožninkų k. butų ūkio lapas Nr. 22, 
LCVA, f. R-743, ap. 2, b. 7581, l. 23 a. p.

129 1945 08 05 aktas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 39213/3, 
l. 176–176 a. p.; S. Zalecko 1945 08 17 apklausos 
protokolas, ten pat, l. 157.
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vyriausią sūnų Stasį, 17–19 metų amžiaus, kad šis parodytų kelią į Gruožninkėlių 
kaimą. Po pusvalandžio pasigirdo šūvis, bet O. Gliebienė į tai nekreipė dėmesio, 
manydama, kad šaudo stribai. Rytą šalia namo patvoryje rado vyro lavoną, o 
kiek toliau ant kelio sūnaus Stasio kūną128.

Tokios pačios A. Gliebaus ir jo sūnaus nužudymo aplinkybės užfiksuotos 
ir grupės vado S. Zalecko apklausos protokole. Jis sakė, kad A. Gliebaus nerado 
namuose, todėl grasindami ginklu privertė jo sūnų Stasį eiti su jais ir surasti tėvą. 
Kovotojai kieme sutiko grįžtantį A. Gliebų ir kartu su sūnumi sušaudė, o žmonos 
ir kitų vaikų nelietė129.

Gyvi liko Antanas Gliebus (gim. 1934 12 04), Vytautas Gliebus (gim. 1940 07 05), 
Vladas Gliebus (gim. 1930 03 12), Zofija Gliebytė (gim. 1925 10 01), Veronika Glie-
bytė (gim. 1937 09 19) ir Bronė Gliebytė (gim. 1941 12 12)130.

Paskui partizanai tame pačiame kaime nužudė apylinkės tarybos sekretorių 
Joną Gainą, Jono (gim. 1901/1898 02 12)131.

Kovotojai nelietė jo žmonos Marijonos Gainienės (gim. 1906 10 14) ir vaikų 
Vlado (gim. 1930 01 02), Jono (gim. 1935 02 11), Jadvygos (gim. 1932 04 30) ir 
Stasės (gim. 1941 06 13)132.

Abiem atvejais pasmerktuosius partizanai išvedė iš namų ir nužudė šūviu 
į pakaušį. Pasmerktųjų šeimos narių nežudė, pasitarę tarpusavyje133.

Kovotojai buvo pasmerkę mirti Gruožninkų kaimo gyventoją Antaną Ku-
tišių, Karolio (gim. 1909 08 22 Eišiškėse), komunistą pogrindininką, 1931–1938 m. 
kalėjusį už tai, kad Gruožninkų kaime platino sovietų atsišaukimus. Prasidėjus 
SSRS–Vokietijos karui, jis slėpė raudonarmiečius, palaikė ryšius su sovietų parti-
zanų būrio „Išlaisvintojas” nariais, dalyvavo gadinant telefono ir telegrafo linijas, 
naikinant „[...] fašistus Bakaloriškėse”134, nurodydavo partizanams, kas turi ginklų, 

130 LSSR NKGB 2 skyriaus poskyrio viršininko Zau-
sejevo 1945 08 08 specialusis pranešimas LSSR 
valstybės saugumo liaudies komisaro pavaduotojui 
Jefimovui, ten pat, f. K-21, ap. 1, b. 75, l. 154; 
Trakų apskr. Onuškio vls. Gruožninkų k. butų 
ūkio lapas Nr. 22, LCVA, f. R-743, ap. 2, b. 7581, 
l. 23 a. p.

131 LSSR NKGB 2 skyriaus poskyrio viršininko 
Zausejevo 1945 08 08 specialusis pranešimas 
LSSR valstybės saugumo liaudies komisaro pa-
vaduotojui Jefimovui, LYA, f. K-21, ap. 1, b. 75, 
l. 154; Trakų apskr. Onuškio vls. Gruožninkų k. 
butų ūkio lapas Nr. 16, LCVA, f. R-743, ap. 2, 
b. 7581, l. 17 a. p.; 1945 08 05 aktas, LYA, f. K-1, 
ap. 58, b. 39213/3, l. 176; Onuškio vls. vykdomojo 
komiteto visų skyrių tarnautojų sąrašas, VAA, 
f. 694, ap. 3, b. 4, l. 1.

132 S. Zalecko 1945 08 17 apklausos protokolas, LYA, 
f. K-1, ap. 58, b. 39213/3, l. 157; LSSR NKGB 2 
skyriaus poskyrio viršininko Zausejevo 1945 08 08 
specialusis pranešimas LSSR valstybės saugumo 
liaudies komisaro pavaduotojui Jefimovui, ten pat, 
f. K-21, ap. 1, b. 75, l. 154; Trakų apskr. Onuš-
kio vls. Gruožninkų k. butų ūkio lapas Nr. 16, 
LCVA, f. R-743, ap. 2, b. 7581, l. 17 a. p.

133 S. Zalecko 1945 08 17 apklausos protokolas, LYA, 
f. K-1, ap. 58, b. 39213/3, l. 157.

134 „Bakaloriškių fašistais” sovietmečiu vadinti 
kaimo savisaugos būrio nariai. Bakaloriškiečiai 
aktyviai kovojo prieš sovietų partizanus, todėl 
kaimą 1944 m. pavasarį sudegino raudonieji 
partizanai. Lietuvos teritoriją užėmus Raudonajai 
armijai, dalis buvusių savisaugininkų stojo į 
partizanų gretas.

135 A. Kutišiaus apdovanojimo lapas, ten pat, 
f. 51, ap. 3, b. 55, l. 2; A. Kutišiaus 1964 04 12 
apdovanojimo lapas, ten pat, l. 3; A. Kutišiaus 
1964 04 30 kadrų įskaitos lapas, ten pat, l. 4 
a. p.; A. Kutišiaus 1964 05 04 autobiografija, 
ten pat, l. 6; Atsiliepimas apie partizanų bū-
rio „Išlaisvintojas” ryšininką A. Kutišių, ten 
pat, l. 7; A. Kutišiaus charakteristika, ten pat,  
l. 11.

136 S. Zalecko 1945 08 17 apklausos protokolas, 
ten pat, f. K-1, ap. 58, b. 39213/3, l. 157; 
LSSR NKVD-NKGB Vilniaus operatyvinio 
sektoriaus viršininko pavaduotojo Smirnovo 
1945 08 05 raportas LSSR NKVD-NKGB ope-
ratyvinio sektoriaus viršininkui Rudyko, ten 
pat, f. K-21, ap. 1, b. 75, l. 119; Trakų apskr. 
Onuškio vls. Gruožninkų k. butų ūkio lapas 
Nr. 29, LCVA, f. R-743, ap. 2, b. 7581, l. 30 a. p.; 
1945 08 05 aktas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 39213/3,  
l. 176.
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teikė duomenis apie „[...] priešus ir vokiečių įgulų išsidėstymą”, suteikė naudingų 
duomenų apie „[...] vokiečių agentus”. Jis nuo 1945 m. dirbo Gruožninkų kaimiš-
kosios apylinkės tarybos sekretoriumi ir „[...] aktyviai dalyvavo kovose prieš buržu-
azinius nacionalistus”135.

A. Kutišius išsigelbėjo iššokęs pro langą ir pabėgęs. Partizanai nužudė jo 
žmoną Liudviką Kutišienę, Jokūbo (gim. 1908 02 19)136.

Archyvinių dokumentų, patvirtinančių A. Kutišiaus ar jo žmonos bendra-
darbiavimą su sovietų represinėmis struktūromis, neradome. Taip pat neaišku, 
kokiomis priemonėmis jis „aktyviai kovojo” prieš partizanus. 

S. Zalecko vadovaujami partizanai apie 24 val. nuėjo į Smalių kaimą, kur 
apie 2 val. nužudė naujakurį Vladą Skromną (48 metų) ir jo žmoną Sofiją (41 
metų), o keturių vaikų nuo 3 iki 18 metų nelietė. Pasmerktieji išvesti iš namų ir 
netoliese nušauti137.

V. Skromnas buvo naujakurys, 1944–1945 m. Smalių kaime gavęs 15 ha 
žemės, namą, tvartą, klojimą, svirną138.

Ta pati grupė Gudakiemio kaime nužudė agronomo motiną Oną Radzevi-
čienę, Antano (gim. 1893)139.

Nužudytosios sūnus Antanas Radzevičius, Bernardo (gim. 1918 06 16 Guda-
kiemio k.) SSRS–Vokietijos karo metais slėpė karo belaisvius, buvo sovietų partizanų 
būrio „Už tėvynę” ryšininkas, kartu su motina rėmė raudonuosius partizanus, 
suteikdavo jiems prieglobstį, teikdavo žinių apie „ginkluotų buržuazinių nacionalistų 
gaujų veikimą”140 ir t. t., nuo 1944 07 iki 1946 02 dirbo Onuškio vls. vykdomojo 
komiteto Žemės skyriaus agronomu, 1945 04 15 išrinktas į Onuškio vls. žemės 
ūkio bei mokesčių komisijas141.

Jo šeimą partizanai buvo įspėję jau 1945 m. pavasarį. A. Radzevičius gavo 
laišką, kuriame parašyta, kad jis įskundęs partizanų gimines sovietams, ir nurodoma 
juos sugrąžinti. Iš rašto A. Radzevičius atpažinęs, jog tai S. Zalecko, kurio šeima 
buvo represuota, laiškas. A. Radzevičius siūlė, kad motina persikeltų į Onuškį, 

137 LSSR NKVD-NKGB Vilniaus operatyvinio sekto-
riaus viršininko pavaduotojo Smirnovo 1945 08 05 
raportas LSSR NKVD-NKGB operatyvinio sekto-
riaus viršininkui Rudyko, ten pat, f. K-21, ap. 1, 
b. 75, l. 119; S. Zalecko 1945 08 17 apklausos 
protokolas, ten pat, f. K-1, ap. 58, b. 39213/3, 
l. 157; 1945 08 05 aktas, ten pat, l. 176–176  
a. p.

138 Trakų apskr. Onuškio vls. Gruožninkų kaimiško-
sios apylinkės vardinis naujakurių sąrašas, LCVA, 
f. R-61, ap. 2, b. 41, l. 106.

139 LSSR NKVD-NKGB Vilniaus operatyvinio sekto-
riaus viršininko pavaduotojo Smirnovo 1945 08 05 
raportas LSSR NKVD-NKGB operatyvinio sekto-
riaus viršininkui Rudyko, LYA, f. K-21, ap. 1, 
b. 75, l. 120; LSSR NKGB 2 skyriaus poskyrio 
viršininko Zausejevo 1945 08 08 specialusis prane-
šimas LSSR valstybės saugumo liaudies komisaro 
pavaduotojui Jefimovui, ten pat, l. 156; S. Zalecko 
1945 08 17 apklausos protokolas, ten pat, f. K-1, 
ap. 58, b. 39213/3, l. 157; 1945 09 02 aktas, ten pat, 

l. 186; Trakų apskr. Onuškio vls. Gudakiemio k. 
butų ūkio lapas Nr. 28, LCVA, f. R-743, ap. 2, 
b. 7583, l. 29 a. p.

140 Omenyje turimi kaimų savisaugos būriai.
141 Atsiliepimas apie A. Radzevičių, LYA, f. 51, 
ap. 3, b. 86, l. 6–6 a. p.; Atsiliepimas apie 
A. Radzevičių, ten pat, l. 5; A. Radzevičiaus 
1968 04 29 kadrų įskaitos lapas, ten pat, l. 2; 
Trakų apskr. Žemės skyriaus tarnautojų sąrašas, 
ten pat, f. 164, ap. 1, b. 18, l. 51 a. p.; Atsilie-
pimas apie A. Radzevičių, ten pat, f. 51, ap. 3, 
b. 86, l. 7; Onuškio vls. vykdomojo komiteto 
1945 04 15 posėdžio protokolas, ten pat, f. 164, 
ap. 7, b. 4, l. 76–76 a. p.

142 A. Radzevičiaus 1945 09 02 apklausos pro-
tokolas, ten pat, f. K-1, ap. 58, b. 39213/3, 
l. 167–167 a. p.

143 S. Arbačiausko 1945 09 06 apklausos protokolas, 
ten pat, b. 29523/3, l. 82 a. p.–83.

144 J. Mikalkevičiaus 1945 09 13 apklausos proto-
kolas, ten pat, l. 27 a. p.–28.
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bet ji atsisakiusi. Todėl, A. Radzevičiaus nuomone, motiną nužudė S. Zaleckas, 
kuris juos keletą kartų apiplėšė bei grasino susidoroti142.

J. Dambrauskas, slap. Siaubas, 1945 08 04 vėlai vakare išrikiavo savo būrį, 
suskirstė jį į grupes ir pasakė, kad jie naktį eis į Dusmenų kaimą „šaudyti žmo-
nių”, tačiau užduočių nesukonkretino143.

Grupei atėjus į mišką Ūtos kaimo apylinkėse, Siaubas nurodė užduotį: 
Dusmenų kaime nužudyti Pacelienę ir jos šeimą, Bronę Pališauskienę, Lukjanovą, 
Jokūbą Varanavičių ir jo šeimą, Gabrį Vaitkevičių, Juozą Beniulį ir jo šeimą, Vincą 
Kantakevičių ir jo žmoną, Vaclą Bubelevičių144.

Siaubas grupę padalijo į dvi dalis. Pirmojoje buvo J. Dambrauskas, slap. Siau-
bas, Šermukšnis, Tigras, Ešerys, Patrimpas, Gardinas, ir jo žmona, o antroje – 
Sausis, Aušra, Ėglis, Lietus, Bijūnas, Mažiukas145.

J. Dambrausko nurodymu viena grupė turėjo įeiti į Dùsmenis nuo Dusme-
nėlių k. pusės, o kita – nuo miško146.

Keturi kovotojai, tarp kurių buvo S. Arbačiauskas, liko saugoti kelią, vedantį 
į Dusmenis, ir žudynėse nedalyvavo147.

Į Dusmenis partizanai atėjo 1948 08 04 apie 21 val. LSSR NKVD Vilniaus 
operatyvinio sektoriaus dokumentuose nurodoma, kad kovotojai į kaimą įėjo 
nuo Alytaus apskrities Daugų valsčiaus ir puolė iš trijų pusių148. Iš rytų pusės į 
Dusmenis partizanai atvažiavo dviračiais. Jais važiavo kovotojai, slap. Sausis ir 
Aušra. Dviračius jie atėmė iš nepažįstamų žmonių pakeliui į Dusmenų kaimą149. 

Partizanai eidavo į namus, surasdavo reikiamą šeimą ir ją sušaudydavo150.
Tokią įvykių eigą patvirtina duomenys, užfiksuoti J. Mikalkevičiaus kvotos 

protokole. Be to, dokumente rašoma, jog jo grupės nariai iš įsakyme nurodytų 

145 Ten pat, l. 28.
146 Ten pat.
147 S. Arbačiausko 1945 09 06 apklausos protokolas, 
ten pat, l. 83.

148 Ataskaita apie kovą prieš banditizmą ir antiso-
vietinį pogrindį Trakų apskr. nuo 1945 08 06 iki 
1945 08 10, ten pat, f. K-21, ap. 1, b. 75, l. 115.

149 LSSR NKVD-NKGB Vilniaus operatyvinio sekto-
riaus viršininko pavaduotojo Smirnovo 1945 08 05 
raportas LSSR NKVD-NKGB operatyvinio sekto-
riaus viršininkui Rudyko, ten pat, l. 118; J. Mi-
kalkevičiaus 1945 09 13 apklausos protokolas, ten 
pat, f. K-1, ap. 58, b. 29523/3, l. 28.

150 LSSR NKVD-NKGB Vilniaus operatyvinio sekto-
riaus viršininko pavaduotojo Smirnovo 1945 08 05 
raportas LSSR NKVD-NKGB operatyvinio sekto-
riaus viršininkui Rudyko, ten pat, f. K-21, ap. 1, 
b. 75, l. 118.

151 J. Mikalkevičiaus 1945 09 13 apklausos protokolas, 
ten pat, f. K-1, ap. 58, b. 29523/3, l. 28.

152 LSSR NKVD-NKGB Vilniaus operatyvinio sekto-
riaus viršininko pavaduotojo Smirnovo 1945 08 05 
raportas LSSR NKVD-NKGB operatyvinio sek-

toriaus viršininkui Rudyko, ten pat, f. K-21, 
ap. 1, b. 75, l. 118; 1945 08 05 aktas, ten pat, 
f. K-1, ap. 58, b. 29523/3, l. 92 a. p.; LSSR 
NKGB 2 skyriaus poskyrio viršininko Zause-
jevo 1945 08 08 specialusis pranešimas LSSR 
valstybės saugumo liaudies komisaro pavaduo-
tojui Jefimovui, ten pat, f. K-21, ap. 1, b. 75, 
l. 154; J. Mikalkevičiaus 1945 09 13 apklausos 
protokolas, ten pat, f. K-1, ap. 58, b. 29523/3,  
l. 28.

153 LSSR NKVD-NKGB Vilniaus operatyvinio 
sektoriaus viršininko pavaduotojo Smirnovo 
1945 08 05 raportas LSSR NKVD-NKGB ope-
ratyvinio sektoriaus viršininkui Rudyko, ten 
pat, f. K-21, ap. 1, b. 75, l. 118; 1945 08 05 
aktas, ten pat, f. K-1, ap. 58, b. 29523/3, l. 92 
a. p.; V. Budrevičiaus 1945 09 05 apklausos 
protokolas, ten pat, f. K-1, ap. 58, b. 29523/3, 
l. 75 a. p.; Trakų apskr. Onuškio vls. Dusme-
nų k. butų ūkio lapas Nr. 50, LCVA, f. R-743, 
ap. 2, b. 7567, l. 51 a. p.; J. Mikalkevičiaus 
1945 09 13 apklausos protokolas, LYA, f. K-1, 
ap. 58, b. 29523/3, l. 28.
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asmenų namuose nerado Pocelienės, Pališauskienės, o Varanavičiaus – ne visą 
šeimą151.

Yra duomenų, kad J. Mikalkevičius, slap. Sausis, šūviu iš pistoleto nušovė 
Semioną Lukjanovą, Vasilijaus (60–62 metų), kuris nacių okupacijos laikotarpiu buvo 
atvežtas ir apgyvendintas Dusmenų kaime, dirbo padienius darbus. Jo žmona ir 
10 metų sūnus (viename archyvinių dokumentų nurodoma, jog duktė) pabėgo152.

J. Mikalkevičiaus apklausos protokole užfiksuota, kad S. Legetavičius, 
slap. Aušra, nušovė Jokūbą Varanavičių (gim. 1887 Dysnos apskr.), dailidę, dir-
busį pradinės mokyklos sargu153. Jo šeimos nariai – žmona Elena Varanavičienė 
(gim. 1896 02 14), sūnūs Piotras Varanavičius (gim. 1932 02 10), dar vienas sūnus, 
buvęs apylinkės tarybos sekretoriumi, ir duktė, kuriai tuo metu buvo 20 metų, 
pabėgo154.

Kitame kaimo gale veikė J. Dambrausko, slap. Siaubas, grupė155.
Partizanai namuose rado ir nužudė: 
Vincą Kantakevičių, Vinco (gim. 1876 09 19) ir jo žmoną Leonidą Kan-

takevičienę, Vinco/Miko (58 metų)156. Jie nužudyti kaip sovietų administracijos 
pareigūnų šeimos nariai. Jo sūnus Stasys Kantakevičius (gim. 1921 03 17 Onuš-
kio vls. Dusmenų k.) – buvęs sovietų partizanas, Trakų apskr. LKP(b) komiteto 
instruktorius kadrams, o žentas Nykštas dirbo mokesčių agentu. Abu jie tuo metu 
buvo darbe ir nenukentėjo157.

Prof. O. Voverienė rašo, kad S. Kantakevičius 1944 m. įskundė J. Kazlausko, 
slap. Šermukšnis, žmoną partizanų ryšininkę Stasę Kazlauskienę (mergautinė pa-
vardė – Budrevičiūtė), Gabrio (1925 09 10 Onuškio vls. Dusmenėlių k.–2010 05 10), 
kuri sulaikyta 1944 m. lapkričio mėn.158

Archyviniai duomenys byloja, kad ji buvo sulaikyta 1944 m. gruodžio mėn. 
ir kalinama Trakų kalėjime159. Dokumentų, patvirtinančių, kad S. Kantakevičius 
154 LSSR NKVD-NKGB Vilniaus operatyvinio sekto-
riaus viršininko pavaduotojo Smirnovo 1945 08 05 
raportas LSSR NKVD-NKGB operatyvinio sektoriaus 
viršininkui Rudyko, ten pat, f. K-21, ap. 1, b. 75, 
l. 118; Trakų apskr. Onuškio vls. Dusmenų k. butų 
ūkio lapas Nr. 50, LCVA, f. R-743, ap. 2, b. 7567, 
l. 51 a. p.; J. Mikalkevičiaus 1945 09 13 apklausos 
protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 29523/3, l. 28.

155 Ten pat.
156 LSSR NKGB 2 skyriaus poskyrio viršininko 
Zausejevo 1945 08 08 specialusis pranešimas LSSR 
valstybės saugumo liaudies komisaro pavaduotojui 
Jefimovui, ten pat, f. K-21, ap. 1, b. 75, l. 155; LSSR 
NKVD-NKGB Vilniaus operatyvinio sektoriaus vir-
šininko pavaduotojo Smirnovo 1945 08 05 raportas 
LSSR NKVD-NKGB operatyvinio sektoriaus virši-
ninkui Rudyko, ten pat, l. 118; 1945 08 05 aktas, ten 
pat, f. K-1, ap. 58, b. 29523/3, l. 92; Trakų apskr. 
Onuškio vls. Dusmenų k. butų ūkio lapas Nr. 25, 
LCVA, f. R-743, ap. 2, b. 7567, l. 26 a. p.

157 LSSR NKGB 2 skyriaus poskyrio viršininko 
Zausejevo 1945 08 08 specialusis pranešimas LSSR 
valstybės saugumo liaudies komisaro pavaduotojui 
Jefimovui, LYA, f. K-21, ap. 1, b. 75, l. 155; LSSR 
NKVD-NKGB Vilniaus operatyvinio sektoriaus 
viršininko pavaduotojo Smirnovo 1945 08 05 rapor-

tas LSSR NKVD-NKGB operatyvinio sektoriaus 
viršininkui Rudyko, ten pat, l. 118; Ataskaita 
apie judriojo Trakų naikintojų būrio kovą prieš 
banditizmą nuo 1945 09 01 iki 1945 09 25, ten 
pat, f. 164, ap. 7, b. 2, l. 40.

158 Voverienė O. Lietuvos laisvės kovos karžygys 
Vaclovas Voveris-Žaibas, Vilnius, 2007, p. 79.

159 S. Kazlauskienės 1949 12 27 apklausos protokolas, 
LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-16165, l. 47.

160 Trakų apskr. Onuškio vls. Dusmenų k. butų 
ūkio lapas Nr. 25, LCVA, f. R-743, ap. 2, b. 7567, 
l. 26 a. p.

161 LSSR NKVD-NKGB Vilniaus operatyvinio 
sektoriaus viršininko pavaduotojo Smirnovo 
1945 08 05 raportas LSSR NKVD-NKGB ope-
ratyvinio sektoriaus viršininkui Rudyko, LYA, 
f. K-21, ap. 1, b. 75, l. 118; 1945 08 05 aktas, ten 
pat, f. K-1, ap. 58, b. 29523/3, l. 92; Trakų apskr. 
Onuškio vls. Dusmenų k. butų ūkio lapas Nr. 2, 
LCVA, f. R-743, ap. 2, b. 7567, l. 2 a. p.

162 LSSR NKVD-NKGB Vilniaus operatyvinio 
sektoriaus viršininko pavaduotojo Smirnovo 
1945 08 05 raportas LSSR NKVD-NKGB operaty-
vinio sektoriaus viršininkui Rudyko, LYA, f. K-21, 
ap. 1, b. 75, l. 118; Trakų apskr. Onuškio vls. 
Dusmenų k. butų ūkio lapas Nr. 2, LCVA, 
f. R-743, ap. 2, b. 7567, l. 2 a. p.
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būtų ją įskundęs, neradome. Surašymo butų ūkio lape nurodoma, jog V. Kan-
takevičius buvo našlys160, tai reiškia, kad su L. Kantakevičiene jis susituokė po 
1942 m. gegužės mėn. Taigi ji nebuvo tiesioginė sovietų pareigūno giminaitė. Jau 
aptartais atvejais partizanai netiesioginių giminių nežudydavo. Tai reiškia, kad 
galutinis sprendimas, ką pasmerkti, o ką palikti gyvą, priklausė nuo grupių vadų.

Vaclovą Bubelevičių, Antano (gim. 1887 06 14), lojalų sovietų santvar-
kai valstietį161. Jo žmona Ona Bubelevičienė (gim. 1885 07 28), sūnūs Juozas 
(gim. 1922 09 05) ir Petras (gim. 1941 04 24) (sovietų pareigūnų parengtuose 
dokumentuose nurodoma, kad jam buvo 7 metai) ir duktė Bubelevičiūtė pabėgo162.

Naujakurį, 1944–1945 m. gavusį 5,9 ha žemės, Juozą Beniulį, Prano 
(gim. 1893 03 19, sovietų pareigūnų sudarytuose dokumentuose nurodoma, kad jam 
buvo 70 metų), jo žmoną Moniką Beniulienę, Adomo/Motiejaus (gim. 1897 06 14), 
dukterį Anelę (gim. 1926 12 25) ir sūnų Joną (gim. 1934 12 17)163. Dar viena J. Be-
niulio duktė Monika (gim. 1923/1922 Dusmenų k.), komjaunuolė nuo 1940 m., 
tuo metu dirbo Onuškyje164.

Grupės nario Vlado Trakimavičiaus, slap. Patrimpas, tardymo protokole 
užfiksuota, kad Kantakevičių ir Bubelevičių nušovė pats J. Dambrauskas165.

Be to, yra duomenų, jog per išpuolį Dusmenų kaime nušautas Juozo Ka-
minsko, Vlado (gim. 1921 Dusmenų k.) tėvas Vladas Kaminskas166.

Tai patvirtinančių archyvinių dokumentų neradome.
Paskui J. Dambrausko partizanai susirinko ir nuėjo į Dusmenų mišką167.
Tą pačią naktį nenustatyti partizanai Taučionių kaime iš namų išsivedė 

milicininko tėvą Praną Dailydą, Ignoto (gim. 1894 10 10). Jis 1940 m. buvo 
Gruožninkų kaimiškosios apylinkės pirmininkas, per SSRS–Vokietijos karą rėmė 

163 1945 08 05 aktas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 29523/3, 
l. 92 a. p.; LSSR NKVD-NKGB Vilniaus operaty-
vinio sektoriaus viršininko pavaduotojo Smirnovo 
1945 08 05 raportas LSSR NKVD-NKGB opera-
tyvinio sektoriaus viršininkui Rudyko, ten pat, 
f. K-21, ap. 1, b. 75, l. 118; Trakų apskr. Onuš-
kio vls. Dusmenų k. butų ūkio lapas Nr. 3, LCVA, 
f. R-743, ap. 2, b. 7567, l. 4 a. p.; M. Rakštienės 
1960 04 08 autobiografija, LYA, f. 50, ap. 2, b. 66, 
l. 4; 1945 08 05 aktas, ten pat, f. K-1, ap. 58, 
b. 29523/3, l. 92 a. p.; Onuškio vls. Dusmenų 
kaimiškosios apylinkės vardinis naujakurių sąrašas, 
LCVA, f. R-61, ap. 2, b. 41, l. 116.

164 LSSR NKVD-NKGB Vilniaus operatyvinio sekto-
riaus viršininko pavaduotojo Smirnovo 1945 08 05 
raportas LSSR NKVD-NKGB operatyvinio sekto-
riaus viršininkui Rudyko, LYA, f. K-21, ap. 1, b. 75, 
l. 118; 1945 08 05 aktas, ten pat, f. K-1, ap. 58, 
b. 29523/3, l. 92 a. p.; M. Beniulytės 1945 09 30 
apklausos protokolas, ten pat, l. 86; M. Rakštienės 
1960 04 08 autobiografija, ten pat, f. 50, ap. 2, 
b. 66, l. 4; M. Beniulytės-Rakštienės 1960 07 06 
apdovanojimo lapas, ten pat, l. 1.

165 V. Trakimavičiaus 1945 09 03 apklausos protokolas, 
ten pat, f. K-1, ap. 58, b. 29523/3, l. 50.

166 Buržuazinių nacionalistų gaujų siautėjimas Dzūkijoje, 
p. 87.

167 J. Mikalkevičiaus 1945 09 13 apklausos pro-
tokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 29523/3, l. 28.

168 LSSR NKVD-NKGB Vilniaus operatyvinio 
sektoriaus viršininko pavaduotojo Smirnovo 
1945 08 05 raportas LSSR NKVD-NKGB ope-
ratyvinio sektoriaus viršininkui Rudyko, ten 
pat, f. K-21, ap. 1, b. 75, l. 120; Trakų apskr. 
Onuškio vls. Taučionių k. butų ūkio lapas 
Nr. 7, LCVA, f. R-743, ap. 2, b. 7580, l. 8 a. p.; 
Atsiliepimas apie S. Dailydą, LYA, f. 51, ap. 3, 
b. 26, l. 4; M. Dailydos 1945 08 07 apklausos 
protokolas, ten pat, f. K-1, ap. 58, b. 39213/3, 
l. 145–146; 1945 08 05 aktas, ten pat, b. 29523/3, 
l. 89; 1945 08 05 aktas, ten pat, b. 39213/3, l. 178; 
Onuškio vls. vykdomojo komiteto tarnautojų 
1941 03 01–03 15 algų lapai, VAA, f. 694, ap. 3, 
b. 3, l. 3 a. p.

169 LSSR NKVD-NKGB Vilniaus operatyvinio 
sektoriaus viršininko pavaduotojo Smirnovo 
1945 08 05 raportas LSSR NKVD-NKGB operaty-
vinio sektoriaus viršininkui Rudyko, LYA, f. K-21, 
ap. 1, b. 75, l. 120; Trakų apskr. Onuškio vls. 
Taučionių k. butų ūkio lapas Nr. 15, LCVA, 
f. R-743, ap. 2, b. 7580, l. 16 a. p.; 1945 08 05 
aktas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 29523/3, l. 89; 
1945 08 05 aktas, ten pat, b. 39213/3, l. 178.

170 1945 08 06 aktas, ten pat, l. 181–181 a. p.
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sovietų partizanų būrį „Už tėvynę”, o 
1945 m. dirbo savo ūkyje168. Išsivestas 
ir kitas šio kaimo gyventojas Feliksas 
Korsakas, Mataušo (gim. 1895 01 20). Jis 
1940 m. buvo miškininkas, o 1945 m. 
dirbo savo ūkyje169.

Genioniÿ kaime nežinomi ko-
votojai išsivedė šaukiamojo amžiaus 
jaunuolių rengimo būrio vadą Feliksą 
Balkų, Juozo, 46 metų, ir Martyną Gu-
daitį, Antano, 49 metų. Rugpjūčio 7 d. jų kūnai rasti senuose apkasuose šiaurės 
vakariniame Burbonių miško pakraštyje170.

Po operacijos Geležinio Vilko rinktinės vadas L. Tarasevičius, slap. Lūšis, 
partizanams įsakė išsiskirstyti ir slapstytis bei griežtai uždraudė legalizaciją, o 
tiems, kurie nepaklus įsakymui, grėsė sušaudymas. L. Tarasevičius išėjo iš Bur-
bonių miško ir persikėlė į J. Jakubavičiaus, slap. Rugys, būrį, veikusį Varėnõs ir 
Valkininkų valsčiuose171.

Išvados
Šis įvykis vertintinas kaip logiškas atsakas į sovietų represinį veiksmą – 

trėmimą. Keršto akcija nukreipta ne prieš tiesiogiai trėmime dalyvavusius ar prie 
jo prisidėjusius asmenis, kurie telkėsi Onuškyje ir buvo nepasiekiami partizanams, 
o prieš sovietams lojalius asmenis ir jų šeimų narius.

Per išpuolį Onuškio valsčiuje nukentėjo dvidešimt šeimų, nužudyti trisdešimt 
keturi žmonės. Sušaudyti ne visi pasmerktieji – vienų partizanai nerado namuose, 
o kitų nežudė, nes nutarė, kad jie palankūs kovotojams.

Daugiausia nužudyta sovietų administracijos pareigūnų ir jų šeimų narių 
(iš viso dvylika žmonių). Be to, nužudyti šeši naujakuriai ir jų šeimų nariai bei 
penki liaudies gynėjų artimieji. Remiantis archyviniais dokumentais nepavyko 
išsiaiškinti vienuolikos asmenų nužudymo motyvų (žr. 1 schemą). Nerasta doku-
mentų, liudijančių, jog nužudytieji ar jų šeimų nariai būtų dalyvavę 1945 07 17 
trėmime. Nenužudytas nė vienas represinių struktūrų pareigūnas. Taip pat nerasta 
duomenų, kad kuris nors iš nužudytųjų ar jų artimieji būtų kaltinti skundimu ar 
šnipinėjimu. Taigi kovotojai smogė neapsaugotiems režimo šalininkams ar tokiais 
laikytiems žmonėms: žemiausios administracijos grandies pareigūnams, naujaku-
riams, liaudies gynėjų ir administracijos darbuotojų šeimoms. Be to, nukentėjo 
asmenys, kurių nužudymo motyvų archyviniai dokumentai neatskleidė. Stribai 
ar valsčiaus partinių ir administracinių įstaigų darbuotojai telkėsi Onuškyje, kur 
dislokuota NKVD 4-osios šaulių divizijos įgula. Operacijos rezultatai patvirtina 
K. Girniaus mintį, kad „vokiečiai ir komunistai buvo labiausiai atsakingi už žudymus ir 
areštus, bet jie buvo sunkiai prieinami, tad dėl tikrų ar įsivaizduotų nusikaltimų dažnai 
nukentėdavo nuskriaustųjų kaimynai ar 
žemesnio rango pareigūnai”172.

Opiausias partizanų įvykdytų nu-
žudymų klausimas yra moterų, vaikų 
ir senolių žudynės, nes vadovaujamasi 

171 M. Vičkačkos 1945 09 01 tardymo protokolas, 
ten pat, l. 26.

172 Girnius K. Partizanų kovos Lietuvoje, Vilnius, 
1990, p. 362.
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nuomone, kad šios gyventojų kategori-
jos partizanams kėlė mažiausią grėsmę. 
Todėl jų nužudymai kelia motyvacijos 
problemų. Per žudynes Onuškio vals-
čiuje žuvo daugiau vyrų nei moterų 
(žr. 2 schemą). Taigi ši operacija atitinka 
bendrą tendenciją: vyrų žūdavo daugiau. Tendenciją lemia tai, kad vyrai dažniau 
užimdavo administracines ar ūkines pareigas, tarnavo represiniuose organuose ir 
aktyviau dalyvavo visuomeniniame gyvenime. Moterys dažniau nukentėdavo dėl 
artimųjų veiklos arba „ilgo liežuvio”. Nagrinėtu atveju duomenų apie skundikių 
baudimą nėra, o visų moterų nužudymo motyvas – artimųjų veikla.

Skirstyti nužudytuosius pagal amžių keblu. Prieš skirstant reikėtų atsakyti 
į klausimą: kokio amžiaus žmogus galėjo sąmoningai bendradarbiauti su viena 
kovojančių pusių? Šiuo atveju šiandienis vaikystės, paauglystės, brandos ir senatvės 
suvokimas netenka prasmės. Būdavo atvejų, kai vieni paaugliai tapdavo stribais, 
o kiti vykdė partizanų nurodymus, buvo jų ryšininkai, teikė žinių. Lygiai taip 
pat kyla garbiųjų senolių problema: ar septyniasdešimties metų sulaukęs žmogus 
(garbingas senjoras šiandien) jau nebegalėjo būti čekistų agentas ar informatorius 
arba remti partizanų, savo ūkyje įrengti jų slėptuvę ir pan.? Todėl skirstymas pagal 
amžių yra labai sąlygiškas. Svarbu ne amžius, lytis ar socialinė padėtis, o tai, ką 
asmuo veikė. Todėl atliekant tokius tyrimus nevertėtų sureikšminti nužudytųjų 
amžiaus ar lyties. Reikėtų aiškintis, ar yra duomenų apie vieno ar kito asmens 
veiklą, galėjusią lemti partizanų represijas.

Beje, sovietai, kovodami su partizanais, taip pat nepaisė suimamų, žudomų 
ar tremiamų žmonių amžiaus. Svarbiausia, kad jie vertinti kaip „banditai”, „ban-
ditų rėmėjai” ar „bandito šeimos nariai”. Pavyzdžiui, 1945 07 17 iš Diržamenių 
kaimo kartu su šeima ištremta Marytė Verseckaitė, Vinco (gim. 1944)173.

Tyrimo duomenys rodo, kad akcijos tikslas nebuvo išžudyti šeimas. Atvejų, 
kai nužudyti visi rasti namuose, yra keturi (iš viso nukentėjo dvidešimt šeimų; 
žr. 3 schemą). Taigi akcija buvo nukreipta prieš konkrečius asmenis, partizanų 
vertintus kaip lojalius režimui, ir jų šeimų narius. Surinkti duomenys rodo, kad 
galutinis sprendimas sušaudyti pasmerktųjų šeimų narius priklausė grupių vadams. 
Todėl šeimų išžudymas vertintinas kaip atskirų asmenų sprendimas, o ne bendra 
nuostata ir akcijos tikslas. Archyviniai 
dokumentai neatskleidė, kokiais moty-
vais vadovavosi grupių vadai, žudyda-
mi pasmerktųjų šeimų narius.

Akciją įvykdė partizanų jungi-
nys, pavaldus antisovietinei organiza-
cijai. Tai, kad partizanai neturėjo ryšio 
su štabu ir nebuvo gavę nurodymų, 
nekeičia esmės. Vykdyti keršto akciją 
įsakė Geležinio Vilko rinktinės vadas 
L. Tarasevičius, slap. Lūšis, kuriam ir 
tenka atsakomybė už jos vykdymą. Tai, 
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173 Banditų šeimų, ištremtų iš Trakų apskr., sąrašas, 
LYA, f. V-135, ap. 7, b. 41, l. 25.
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kad ne su visais jam pavaldžių būrių vadais tartasi arba kad ne visi kovotojai 
pritarė tokiems veiksmams, nereiškia, kad veikta savavališkai. Keršto akciją vado 
įsakymu parengė ir įvykdė jam pavaldūs partizanai, o ne atskiros grupuotės.

Grupinės atsakomybės principus taikė abi pusės. Sovietai persekiojo ir repre-
savo partizanų, jų rėmėjų ir ryšininkų šeimas, o kovotojai savo ruožtu smogdavo 
režimo rėmėjų šalininkams ar tokiais laikytiems asmenims ir jų šeimų nariams. 
1945 m. liepos trėmimai vertintini kaip režimo žinia Lietuvos visuomenei – žinokite, 
koks likimas laukia socialistinės santvarkos priešų. Savo ruožtu partizanai taip pat 
pasiuntė žinią – mes žinome savo priešus ir juos baudžiame.

Partizanų baudžiamųjų priemonių, ypač nužudymų, vykdymas yra skaudus 
partizaninio karo puslapis, tačiau privalome jį atversti ir nagrinėti.


