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Įvadas 
Temos aptarimas. Partizaninis karas Lietuvoje vyko 1944-1953m., nors atskiri partizanų dariniai 

veikė ir iki 1958 m. Šio ginkluoto pasipriešinimo tikslas – apginti Lietuvos nepriklausomybę Antrojo 

pasaulinio karo metu ir po jo nuo okupacinės Sovietų Socialistinės Respublikų Sąjungos (SSRS) 

valdţios. Partizaninis pasipriešinimas veikė ir Linkuvoje, priklausiusioje Prisikėlimo apygardos 

Kunigaikščio Ţvelgaičio rinktinei. 

Tyrimo problemos formavimas. Problema kyla bandant  nustatyti partizaninio pasipriešinimo 

mastą Linkuvos valsčiuje. Dėl patikimų dokumentų trūkumo tiksliai nėra ţinoma, kokie partizanų 

junginiai priešinosi sovietizacijai Linkuvos valsčiuje. Be to, darbe siekiama nustatyti, kokia buvo 

partizanų organizacinė struktūra, veikla, siekiai. Taip pat, tiksliai nėra ţinoma, kokias priemones 

partizanai taikė norėdami sustabdyti okupacinės valdţios įsigalėjimą Linkuvos valsčiuje.  

Temos aktualumas ir naujumas. Iš visų pokariu Sovietų Sąjungos naujai okupuotų kraštų, 

Lietuva priešinosi stalininiam reţimui ilgiausiai, buvo galutinai sovietizuota ir pavergta viena iš 

paskutiniųjų. Rezistencinės Lietuvos istorija yra neįmanoma neištyrus daugybės miestelių ir nedidelių 

miestų praeities.  

Linkuvos valsčiaus istorija partizaninio pasipriešinimo laikotarpiu yra beveik netyrinėta. Yra 

išleisti keli atsiminimų rinkiniai, publikuoti straipsniai, kuriuose minimi Pakruojo rajonas, Linkuva, bei 

jų apylinkės. Yra pastatytų paminklų laisvės kovoms. Tačiau apţvelgus esamą literatūrą, matoma, jog 

 nėra apibendrintų mokslinio pobūdţio tyrimų išskirtinai liečiančių Linkuvos ir jos apylinkių 

partizanus. Mokslinis ištyrimas leistų geriau suprasti partizaninį rezistencinį judėjimą bei aukščiausios 

sovietinės bei partinės SSRS ir LSSR institucijos vykdytą politiką prieš Lietuvos gyventojus. 

Chronologinės ribos. Šiame darbe nagrinėjamas ginkluotas partizaninis pasipriešinimas sovietų 

okupacijai vyko 1944-1953 metais. 

Tyrimo objektas. Linkuvos partizanai, jų rėmėjai, ryšininkai, ţmonės, turėję kitų sąsajų su 

ginkluotais savanoriais. 

Darbo tikslas. Šio darbo tikslas – kiek įmanoma išsamiau išnagrinėti Linkuvos partizanų veiklą 

tiriamuoju laikotarpiu.  

Darbo uţdaviniai: 

1. Susipaţinti su Linkuvos laisvės kovų istorija partizaninio karo metais 

2. Rasti gyvų liudininkų ir surinkti iš jų informaciją, prisiminimus 

3. Susisteminti esamą informaciją 
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4. Turimus duomenis papildyti naujais faktais iš liudininkų atsiminimų 

Tyrimo metodai. Siekiant įvykdyti iškeltą tyrimo tikslą bei įgyvendinti uţsibrėţtus uţdavinius, 

darbe naudotasi šiais tyrimo metodais: 

1. šaltinių analizės – istoriografijos ir šaltinių kritikos metodas; 

2. statistinis metodas. 

3. interviu metodas. 
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1.Antroji Lietuvos sovietizacija 

Po antrosios Lietuvos okupacijos, 1944 m., okupacinė sovietų valdţia, vadovaujama Josifo 

Stalino, ėmė daryti skubias pertvarkas siekiant galutinai įtvirtinti dar per pirmąją Lietuvos okupaciją 

1940 m. pradėtą sovietizacijos procesą, kuris buvo nutrauktas Antrojo pasaulinio karo metu į Baltijos 

šalių teritorijas įsiverţus nacistinės Vokietijos kariuomenei.  

Sovietizacija buvo būtina siekiant ištrinti bet kokius Lietuvos valstybingumo poţymius, priversti 

paklusti okupacinei valdţiai. Tai buvo sudėtingas, nemaţai laiko, ţmonių ir jų gyvybių pareikalavęs 

procesas, į kurį įėjo: 

 Tankaus sovietinių saugumo-represinių struktūrų tinklo kūrimas.  

 Priverstinė mobilizacija į Raudonąją Armiją  

 Masiniai trėmimai  

 Represijos, persekiojimai, tardymai, ţudynės 

 Kolektyvizacija  

 Nacionalizacija 

 Aktyvus visuomenės rusinimas 

 Komunistinės ideologijos diegimas per švietimo sistemą, kultūrą, ţiniasklaidą 

 Kova prieš katalikų baţnyčią 

 Rusų kolonistų plitimas Lietuvoje 

 Visuomenės demoralizavimas vardan paklusnumo komunistų partijai 

Tokia ţiauri politika lietuvių atţvilgiu bei nepriklausomybės siekis ir skatino okupuotąją tautą 

priešintis visomis įmanomomis priemonėmis:  

 Bėgimu į uţsienį  

 Slėpimusi nuo trėmimų, mobilizacijos, kolektyvizacijos 

 Nedemokratinių rinkimų boikotu  

 Pogrindinės spaudos leidimu 

 Ginkluotu partizaniniu priešinimusi  
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2.Antisovietinė rezistencija Lietuvoje 1944-1953 m. 

Anot Nijolės Gaškaitės, 1944-1953 metų partizaninį karą galima skirstyti į tris etapus: pirmasis - 

spontaniškas visos tautos priešinimasis okupacijai vyko 1944 m. liepą – 1946 m. geguţę. Antrasis - 

gerai organizuotų partizaninių junginių kova prieš okupacinės valdţios įsitvirtinimą krašte 1946 m. 

geguţę – 1948 m. lapkritį. Trečiasis - vieningos partizanų karinės ir politinės vadovybės 

koordinuojama veikla ir pasipriešinimo nuslopinimas 1948 m. lapkritį – 1953 m. geguţę. (1997, p. 13) 

Kovų pradţia buvo chaotiška, masiška ir svarbiausia - neorganizuota, kadangi 1945 m. pavasarį 

Lietuvos miškuose slapstėsi per 30 000 partizanų ir panagrinėjus esamus partizanų sąrašus, matoma, 

jog didţiulė partizanų dalis ţuvo jau pirmaisiais kovų mėnesiais. Tam įtaką darė ir tuomet vyravusios 

atviros kovos, mat buvo tikimasi, jog taip bus įbauginti priešai, jų nugalima daugiau, o taip pat buvo 

laukiama ir skubių nutarimų iš uţsienio, kur didţiosios valstybės turėjo pasmerkti Sovietų Sąjungos 

karinę intervenciją ir okupantus išvyti. Deja, pagalbos partizanai nesulaukė. Ţinoma, į kovą įsitraukė ir 

nemaţai profesionalių karių. Lietuvos šaulių sąjungos nariai, taip pat ir nacių okupacijos metais šauktos 

Vietinės rinktinės nariai. Didesnę karinę patirtį turintys partizanai tapdavo grupių, būrių, apygardų 

vadais. Dalis partizanų, 1945 m. valdţiai paskelbus amnestiją, legalizavosi, taip praretindami partizanų 

gretas. 

Oficialiai pasipriešinimą inicijavo sukarinta organizacija Lietuvos Laisvės Armija (LLA),  1944 

m. liepos 6 d., gen. Motiejui Pečiulioniui-Miškiniui pasirašius įsakymą Nr.21 nepasiduoti Raudonajai 

Armijai, nebėgti iš tėvynės ir miškuose kurti ginkluotus būrius. Ginantys tėvynę tuo metu buvo 

vadinami „vanagais―. Siekiant išvengti didelių nuostolių ir efektyviai priešintis, greitai buvo priimtas ir 

drausmės kodeksas, kurio buvo laikomasi ne tik tarp LLA narių, bet ir kitų partizanų, nesusijusių su šia 

organizacija. Taip beveik dešimt metų buvo išlaikyta partizaninė kova, trukusi ilgiau nei Latvijoje ir 

Estijoje, kuriose taip pat buvo vykdomi rezistenciniai veiksmai prieš sovietų okupantus. 

Kadangi pasipriešinimas kilo spontaniškai, greitai partizanai suprato, jog yra būtina veiklos 

koordinacija, ryšiai ir centralizuota vadovybė, siekiant efektyviai priešintis okupantui. Todėl 

palaipsniui ėmė kurtis stambesni partizanų būriai, vienijami ginamų teritorijų ir turintys savo vadus – 

rinktinės, apygardos, sritys. Galiausiai, 1949 m. vasarį Lietuvos partizanų vadų suvaţiavime Minaičių 

kaime, Radviliškio rajone, buvo įkurtas Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdis (LLKS), kaip pagrindinė 

Lietuvos partizanus vienijanti organizacija, siekianti atkurti Lietuvos nepriklausomybę. Suvaţiavime 

buvo išrinktas Tarybos Prezidiumas, jam ėmė vadovauti Jonas Ţemaitis-Vytautas. Vasario 16 d. buvo 

pasirašyta Deklaracija, kuri kartu su kitais Lietuvos partizanų vadų suvaţiavime priimtais dokumentais 

sudarė teisinį ir politinį Lietuvos ginkluoto pasipriešinimo pagrindą, suteikė laisvės kovoms naują 



7 
 

pobūdį, įteisino LLKS, kaip visuotinio organizuoto ginkluoto pasipriešinimo sovietinei okupacijai 

organizaciją, o jos Tarybą – kaip vienintelę teisėtą valdţią okupuotos Lietuvos teritorijoje. Taip pat joje 

buvo oficialiai įtvirtinti sričių ir apygardų pavadinimai ir jų ribos. (Verta paminėti, jog per visą 

partizaninio karo laikotarpį dėl vienų ar kitų prieţasčių partizanų teritorijos ir jų pavadinimai keitėsi.) 

Deja, sustiprėjus persekiojimams, net ir po 1949 m. suvaţiavimo, dauguma partizanų vadų ţuvo ar 

buvo paimti į nelaisvę, dalis legalizavosi ar net perėjo į priešo pusę. Pasipriešinimas ėmė silpti, kol 

galiausiai 1953 m., panaudojus migdomąsias dujas, Jurbarko r., Šimkaičių miške, suimtas LLKS 

Tarybos Prezidiumo pirmininkas, partizanų generolas Jonas Ţemaitis – Vytautas (1954 m. lapkričio 26 

d. sušaudytas Maskvos Butyrkų kalėjime). Šis įvykis daţniausiai ţymimas kaip partizaninio karo 

pabaiga, nors ir po jo Lietuvoje dar veikė kelios ginkluotos partizanų grupelės. 

Rezistenciniu laikotarpiu partizanai įvairiomis priemonėmis siekė suţlugdyti sovietų įsigalėjimą: 

tiesiogiai ţudė sovietų karius, ţlugdė rinkimus, rengė pasalas prieš valdančiajai komunistų partijai 

priklausančius asmenis, seniūnus, pirmininkus, kitus pareigūnus, stribus, ţlugdė kuriamus kolūkius, 

platino nelegalią spaudą, atsišaukimus, platino perspėjimus ţmonėms rinktis, kurią pusę – okupanto ar 

partizanų – ginti. 



8 
 

3.Linkuvos priklausomybė organizuotiems 

partizaniniams dariniams 

Apie pirmųjų organizuotų partizanų grupių atsiradimą Linkuvos krašte ir aplink jį yra ţinoma 

labai nedaug, nes beveik nėra išlikusių patikimų dokumentų apie Genio kuopą (rinktinę), kuriai 

Linkuva priklausė 1944-1945 m.  

Yra ţinoma, jog Genio kuopą LLA štabo įsakymu įkūrė Martynas Kliausius-Tautvydas (mokęsis 

Linkuvos gimnazijoje) 1944 m. gruodį Joniškyje. Vėliau Genio kuopa dėl palyginti didelio partizanų 

skaičiaus teritorijoje imta vadinti rinktine. (1945-1946 m. rinktinėje buvo apie 150, kai Lietuvos 

Ţaliosios rinktinės gretose buvo tik apie 100 partizanų.) 

1944 m. Linkuvoje ir uţ jos ribų plačiausiai veikė kapitono Petro Paltaroko-Algimanto būrys, 

kuriame buvo apie 50 kovotojų. Pagal A.Malinauskaitę „1944-1946 m. miškuose susibūrę vyrai 

priklausė LLA Pakruojo kuopai, vadovaujamai kapitono Petro Paltaroko. Kuopa veikė trejomis 

grupėmis: Joniškio apskrities Linkuvos valsčiuje, Šiaulių apskrities Pakruojo ir Lygumų valsčiuose ir 

Birţų apskrities Joniškėlio valsčiuje― (296,307p., 2001). Vėliau, pasitraukus P.Paltarokui, būriui 

vadovavo Motiejus Beleckas-Peleckis. 

Vykstant intensyviems persekiojimams, Joniškio ir Šiaulių apskrityse veikusi Genio kuopa 

reorganizuota iš kelių rinktinių sąjungos į Jungtinės Kęstučio Apygardos Voverės rinktinę. 

1948 m. balandį rinktinės pavadinimas vėl pasikeitė. Voverės rinktinė tapo Kunigaikščio 

Ţvelgaičio rinktine, kuomet buvo įkurta Prisikėlimo apygarda, kuriai Linkuva priklausė iki pat 

partizaninio karo pabaigos. 
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Pav. 1. Lietuvos laisvės kovos sąjūdţio apygardų ţemėlapis. 1949—1950 m. Raudonu tašku 

paţymėta Linkuva 

 

Kunigaikščio Ţvelgaičio rinktinė buvo suskirstyta į būrius (nuo 1949 m. vasaros – tėvūnijas): 

 Erelio būrys (Partizano Tautvydo tėvūnija) 

 Gervės būrys (Simono Daukanto tėvūnija) 

 Sakalo būrys (Juozapavičiaus tėvūnija) 

Linkuvos valsčius priklausė Tautvydo tėvūnijai kartu su Joniškio, Ziniūnų, Kriukų, Ţeimelio, 

Pašvitinio valsčiais, dalimi Skaistgirio valsčiaus. 
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Pav. 2. Kunigaikščio Ţvelgaičio rinktinės sandara 

 

Būrių vadai palaikė tarpusavio ryšius, keitėsi informacija, patirtimi, derino savo nuostatas 

svarbiausiais klausimais. Intensyvius ryšius tarp kitų apygardų palaikyti buvo sunku ir pavojinga dėl 

aktyvios MGB veiklos. 

1951 m. Tautvydo tėvūnija išnyko ţuvus paskutiniams tėvūnijos partizanams Pranui Pyragiui-

Geguţiui ir Dainotui Kudlai-Kukučiui. 

1952 m. birţelį, likus vienai Povilo Lukšio rinktinei, Prisikėlimo apygarda išformuota, 

Linkuvoje, turimų dokumentų duomenimis, partizanų nebebuvo. (Ţr. 1 lentelė) 

Verta paminėti, jog įvairioje istoriografijoje dalis Linkuvos valsčiaus rezistencijos dalyvių 

priskiriami Joniškio apskrities partizanų veiklos sričiai, o kiti Lietuvos Ţaliosios rinktinės (kuriai 

priklausė didţioji dalis Pakruojo krašto) sudėčiai. Tokį pasiskirstymą nulėmė Linkuvos geografinė ir 

demografinė padėtis. Linkuvos valsčius buvo kelių didesnių rajonų sankirtoje. Taigi, Linkuva 

partizaninio karo laikotarpiu patyrė kelis tiek oficialius sovietų valdţios administracinius 

perskirstymus, tiek organizuotų partizaninių darinių teritorinius padalijimus, kurie, priklausomai nuo 

vadų paliepimų ar ţūčių, galėdavo pasikeisti per kelias dienas ir nebūtinai buvo dokumentuojami, todėl 

jų tikslumą, ypač maţo miestelio priklausomybę jiems, nustatyti yra sudėtinga. 
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4.Partizaninio judėjimo Linkuvoje ir jos apylinkėse 

ypatumai ir sovietų valdţios bandymai susidoroti su 

pasipriešinimu 

1944 m.  liepą Linkuvos apylinkes vėl uţėmus Sovietų kariuomenei, ţmonės pradėjo slapstytis ir 

gintis nuo trėmimo į Sibirą, mobilizacijos į Sovietų armiją, okupantų plėšikavimų. Dauguma vyrų, 

vengdami kariuomenės, paprasčiausiai slėpėsi namuose, kiti paėmė ginklą į rankas ir patraukė į miškus 

– tapo partizanais.  

Apie pirmuosius ginkluotus partizanus Linkuvoje ir jų veiklą nėra daug ţinoma, todėl tenka 

remtis Sovietų saugumo struktūrų dokumentais, pavyzdţiui, ―[1944 m.] lapkričio 22 d. NKVD-NKGB 

pastebėtos Juozo Dauparo 7-10 ţmonių grupė Linkuvos valsčiaus Lumbelių kaime, Sutkaus 11 narių 

grupė Linkuvos valsčiaus miškuose. Jas sudarė daugiausia vengiantys mobilizacijos vyrai bei 1941 m. 

įvykių dalyviai, tačiau įspėjimai „partiniam sovietiniam aktyvui― rodo, kad minėtos grupės jau stojo į 

Pasipriešinimo kelią. Pakruojo valsčiuje minimas ir jau veikiantis linkuviečio kapitono Petro Paltaroko 

vadovaujamas būrys.‖ (K.Kasparas, 1999, p. 212) 

Daugiausiai dėmesio yra vertas būtent pastarasis artilerijos kapitono Petro Paltaroko-Algimanto 

būrys. Įvairiais šaltiniais remiantis galima teigti, jog aktyviausios veiklos laikotarpiu 1944-1946 m. 

būrys telkė nuo 30 iki 50 partizanų, kas šiam kraštui yra ne itin būdinga dėl sudėtingos gamtinės 

aplinkos (maţai miškų, lygumos, kas trukdė partizanams veikti nepastebėtiems; tai yra ne tik Linkuvos 

problema, bet ir didţiausias viso Šiaurės vidurio Lietuvos pasipriešinimo trukdis). Šis būrys veikė gana 

plačioje teritorijoje – Linkuvos, Pakruojo, Lygumų ir Joniškėlio valsčiuose. Kaip ir kitose Lietuvos 

vietose, būrio partizanų veikla tuo metu buvo gana chaotiška, į tai įtraukiant daţnus tiesioginius 

susirėmimus su stribais, rinkimų boikotą. 1945 ar 1946 m. būrio vadui P.Paltarokui nusivylus skaudţia 

realybe, jog okupanto išvyti patiems taip lengvai nepavyks, ir palikus būrį, uţ jo vairo buvo pastatytas 

linkuvietis Motiejus Beleckas-Peleckis, kuris būrio veiklą koordinavo iki būrio sunaikinimo 1947 m. 

Šiam periodui yra būdingesnis labiau koordinuotas veiklos planas, subtilesni pasipriešinimo metodai. 

Nepaisant suintensyvėjusių MGB stribų išpuolių prieš taikius gyventojus ir partizanų ryšininkus, 

tiesioginių susidūrimų skaičius maţėjo, toliau buvo vykdomos rinkimų boikoto akcijos, platinami 

atsišaukimai, persekiojami ir ţudomi svarbūs partiniai ir Sovietų valdţiai prijaučiantys asmenys. 

Deja, 1946 m. vasarį šį būrį ištiko didţiausia nesėkmė – 23 partizanai, kartu su būrio vadu 

M.Beleckiu Gailionių kaime per stribų pasalą, po ilgo ir atkaklaus mūšio buvo nušauti arba ţuvo per 
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gaisrą. Iš būrio išgyveno tik trys partizanai, kurie vėliau ėmė vadovauti naujoms, tačiau maţesnėms 

partizanų grupelėms. Tačiau ir šios gyvavo neilgai – 1947 m. buvo sunaikintos per pasalas. Veikti liko 

tik pavienės partizanų grupelės.  

Literatūroje taip pat minima Jono Danevičiaus grupė, kuri telkė 56 vyrus ir veikė Linkuvos 

valsčiuje. 1949 m. lapkričio 19 d. šie partizanai apšaudė ir apmėtė granatomis Linkuvos miliciją. 

Kitas būrys, veikęs Linkuvos ir Joniškio rajonų sandūroje buvo Klevo būrys, kurio veiklos 

pėdsakų Linkuvoje beveik nėra iki pat 1949-1950 m., kada būriui pradėjo vadovauti jaunas linkuvietis 

Andrius Ţemaitis-Radvila. Šiam besislapstant Linkuvos rajono kaimuose, 1951 m. atėjo paskutinio  

Linkuvos partizanų būrio gyvavimo pabaiga. Po Radvilos išdavimo stribams, Linkuvoje nebesusikūrė 

jokia pasipriešinimo grupė, o paskutiniai pavieniai partizanai joniškietis Pranas Pyragis-Geguţis ir 

linkuvietis Dainotas Kudla-Kukutis ţuvo 1951 m. spalio 1 d. 

Pasipriešinimas Linkuvos valsčiuje baigėsi palyginti anksti. Kituose valsčiuose, kaip Joniškyje ar 

Pakruojyje pavieniai rezistentai veikė net iki 1954 m. 

Ţinoma, Sovietų okupantai negalėjo nereaguoti į kylantį pasipriešinimą, todėl visoje Lietuvoje 

buvo įkurtas tankus, kiekvieną valsčių apimantis saugumo, represinis aparatas. Istoriografijoje daţnai 

asmenis, dirbusius represinėms struktūroms, sutarta vadinti čekistais. O tokių struktūrų būta įvairių: 

pirmaisiais pokario metais veikė karinė kontrţvalgyba „Smerš―, taip pat NKVD (Vidaus reikalų 

liaudies komisariatas) ir NKGB (Valstybės saugumo liaudies komisariatas), o nuo 1947 m. kovai su 

partizanais buvo paskirta MGB (Valstybės saugumo ministerija).  

Pastaroji organizacija yra daugiausiai prisidėjusi prie partizanų tinklo ardymo, jos poskyriai buvo 

įkurti kiekviename valsčiuje. Linkuvoje taip pat pora pastatų, kur buvo įsikūrę NKVD ir MGB 

poskyriai – Vienybės a. 3 ir S. Dariaus ir S. Girėno g. 21. 

Kovoti su pasipriešinimu Lietuvoje buvo mestos didţiulės pajėgos ir verbuojami tūkstančiai 

ţmonių, daţnai iš kitų Sovietų Sąjungos kraštų buvo atveţami kitų tautybių ţmonės „priţiūrėti 

tvarkai―.   

Nuo pat partizaninio karo pradţios greitam tiesioginiam susidorojimui buvo naudojami ir 

Raudonosios armijos daliniai, išdėstyti visoje Lietuvos teritorijoje. Šiaulių krašte 1946 m. tam buvo 

įkurtas 32-asis šaulių pulkas (Linkuvoje veikė 9-oji šaulių kuopa, jos vadas buvo leitenantas Sviridenka 

Ivanas Kirilovičius), o perbazuojant visą karinę diviziją 1952 m. įkurta 25-oji divizija, kurios smulkesni 

daliniai buvo išskirstyti po visą apskrities teritoriją, Linkuvoje, kaip ir Joniškyje veikė viena kuopa.  

Geriausiai yra ţinomas stribų – okupantų vietinių karinių grupuočių karių, atvejis. Stribo darbas 

daţnai buvo apmokamas ir Sovietų valdţia dėjo didţiules viltis ir pinigus į šio gynybinio, dar kitaip 
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vadinamo „liaudies gynėjų― aparato veikimą. Stribų etatai buvo masiškai kuriami. „Liaudies gynėjų― 

skaičius svyravo nuo 6 iki 8 tūkst. visoje Lietuvoje. Kartais stribai buvo samdomi net ir tais laikais, kai 

partizanų kai kuriuose valsčiuose, kaip Linkuvos, jau nebebuvo. Tokiu būdu buvo siekiama visiškai 

palauţti, bet kokį pasipriešinimą. Kiekvienas jų ir partizanų veiklos ţingsnis buvo fiksuojamas partijos 

dokumentuose.  

Didţiuma Lietuvos gyventojų nekentė stribų uţ jų nuolatinį ţiaurumą. Susidorojimo su 

rezistencija būdų būta įvairių: tiek tiesioginės kovos, tiek pasalos, buvo masiškai papirkinėjami ir 

terorizuojami kaimo ţmonės, siekiant iš jų išgauti informacijos apie besislapstančius partizanus, taip 

pat naudotas ir pagautų partizanų verbavimas ir jų atgalinis infiltravimas į kovos būrius taip vėliau 

sėkmingai pagaunant ir nuţudant reikiamus asmenis ir destabilizuojant padėtį ir santykius tarp 

partizanų. Taip pat buvo bauginama ir visuomenė: be nesibaigiančių represijų ir tardymų buvo 

pasitelkiamas baimės faktorius – nuţudyti partizanai buvo atveţami į miestų, miestelių, kaimų aikštes, 

išniekinami ir paliekami visuomenei kaip ţenklas, jog prieš rėţimą nepakovosi ir kaip masalas 

partizanų šeimoms ir artimiesiems, siekiant juos nubausti. Linkuvoje nuţudyti partizanai buvo 

niekinami Vienybės aikštėje prie NKVD būstinės.   
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5.Ţinomiausi Linkuvos krašto partizanai, jų veikla 

Toliau yra pateikiamos platesnės aštuonių partizanų, gimusių Linkuvoje, besimokiusių Linkuvos 

gimnazijoje ar veikusių Linkuvos apylinkėse biografijos. Ţinoma, jog partizanų, kilusių iš šio krašto 

buvo kur kas daugiau, tačiau Linkuvos apylinkėse dėl nepalankių geografinių sąlygų (lygumos, maţai 

miškų) partizaninis judėjimas buvo palyginti labai menkas. Be to, Linkuvos partizanų veikla iki šiol yra 

maţai dokumentuota. Istoriografijoje daugiau minimi aplinkinių valsčių (Pakruojo, Joniškio ir kitų) 

partizanai. Yra ţinoma, jog dauguma partizanų greitai ţuvo, buvo nuteisti ar legalizavosi, nespėję 

nuveikti svarbesnių veiksmų prieš sovietų okupantus. Daugeliu atveju tiesiog nėra apie juos išlikusių 

detalesnių faktų, aprašytų literatūroje ar gyvų liudininkų, norinčių apie tai plačiau papasakoti. 
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5.1. Martynas Klausius  

 

Pav. 3. Martynas Kliausius 

Martynas (Martirijonas) Kliausius (Kliausevičius)-Tautvydas (1912-1946) gimė Joniškyje, buvo 

vyriausias iš 7 vaikų. Mokėsi Linkuvos ir Šiaulių berniukų gimnazijose, Karo mokykloje. Išėjęs į 

atsargą leitenantas M.Kliausius dirbo Kauno ryšių valdyboje, o 1940 m. paskirtas radijo prieţiūros 

viršininku. Vokiečių okupacijos metu dirbo Vilniaus pašte ir radijuje. 

1944 m. Joniškio apylinkėse organizavo ginkluotą pasipriešinimą. Martyno Kliausiaus-Tautvydo 

būrys susiformavo 1944 m. gruodį. M.Kliausius savo būrį pavadino Genio kuopa ir ją suskirstė į 

Ąţuolo štabo apsaugos būrius. Joniškio būrys buvo pavadintas Alksnio, vėliau Klevo būriu. Būriai 

jungė iki 50 partizanų. 

1946 m. vasario 19 d. M.Kliausiaus-Tautvydo būrys buvo uţpultas Latvijos miškuose, kuriuose 

ţiemojo, sovietų vidaus kariuomenės dalinio. Mūšio metu M.Kliausius-Tauvydas ţuvo. Jo garbei 

vėliau įkurtos Kunigaikščio Ţvelgaičio rinktinės viena iš tėvūnijų, kuriai priklausė Linkuva, buvo 

pavadinta Tautvydo vardu. 

 

 



16 
 

5.2. Julijonas Būtėnas 

 

Pav. 4. Julijonas Būtėnas 

Julijonas Būtėnas-Stėvė (1915-1951) gimė Dovydų kaime, Joniškėlio valsčiuje. Mokydamasis 

Linkuvos gimnazijoje Būtėnas priklausė moksleivių ateitininkų grupei. 1933 m. pradėjo studijuoti teisė 

Kauno Vytauto Didţiojo universitete, tačiau labiau nei teise domėjosi ţurnalistika. Dar studijų metais 

pradėjo dirbti „XX amţiaus― laikraščio redakcijoje, bendradarbiavo su „Ţidiniu― ir „Mūsų laikraščiu―.  

1936-1937 m. atliko karinę tarnybą Lietuvos Karo mokyklos aspirantų grupėje, kur jam suteiktas 

artilerijos jaunesniojo leitenanto laipsnis. Per pirmąją sovietinę okupaciją 1940 m. birţelio 15 d. 

apsigyveno Berlyne ir įsitraukė į Lietuvių aktyvistų fronto (LAF) veiklą – įstojo į fronto kovos dalinį. 

Karo metu lietuviams išlaisvinus Kauną, Julijonas Būtėnas grįţo į Lietuvą. Dirbo dienraštyje „Į 

laisvę―, o kai vokiečių okupantai šį uţdarė, dėstė ţurnalistiką universitete.  

1944 m., vėl artėjant raudonajam frontui, J.Būtenas tapo Vietinės rinktinės vado gen. Povilo 

Plechavičiaus adjutantu. Dėl nesutarimų su vokiečiais rinktinę demobilizavus, drauge su kitais 

karininkais Julijonas buvo gestapo suimtas ir išveţtas į Salaspilio koncentracijos stovyklą, vėliau 

evakuotas į Berlyną.  

Berlyne įsitraukė į Vyriausiojo Lietuvos išsilaisvinimo komiteto (VLIK) veiklą – redagavo 

naujienų agentūros ELTA biuletenius, toliau bendradarbiavo su laikraščiais „Į Laisvę―, „Ţiburiai―, 
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„Maţasis ţidinys―, buvo išrinktas Lietuvos ţurnalistų sąjungos vicepirmininku. Nors ir turėdamas 

galimybę, atsisakė emigruoti į JAV. 

Po paţinties su Juozu Lukša-Daumantu, atvykusiu iš okupuotos Lietuvos, Julijonas suprato, jog 

turi grįţti ir kovoti uţ Lietuvą. 1951 m. balandį kartu su J.Kukausku parašiutais nusileido Kazlų Rūdos 

girios pakraštyje, deja, nusileidimas nebuvo itin sėkmingas, nes parašiutas pakibo uţ pušaitės ore. Kai 

Julijonas Būtėnas buvo išnarpliotas, NKVD agentai jau vijosi partizanus, kurie skubėjo į jiems paruoštą 

slėptuvę ir uţmezgė ryšius su kitais vietos partizanais. Tačiau KGB su agentų pagalba nustatė bunkerio 

vietą ir 1951 m. geguţės 21 d. slėptuvė buvo apsupta, o partizanai nukauti. 

Linkuvos gimnazijoje Julijonui Būtėnui 1997 m. buvo atidengta memorialinė lenta. 
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5.3. Petras Paltarokas 

 

Pav. 5. Petras Paltarokas 

Artilerijos kapitonas Petras Paltarokas-Algimantas (1908-1988) gimė Vienţindţių kaime, 

Skrebotiškiaus valsčiuje, Panevėţio apskrityje. Dėl neeilinių gabumų mokslams mokėsi Linkuvos 

gimnazijoje. Joje P.Paltarokas susidomėjo karo mokslais ir tapo Lietuvos šaulių sąjungos nariu.  

1929 m. baigęs Linkuvos gimnaziją su pagyrimu įstojo į Kauno karo mokyklą, kur gavo 

artilerijos leitenanto laipsnį ir buvo paskirtas į Lietuvos kariuomenės štabą. Po kurio laiko dėl 

pavyzdingo elgesio, gabumų bei anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų kalbų mokėjimo gavo artilerijos 

kapitono laipsnį, o 1937 m. išvyko specializuotis į Fontainbleau Artilerijos Akademiją. Gresiant 

pirmajai Lietuvos okupacijai Petras Paltarokas gavo įsakymą grįţti į Lietuvą ir, atsisakęs prancūzų 

pasiūlymo tapti majoru, su bendraminčiais karininkais grįţo į Lietuvą. 

Vokiečių okupacijos metais Petras Paltarokas gyveno Pakruojyje, dirbo ţydų Maizelių malūno ir 

prie jos buvusios lentpjūvės direktoriumi. Artėjant antrajai sovietinei Lietuvos okupacijai Paltarokas 

mainė miltus į vokiškus ginklus, ruošėsi gintis nuo „raudonojo maro―, išlydėjo savo šeimą į vakarus ir 

galiausiai pasitraukė į mišką. 

1944 m. nepasitraukęs iš Lietuvos, Paltarokas 1945 m. buvo Šiaulių apskrities Pakruojo ir 

Lygumų, Joniškio apskrities – Linkuvos, Birţų apskrities – Vaškų ir Joniškėlio valsčiuose partizanų 
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Vėtros būrio vadas, vienijo apie 50 kovotojų. Kai raudonosios armijos frontas buvo ties Šiauliais, būrio 

vadas suţinojo, jog 16-tos Lietuviškos divizijos sudėtyje yra jo prieškario draugas, pulkininkas 

Simonavičius, kuris vadovavo artilerijos pulkui. Su ryšininkų pagalba buvo susitarta, jog Simonavičius 

atsiųs iš Šiaulių fronto įvairios ginkluotės. Paţadas buvo įvykdytas.  

1945 m. kovą rinktinės štabas iš vieno enkavedisto gavo ţinią, jog yra rengiamasi partizanų 

puolimui prie Girelės, Joniškėlio valsčiuje. Atremti šį puolimą apie 200 partizanų rengėsi itin 

kruopščiai ir tai pasiteisino – penktadienį prieš šv. Velykas anksti ryte prasidėjo puolimas, kuris tęsėsi 

iki pat vakaro ir sovietams buvo nesėkmingas. Kitą rytą okupantų kariai vėl uţgriuvo pamiškę, tačiau 

partizanų jau neberado – šie buvo pabėgę, nes dėl ribotų šaudmenų atsargų rizikuota pralaimėti. Šis 

mūšis yra įvardijamas kaip vienas sėkmingiausių tiesioginių mūšių tarp partizanų ir sovietų 

kariuomenės, nes priešo karių ţuvo daugybė, o iš partizanų pusės – tik du latviai. 

Taip pat kaip vienas sėkmingesnių mūšių yra aprašomas 1945m. balandį vykęs Paeţerių mūšis, 

kuomet Paltaroko būriui pavyko prasiverţti iš stribų ir NKVD padalinio apsupties.  

Tačiau Petras Paltarokas greitai suprato, jog sulaukti naujo karo bei išvadavimo yra nerealu, 

svarbiausios Teherano, Jaltos ir Postdamo konferencijos jau įvyko ir Europos įtakos sferos jau buvo 

pasidalintos, o okupantui pasipriešinti partizanai yra tiesiog per silpni. Todėl savo būriui vadas patarė 

(ne įsakė) įsigyti fiktyvius asmens dokumentus ir vykti kuo toliau nuo gyvenamosios vietos. Dauguma 

jo rinktinės narių šį pasiūlymą sutiko nepalankiai, kiti priėmė tai kaip išdavystę. 

Nėra ţinoma, kada tiksliai P.Paltarokas pasitraukė iš kovos – vieni mano, jog 1944 m. gruodį, 

kiti, jog 1945 m. liepą, yra tvirtinančių, jog paskutiniai paliepimai buvo pasiųsti 1946 m. pavasarį, bet 

jau ne kaip nuolatinio būrio vado, o, veikiau, specialiojo ryšininko. Vado pareigas Linkuvoje 

Paltarokas 1945m. geguţę pavedė Motiejui Beleckui, o pats galėjo tapti didesnės, 5 partizanų grupių 

rinktinės vadu, LLA paliepimu, tačiau, bet kokiu atveju, greitai iš kovos pasitraukė. 

Po pasitraukimo iš atviros partizaninės kovos Petras Paltarokas Rūko arba Ruokio pavarde 

apsistojo Rygoje, kur ketino gauti naujus dokumentus ir pasitraukti į vakarus, tačiau to padaryti 

nespėjo. 1947 m. pavasarį Rygos turguje jį atpaţino iš Linkuvos kilę KGB agentai ir jis buvo čekistų 

areštuotas, ketino perkąsti mirtiną ampulę, tačiau ja pasinaudoti nespėjo. Parveţtas į Lietuvą, buvo 

kankinamas Vilniuje, Lukiškėse ir NKVD poţemiuose apie pusmetį. 1947 m. gruodţio 9 d. buvo 

nuteistas pagal BK 58 straipsnį 25 metams be teisės sugrįţti į Lietuvą. Jo bausmė niekada nebuvo 

sutrumpinta ir būtent tiek metų jis ir išbuvo vienose ar kitose kalinimo vietose: Vilniaus rusų 

stovykloje, Krasnojarsko, Mordavijos, Norilsko, Vichorevkos lageriuose, daugybėje kalėjimų. Juose jis 

nebuvo organizuojamų akcijų, streikų ir protestų pagrindinis organizatorius, bet visada dalvavo juose, o 
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kaip iškilios ir neperauklėjamos sielos asmenybė buvo vadinamas itin pavojingu politiniu kaliniu ir 

baudţiamas grieţčiausiai.  

Nors, pagal teismo nuosprendį Petrui Paltarokui nebuvo leista grįţti į Lietuvą, tačiau 1972 m. 

vasarą jis, pasenęs ir ligotas, vis tik sugrįţo ir gyveno pas Povilo Pečiulaičio seserį. Ten bandė 

susisiekti su savo šeima, tačiau jam nepavyko, buvo gauta ţinių, jog jo šeima su juo bendrauti nebenori. 

Tai jį labai palauţė emociškai. Vėliau sovietų valdţia matydama Lietuvos visuomenės reiškiamą 

palaikymą politiniams kaliniams, ėmė jam trukdyti – išsiuntė į Prūsiją, o jo pasą išregistravo ir neleido 

grįţti į tėvynę, tačiau paskutinius savo gyvenimo metus Petras, jau po širdies priepuolio, slaptai 

praleido pas savo antrąją ţmoną Eleną. Mirė 1988 m. rugpjūčio 24 d. nuo infarkto, sakydamas kalbą 

mirusiam broliui kalbą kapinėse. Jo paskutiniai ţodţiai buvo: „Mylėkim Tėvynę―. 
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5.4. Andrius Ţemaitis 

 

Pav. 6. Andrius Ţemaitis 

Andrius Ţemaitis-Radvila, Kariūnas (1929-1951) gimė daugiavaikėje šeimoje, Teodorovo kaime, 

Pasvalio rajone. Tėvai 1931 m. atsikraustė gyventi į Linkuvos rajono Šlapelkių kaimą (kitais 

duomenimis – į Aukštadvario kaimą). Baigęs Linkuvos gimnazijos 8 klases, metus mokytojavo 

Višeikių pradinėje mokykloje.  

Tremiant jo šeimą į Sibirą, Andrius pabėgo ir 1948 m. liepą įstojo į Zigmo Nakvoso partizanų 

būrį. Ţuvus Nakvosui, perėjo į Joniškio rajono Klevo būrį, kuriam tada vadovavo Jonas Kilčiauskas-

Merkurijus, Dėdė. Būrys veikė Linkuvos ir iš dalies Vaškų valsčiuose, laikėsi Margių, Klusiškių, ir 

Girelės miškuose, pagrindinė dislokacijos vieta – Margių miškas. Kai Kilčiauskas tapo Tautvydo 

tėvūnijos vadu, A.Ţemaitis-Radvila tapo Klevo būrio vadu. Kilčiauskui ţuvus – tėvūnijos vadu. Jis 

buvo paskutinis partizanų vadas Joniškio rajone. 

Sulaukę pavasario, 4 partizanai susitiko Linkuvos rajone ir ankstų 1951 m. geguţės 15 d. rytą, po 

ilgo naktinio ţygio, pasiprašė pailsėti pas Margių kaimo gyventoją A.Rudį. Kai partizanai sumigo, šis 

nubėgo į Ţeimelį ir pranešė MGB. Stribai apsupo vienkiemį ir pareikalavo partizanus pasiduoti, tačiau 

šie atsakė ugnimi. Susišaudymo metu Teodoras Veinoras-Borisas buvo nušautas, o būrio vadas Andrius 

Ţemaitis-Radvila buvo sunkiai suţeistas – kulka pataikė į dešinį skruostą ţemiau akies ir išėjo prie 

kairiojo smilkinio. Dar dviems partizanams pavyko pabėgti. Jis su kitais, vėliau suimtais būrio draugais 

– Jonu Rimaičiu ir Pranu Ruzgaičiu – 1951 m. spalio 26 d. Radviliškyje viešo Karinio tribunolo teismo 

metu buvo nuteistas mirties bausme pakartiant. Nuosprendis įvykdytas Šiauliuose tą pačią dieną.
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5.5. Leonas Gairionis 

 

Pav. 7. Leonas Gairionis 

Leonas Gairionis (1914-1951) gimė Liepojoje, tačiau nuo vaikystės iki kariuomenės gyveno 

Laborų kaime, Linkuvos valsčiuje. Atitarnavęs Lietuvos kariuomenėje, 1934 m. apsigyveno Linkuvoje. 

Nuo 1932 iki 1940 m. buvo šaulių sąjungos narys. 1941 m. birţelio 23 d. sukilimo dalyvis Linkuvoje. 

1944 m. gruodį Leonas Gairionis tapo Petro Paltaroko būrio partizanu, slėpėsi miške ir slėptuvėje 

Laborų kaime. 1945 m. P.Paltaroko paskatintas, svetima pavarde apsigyveno Tauragėje, tačiau 1950 m. 

KGB jį susekė ir kaip partizaną nuteisė mirties bausme, kuri buvo atlikta 1951 m. kovą Vilniuje. 
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5.6. Jonas Lekavičius 

 

Pav. 8. Jonas Lekavičius (kairėje) su ţmona  

Jonas Lekavičius gimė 1912 metais, Šlapelių kaime, Linkuvos valsčiuje. Jo veikla yra įdomi tuo, 

jog jo brolis Bronius Lekavičius-Ąţuolas buvo partizanas, o jis pats dirbo Linkuvos milicijoje, turėjo 

leitenanto laipsnį. Pasak Broniaus Lekavičiaus, jis įstojo į miliciją tam, kad padėtų partizanams, uţ tai 

su savo ţmona Valerija Tamošiūnaite-Lekavičiene 1949 m. spalio 12 d. buvo ištremtas į Irkutsko sritį, 

Bodaibo rajoną. 
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5.7. Jonas Ţandaris 

 

Pav. 9. Jonas Ţandaris 

Jonas Ţandaris-Mūsiškis (1907-1986) kilęs iš Titonių kaimo, Linkuvos valsčiaus.  

Priklausė Petro Paltaroko-Algimanto būriui. Savo namų virtuvėje Jonas Ţandaris turėjo bunkerį, 

įrengtą virtuvėje po stalu, į kurį patekdavo iš kitos patalpos. Ţandaris buvo įskųstas, supamas stribų, 

bėgo iš sodybos. Stribas Alfonsas Kapustas taikėsi jį nušauti, bet J.Ţandario sūnus Vincentas, 

gailėdamas tėvo, sudavė stribui per ranką ir tas nepataikė. Ţandaris buvo pagautas gyvas. Nuveţtas į 

Joniškį sugebėjo išsiteisinti, sakydamas, jog jį painioja su partizanu Juozu Ţandariu, ţuvusiu 1946 m. 

vasario 23 d. Uniūnų kaime, Linkuvos valsčiuje. 1946 m. rugpjūtį Jonas Ţandaris buvo paleistas. 
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5.8. Aleksas Trumpis 

 

Pav. 10. Aleksas Trumpis 

Aleksas Trumpis (1924-1949) gimė Puknionių kaime, Pakruojo valsčiuje. 

A.Trumpio partizaninė veikla maţai ţinoma, yra duomenų, jog su draugais veikė Linkuvos bei 

Pakruojo valsčiuose, tačiau Petronėlė Vainauskaitė-Dzevečkienė pateikia platesnę, nei anksčiau 

aprašyta, partizano ţūties istoriją (plačiau ţr. Skyrių „Gyvų liudininkų pasakojimai―). Anot jos, 

Trumpio tėvas buvo nušautas stribų, kai šie ieškojo jo sūnaus. Tautkūnuose stribai suėmė Trumpių 

šeimos paţįstamus Vainauskus, kurie išdavė, jog partizanas Trumpis su draugu slapstosi tvarte pas 

Jurgio Čerapoko šeimą Zimbiškių kaime, Linkuvos valsčiuje. 1949 m. Kūčių išvakarėse Čerapokų 

tvartas buvo apsutas, apšaudytas ir padegtas. Trumpio draugas galimai nusišovė ar buvo nušautas tvarte 

ir sudegė, o pats Trumpis per dūmus bandė pabėgti į mišką, tačiau stribai jį pamatė ir nušovė. Jo kūnas 

buvo niekinamas Linkuvoje ir Pakruojyje, kur jam į burną buvo įkištas papirosas. 
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6.Partizanų atminimo vietos 

 

Paminklas Linkuvos miestelio ir jo apylinkės gyventojų, 1944-1953 m. kovojusių ir ţuvusių 

uţ Lietuvos laisvę, atminimui. 

 

Pav. 11. Nuotrauka A.Malinauskaitės, 2003 m. [ţiūrėta 2015 m. sausio 31 d.] Prieiga per 

internetą: http://genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/nuotraukos/Pakruojis/Linkuvos01_d.htm 

http://genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/nuotraukos/Pakruojis/Linkuvos01_d.htm
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Pav. 12. Nuotrauka A.Malinauskaitės, 2003 m., Linkuva [ţiūrėta 2015 m. sausio 31 d.] Prieiga 

per internetą: http://genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/nuotraukos/Pakruojis/Linkuvos01_d.htm 

 

Autoriai: skulptorius Gintautas Jonkus, architektas Liucijus Dringelis. 

Pastatytas 1998  m. komiteto „Linkuvos 500 m. sukakčiai paminėti― rūpesčiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/nuotraukos/Pakruojis/Linkuvos01_d.htm
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Lauko akmenų mūro sienelė su atminimo lentomis Linkuvos krašto tremtinių atminimui 

Linkuvos Šv. Mergelės Marijos Škaplierinės baţnyčios šventoriuje. 

 

Pav. 13. Nuotrauka A.Malinauskaitės, 2003 m., Linkuva [ţiūrėta 2015 m. sausio 31 d.] Prieiga 

per internetą: http://genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/nuotraukos/Pakruojis/Linkuvos05_d.htm 

 

 

Pav. 14. Nuotraukos A.Malinauskaitės, 2003 m., Linkuva [ţiūrėta 2015 m. sausio 31 d.] Prieiga 

per internetą:  

http://genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/nuotraukos/Pakruojis/Linkuvos04_d.htm 

Autorius: architektas Liucijus Dringelis.  

Pastatyta 1998 m. komiteto „Linkuvos 500 m. sukakčiai paminėti― rūpesčiu.  

http://genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/nuotraukos/Pakruojis/Linkuvos05_d.htm
http://genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/nuotraukos/Pakruojis/Linkuvos04_d.htm
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Atminimo lenta Linkuvos gimnazijoje 

 

 

Pav. 14. Nuotrauka V.Stanevičiūtės, 2015 m. 

 

Atminimo lenta šioje gimnazijoje 1925-1933 m. besimokusio ţurnalisto, 1951 m. balandţio 19 d. 

desantu nuleisto partizaninio judėjimo dalyvio Julijono Būtėno-Stevės, nušauto buvusio partizano, 

MGB agento J. Kukausko-Gardenio 1951 m. geguţės 19 d. Šakių r. Rūdšilio miško bunkeryje, 

atminimui. Atidengta 1997 m. geguţės 25 d. buvusių mokslo draugų rūpesčiu. 
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Atminimo lenta Linkuvos specialiojoje mokykloje 

 

 

Pav. 16. Nuotrauka V.Stanevičiūtės, 2015 m. 

 

Atminimo lenta Linkuvos gimnazijos mokinių, ţuvusių 1918-1920 m. kovose dėl Lietuvos 

nepriklausomybės, 1941 m. Birţelio sukilimo metu, 1944-1952 m. partizaniniame judėjime ir 

Kęstučio apygardos Genio rinktinės vado Martyno Kliausiaus (Kliausevičiaus)-Vlado, Tautvydo, 

partizanų būrio vado Petro Paltaroko-Algimanto, Rūko, Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio 

Ţvelgaičio rinktinės partizano Tautvydo tėvūnijos būrio vado Andriaus Ţemaičio-Radvilos 

atminimui.  

Autoriai: architektas Liucijus Dringelis, dailininkė M. Jasilionytė. Atidengta 1998 m. spalio 

31 d. 
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Paminklas prie Linkuvos miestelio kapinių 

 

 

Pav. 17. Nuotrauka V.Stanevičiūtės, 2015 m. 

 

Paminklas šioje vietoje uţkastų 1944-1952 m. Linkuvos apylinkėse ţuvusių Petro Paltaroko-

Algimanto, Rūko, Motiejaus Belecko–Paleckio būrių partizanų ir Linkuvos valsčiaus NKVD-MVD-

MGB poskyryje nuţudytų suimtų civilių gyventojų atminimui. Pastatytas 2001 m. buvusio tremtinio A. 

Šumsko rūpesčiu. 
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Atminimo lenta buvusiame NKDV poskyryje 

 

 

Pav. 18. Nuotrauka V.Stanevičiūtės, 2015 m. 

 

Pav. 19. Nuotrauka V.Stanevičiūtės, 2015 m.  
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Pav. 20. Nuotrauka V.Stanevičiūtės, 2015 m. 

 

Atminimo lenta pastate 1940–1941, 1944–1946 m. veikusiame Linkuvos valsčiaus 

NKVD poskyryje (18 pav. ir 19 pav.)  ir areštinėje kalintų, tardytų bei kankintų Lietuvos 

piliečių, šioje aikštėje (20 pav.) niekintų 1944-1953 m. Linkuvos apylinkėse ţuvusių partizanų 

atminimui. Įrengta 1998 m. komiteto „Linkuvos 500 m. sukakčiai paminėti― rūpesčiu. 
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7.Gyvų liudininkų pasakojimai 

Toliau yra pateikiamas interviu su partizaninio karo liudininke Petronėle Vainauskaite-

Dzevečkiene. Ji gimė 1932 m. Tautkūnų kaime, Linkuvos valsčiuje. Šiuo metu ji gyvena Linkuvos 

miestelyje. 2014 m. spalio 31 d. ji papasakojo savo atsiminimus apie ginkluotą partizaninį 

pasipriešinimą, savo santykį su partizanais, jų išpuolius prieš Sovietų valdţią. Taip pat ji pasidalino jos 

atmintyje išlikusiais kitų asmenų atsiminimais apie persekiojamus partizanus, detaliai nupasakojo 

partizano Alekso Trumpio ţūties istoriją. 
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Vita Stanevičiūtė: Taigi, pradėkime nuo pat pradţių: Jūsų vardas, pavardė, kuriais metais Jūs gimėte. 

Petronėlė Dzevečkienė: Aš Petronėlė Vainauskaitė-Dzevečkienė, gimusi 1932 m. Tautkūnų kaime, 

Linkuvos valsčiuje, Joniškio apskrityje. Prie Mūšos, netoli Petrašiūnų, tarp dviejų miškų. Na ką, mūsų 

krašto tas partizanas buvo toks Paltarokas, Petras Paltarokas, jis gyveno... Va, reiškia, kas jis buvo - 

kapitonas štai, kas jis buvo. 

VS: Jums teko su juo susitikti? 

PD: Ne, ne.  

VS: O kur jis gyveno?  

PD: Tai Kaune jis gyveno Smetonos laikais, jis buvo didelis viršininkas čia kariuomenės... Jis gimęs iš 

Gailionių kaimo, kilmė jo. [...] Jisai kilęs iš Vienţindţių, bet jo tėvas kilęs iš Gailionių. Čia uţ 

Raudonpamūšio, uţ Mūšos [...] Tai va, jis buvo kapitonas, kaip čia su tuo laipsniu, jis buvo vadas tų 

partizanų, o čia visi partizanai (rodo knygos „Mūšos kraštas― puslapius) ir Blynų brolis, du broliai 

ţuvę, abu buvę kunigai (past.) broliai, sesuo Laimutė sudegintų brolių ieškojo, vienas vienuolyne buvo, 

iš to vienuolyno partizanai ištraukė: „Ką tu čia tupi dabar, eik tėvynės ginti―, ir išėjo, ir ţuvo. Čia 

kaţkur slapstėsi, daugiau išvedė draugai kaţkur, kaţkur į Joniškėlį, sudegino namus, prieš karą buvo 

pastatytas, sudegino, didelis ūkis buvo, ir sudegino tuos namus, o tai tada ta sesuo ir motina pabėgo. 

[...] Na ką, apie pačius tuos partizanus, buvo visokių, kiti saugojo gyvybę, o kiti, reiškia, veikė, 

plėšikavo ţmonės, kiti ėjo, kaip sakant, duonos prašyti, ir pas mus, mes prie miškų gyvenom, eidavo, 

reiškia, ateidavo, pasibelsdavo naktim: „Na, ką nors vakarienės uţvalgyt―, o čia kelt, prikepta bandelių, 

na, tai paduodam tų bulkučių, paduoda puodelius mama ir:  

-  Eikit prie šulinio, išsitraukit pieno, o toliau nieko neturim.  

-  O tai gal mėsos kokį kilogramą galėtumėt duot?  

-  Kad mėsos, didelė šeima, septyni ţmonės, neturim.  

-  O kas čia įleistas su virve į šulinį, čia alus? O ten papjauta avelė ir bus mėsa. 

-  Kad ten nevirta mėsa, avienos, sena avelė, daug virti reikia, susiţeidė ir papjovėm.  

 Taip jau buvo, gal ten mėsos pritrūkę buvom, gal kad lašinių ten nebeturim, sakom, bet sena 

avelė papjauta, čia reiškia, virti reikia, kepti reikia, tai neėmė tos mėsos. Išgėrė to kibiro pieną, 
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suskaičiavom, kad devyni, aš pro langą suskaičiavau devynis ţmones. Na, tai tų bandelių padavėm apie 

dvidešimt, daugiau uţ kokios valandos ateina kiti, sako: „Paţiūrėkit ar dar pieno yra?― Davėm tų 

bandelių, o pieno nebėra, anie jie, kita grupė išgėrė. Na, nesako, kad kita, sako „Nunešėm iš vakaro į 

pieninę― mama sumetė, kad atiduotų: „Atšaldţiau ir nunešiau į pieninę―, nesakys, kad kita grupė, bet 

pasirodo, kad jie nuėjo pas kaimynus ir paţino, kad ten buvo stribų grupė, sekiojo juos. Ir atpaţino, kad 

jau čia tie „liaudies gynėjai― vadinami, stribokai. Jie irgi taip pat sekiodavo ir valgyt prašydavo taip pat, 

ir jie dieną daţniau lankydavosi. Arba daleiskim, arba kaime tie stribiteliai saugodavo, kaip pas 

Kurapkį, atvaţiavo į kaimą du veţimai partizanų. Pas Kurapkių šeimą vienas išlipo, reiškia, keletas tų 

vyrų, kiek jau ten vaţiavo,  ir į kitą kiemą nuvaţiavo kitas veţimas, o ten buvo po kūlimo tik tai diena 

ar dvi dienos, turėjo ir to maisto, uţdėjo ant stalo, ir alaus... Atsigėrė vienas ir atsigulė. Dabar tas 

Kurapkis Jonas, amţiną atilsį, sako: 

- Na ką Jūs, tokia galinga valstybė, nieko čia jau nebepadarysit, čia tik patys vargstat... 

O tas jau, reiškia, visiem leido registruotis, kai kurie davė pasus, daleiskim, toks Trumpis įsimeta tą 

pasą, bet kaip ir sutingo jie dirbti, jau tingėjo jie dirbti, gulėjo gulėjo kur nors...  

VS: O kaip Trumpiui buvo? 

PD: O Trumpiui šitaip buvo. Ateina pas Trumpius stribitėliai ieškot to sūnaus. To sūnaus namuose 

nėra. Daro kratą ir sėklyčioj guli mergaitė akla (ji pjovė vištą, peilis šoko, ta višta suspurdėjo ir kaţkur 

susiţeidė akis ir nebepagydė ir tapo akla). Atrado tą mergaitę tie stribitėliai toje sėklyčioje su 

proţektoriais ir pradėjo prievartauti. Ir tėvas stojo, jau ten vieną perstūmė, kitą vėl, tai išsiėmė pistoletą 

ir nušovė tą tėvą Trumpį.  Na, o sūnaus nerado, bet jie patys išsigando, ką padarė, ir išlėkė, o tas sūnus 

taip ir ėjo per ţmones, pas Lukošiūnus, Lukošiūno giminė jis buvo. [...] O tą akląją valdţia išveţė į 

Šiaulius, į aklųjų draugiją, ji mokėdavo megzti, reiškia, akla ir ji ten tokia protinga buvo, mokyklą buvo 

ėjusi ir ją ten išmokė to aklųjų rašto... [...] (Grįţtant prie Trumpio) Tai tas (Aleksas) Trumpis 

(slapyvardis neţinomas) slapstėsi slapstėsi, atėjo  su draugu uţėjo nakties metu pas Čerapokus, uţlipo 

ant tvarto, o gal tiktai tie Čerapokai taip sakė, o gal jie jau ten ir ilgiau buvo... Buvo taip: reiškia, iš jų 

vieną paėmė ir tas, kurį kankino, išdavė, kur jie uţeidavo. Uţėjo pirmiausia Tautkūnuos pas 

Vainauskus, reiškia, kaime mūsų, ant lauko gyveno, uţėjo ir kareivių grupė perkrovė šiaudus, tikėjosi, 

kad ant tų šiaudų yra. Ant tvarto buvo dobilas sudėtas, tą dobilą nuvertė, galvojo, kad ras bunkerį, na, o 

ta Vainauskienė, tokia invalidė buvo, išėjus: „Nieko čia nerasit, kas sukels tą šieną―, tai tie sako: „Vyrų 

yra, sukels―. Tai areštavo tą Genovaitę ir Kazimierą. Areštavo ir viskas, susodino į mašiną ir viskas, ir 
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tada vaţiavo pas tą Čerapoką. Nuėję pas tą Čerapoką, Kūčių išvakarės buvo (mano močiutė), bet buvo 

gimus maţa mergytė Čerapokų, Julytė. Turėjo sekančią dieną krikštyti ir tas Čerapokas nebuvo 

namuose, viena Čerapokienė. Gyvulius pašėrė, jis su vienu arkliu išvaţiavo podino (krikštatėvio) 

prašyti pas kaţkokius giminaičius. Ir dabar uţgriuvo, apsupo tą sodybą ir jau sako tai šeimininkei: „Pas 

Jus yra, reiškia, slapstosi―, taip pat ir pas tuos Vainauskus sakė: „Pas Jus yra čia bunkeris ir slapstosi―. 

„Nieko ten―, ginčija, kad „nėra, nieko, nedarykit kratą―, ir nerado. Na ir tas sako: „Ţinai, tvartas 

nerakintas, o gal kas uţlipo naktį?― Na ir jinai kalbino ten nuėjus juos: „Ar čia esat kas nors? Nulipkit 

ţemėn, pasiduokit, meskit tuos ginklus, jeigu turit―. Jau pamokė šnekėt, o nesirodo tie, tie, ţodţiu, jau 

kariuomenė ieškojo, ne vien stribitėliai. Na ir atsakė, čia Trumpis ar tas kitas: „Aš ţinau, ką man 

daryti―. Na ir sako: „Atvaţiavo čia Jūsų draugai ar kas čia pasiimt, [...] pasiduokit geruoju. Na, kas, 

pasėdėsit kalėjime, kad pasėdėsit, tai pasėdėsit, kaip ir visi kiti ir sugrįšit. O jei nepasiduosit, gal tai ir 

mes nukentėsim ir uţdegt gali― – ką jau ten primokė ir tie sako: „Ţinau―. Tai uţdegė, liepė kareiviams 

karves išvesti, jie šaudytis pradėjo, ir gal tas vienas ir nusišovė, o tas Trumpis tai bėgo, per dūmus, ir 

tikrai jų daugiau nebuvo, tas sudegė, gal jis nusišovė, o Trumpis bėgo per dūmus. Bet vistiek jie pamatė 

ten jį, ir kadangi visa sodyba apsupta buvo, ir nušovė. Na ir tiek, gulėjo jis Pakruojy kokią savaitę, 

kadangi šalčiai buvo, policijos kieme, kad net baltiniai nuvilkti ar ten cigaretė įkišta į burną, taip jau 

išniekintas buvo.  

Čia (vėl rodo knygą) yra aprašytas kiekvienas, čia jų yra, mat čia Linkuvos Beleckas yra, bet tas 

Beleckas atsėdėjęs yra, areštuotas, ir sugrįţo. (Rodo kitus) Va Dinevičius, tas negrįţo iš tremties, turbūt 

mirties bausmė jam buvo, jis ţydus šaudė. Čia yra ir (tokių) kur ţydus šaudė. O čia yra ir tas Zemliškių 

Lukas. [...] Na, o čia visi tie partizanai, vat toks Beleckas, Vaitiekūnas toks graţus vyrutis, va Petraukas 

Veselkiškių, tai aš neţinau, jis 1926 m. gimimo, ţydų nešaudė, vas tas šaudė (rodo į kitą nuotrauką). 

Na, čia visi kiti: Stravinskas, čia Mikalajūnas, Šmailis Tautkūnų, bet jis tik slapstėsi, truputį vogti ėjo 

su ginklu, ginklą pas jį rado, tai septynis metus sėdėjo. Va, Vaitiekūnas [...] ţydus šaudė. [...] 

Na, reiškia, partizanų, šitaip, šeimos, į namus jie negalėdavo pareiti, tėvai pas ką nors maistą 

nunešdavo. 

Na, mūsų (tėvai) bijodavo, per langą paduodavo ką nors. Ką jau prašydavo, duodavo, ką turėdavo, 

duonos kepalą duodavo.  

Ir šunys nelodavo, jeigu jau, gal kur tankiau eidavo, kaimuose juk šunys laukuose, gi tuoj girdėdavo, tai 

šunys būdavo uţdaryti, jau ţino, kad jau uţeina. Ir ateidavo, pavalgydavo, duodavo išsinešti kokių 
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lašinių – jei ką turėdavai, reikėjo duoti pavalgyt ar išsinešt – niekas neklausdavo ar tu turi ar neturi. 

Eidavo, ir pas neturtingus eidavo, nepriklausomai. 

(Vėl rodo knygą) Va čia daugiau, yra nuotrauka, trys broliai Bartonų, buvo ir ketvirtas brolis, bet jis 

apsivedė ir kitur slapstėsi, ne mūsų kraštuose. [...] Tai čia tokie Bartonai, jie, reiškia, iš karto prisidėjo 

prie tų gaujų. 

VS: Prie tų kurios plėšikavo? 

PD: Na, prie tų, kurios jau kėsinos šaudyt ką nors, va, Megučionių Reikius, šeimą nušovė, atėjo, 

nušovė. Tuoj tėvas: „Arklį pakinkyk―, tai tėvas pasivadino berniukus, mano klasės, 1932 m. gimimo, 

Vincentą... Tai sako: „Eik man padėti tuos pakinklius surinkt―. Kai jis ėmė tą arklį, tą ţibintą paliko 

prie durų, o vaikas sako: „Lįsk tu į kito arklio ėdţias―, jis jau nujautė širdy. O jis buvo tik kaimo 

seniūnas, o tas berniukas rinko pranešimus, kas mokesčių nesumokėjo, nunešdavo. O mes buvom 

ketvirtoj klasėj tuo laiku. Dabar tas ţmogus pakinkė tą arklį, jį paėmė ir nušovė. [...] Dabar jie 

(Bartonai) pasiţiūrėjo, kad yra rugių, kviečių yra, susipylė į maišus, prisikrovė tą veţimą, sugrįţo į 

gryčią, nušovė motiną ir nušovė dukterį, kuri buvo ištekėjusi, turėjo kokių pusantrų metų mergytę, [...] 

ir dar viena mergaitė buvo, 1930 m. gimimo, ir tas sako: „Saugok tą maţutę―, tos nešovė.  

Tai va, tie partizanai, čia Linkuvoj veikė, jiems Beleckas vadovavo, tik paskui, po kurio laiko čia 

Janušonis išklausinėjo, kad jie tame pačiame kaime slapstėsi pas Valtarius. Ir ateina, ir sulenda kur nors 

į tvartą ir turi jiems atnešti šiltos sriubos, ir daugiau kaţkas padejavo, kad tas, va, vaikas laksto, ragina 

tas prievoles duoti, kad čia seniūnas, kaime jau seniūną nušovė. Bijojo, kad neišduotų. O tą mergytę 

uţaugino giminės, o tas berniukas išvaţiavo pas gimines į Telšius ir jaunas ţuvo su mašina, išsimokė 

vairuotoju, bet kaţkaip ţuvo. O ta mergytė yra Laucienė, Plente gyvena. Giminės Megučioniuose 

uţaugino, paliko 7ha ţemės. 

O mes susirenkam, tėtė mum veţa į mokyklą, ţiūrim, kad moterys po kelią siunta (vaikšto), viena 

grįţta, kita, sakom, kad jau kaţkas atsitiko, nuvaţiuojam į tą mokyklą, tas mokytojas nei pamokų 

nebeveda: „Vaikai, sėdėkit suoluose―, susinervavęs... Ţiūrim vaţiuodami į mokyklą, kad Reikaitę, 

maţutė mergytė virtuvėj ţaidţia su ţaisliuku, kas čia taip, kad jau ta Marytė pas tuos mokytojus atlėkus 

į virtuvę su ta mergyte. Na ir nueinam į tą klasę dabar, bet visi tokie baimingi, o Vincuko nėra atėjusio, 

o mokytojas nusiminęs, bet niekas dar iš Linkuvos neatvaţiuoja. Dar tik giminės atvaţiavo iš 

Petrašiūnų. [...] Ir dabar tokia kaip ir pertrauka, toks Jasiūno, mokytojo, vaikas Irvis, buvo vardas, labai 

drąsus, sako: „Einam pasiţiūrėti―. Na ir einam pulkelis, Jurevičiaus Kazimieras, Silva Jurevičiūtė, ir 
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nueinam pulkelis tų vaikų, didesnių, mes buvom ketvirtokai. Nueinam, Irvis paima tą maišą, pradengia, 

parodo tą ţmogų, „Einam į gryčią―, durys atdaros paliktos, neaišku, kas paliko, ir sueinam mes. Ţiūrim, 

guli kraujo klanai, dvi lovos ir dar ant suolo buvęs patalas paklotas, čiuţinys. Suolas padėtas, susėdom 

ir maskatuojam taip kojom. Tokį dalyką atsimenu, kad va, reiškia, per tą kraują perlipom, susėdom, 

Jurevičiaus Adilytė, Giedraitytė Girbutkių, kad nedaug mūsų, kokie septyni vaikai nuėję. Dar atsimenu 

tą drąsų, Irvį tą, Jasiūno. Daugiau pasėdėjom, pasėdėjom: „Na, tai einam laukan, ko mes čia sėdėsim?― 

Ir išėjom mes ten laukan ir mes mergičkos sakom: „Duris uţdarykit, šalta, gal dar kiek jos gyvos―, tai 

jau tas Irvis jau uţtikrino, kad jos ten jau nušautos, kiek kraujo.  

[...] 

Tai jie tokius dalykus išdarinėjo. Tai jei reikėtų grūdų, ar duonos, ar kviečių, tai reikėjo pasiimt, tą arklį 

pasiimt, prigrąsint, kad niekam nesakytų. Visokių jų buvo. Taigi mano ţento motina pasakoja, kad 

atėjo, tuoj pareikalavo, kad „duokit valgyt, gal alaus turit―, alaus, sako, neturi... 

[...]  

PD: Va, aš daugiau apie Bagdonus, jie pas mus uţeidavo, naktį pasibeldţia, ateina, na, tai kas likę nuo 

vakarienės, ką jau paduoda ką nors valgyti, duonos kokį kepalą paduoda, ar ten mėsos, kad turi. Jie 

kaţkur vietą turi, bet nori pasišnekėt, uţeina, ką nors pasikalėdot. O vieną kartą jie pas mus slapstės tris 

mėnesius ant tvarto. Du broliai slapstėsi, o trečias brolis slapstėsi Megučioniuose pas Paslavičius, 

Janušonio senelius. Jis (vienas iš brolių) ateina į gryčia, jau ten šnekasi, o tokia prietema, o vaikai, 

broliai mano, jaunesni uţ mane, laksto lauke apie kauges. Ţiūri – šautuvas padėtas. Tuoj tas vienas 

brolis, Ignas, sako: „Atneškit tą šautuvą―. Atnešė tą šautuvą ir taip atsitiktinai ateina vyresnysis brolis 

uţ kokių poros valandų, dar vakarienė neišvirta: „Palauk, išvirsim vakarienę―, ir sako: 

- Ėjau namo, ţiūriu [...] prie kaugės radau šautuvą. 

- Tai gal ten tavo? Gal kaugėj gyveni? 

- Ne, aš išėjau iš kitos vietos. – ir toliau sako: - Daugiau jokių šautuvų, aš dabar įkišau jį į sniegą, 

tu neberasi jo. Ţmogui bėdą gali uţtraukt. Niekokių šautuvų! Kad paims beginklį, bus geriau. 

[...] Tai su Bronium pasitarėm, kad jokių ginklų, o kad su ginklu, tai bus didesnė bausmė. Ir kai 

eisi prašyt duonos, jei neturi, kai paims, jokio ginklo kad nebūtų, jokios provokacijos, jokių 

laiškų kam nors, jokių jokių raštelių, kad nebūtų, nieko!  
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Taip ir nuginklavo tą brolį. Tai daugiau tėtė nuveţė į mišką ir brolis įkėlė tą šautuvą į medį mūsų 

miške, į eglę įkelė. Ir po trisdešimt metų iškrito tas šautuvas, surūdijęs, jau mes uţaugę buvom, jau 

kolūkiai buvo, bet mama rinkdavo skujas kūrenimui ir ţiūri – šautuvas, bet kai ţinojo, jinai su velėnom 

uţdengė, bet paskui vaikai nulėkę parsinešė tą šautuvą, surūdijusį, sako, mokykloj renka metalo lauţą, 

nunešim, surūdijusį, nei šovinių, nieko, ir kaţkur sunaikino tą šautuvą. 
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Išvados 

  Linkuvoje, kaip ir visoje Lietuvoje kilo ginkluotas partizaninis pasipriešinimas, į kurį aktyviai 

jungėsi tuometinis krašto jaunimas. 

  Linkuvos krašte, kaip ir didţiojoje dalyje Šiaurės vidurio Lietuvos, organizuota ginkluota 

rezistencija buvo nedidelio masto. Tai lėmė geografinės krašto sąlygos (lygumos, maţai miškų). 

  Linkuvos partizanai savo tarpe neturėjo vienos ryškiausios asmenybės, kuri per visą ginkluotos 

rezistencijos laikotarpį būtų didţiausias pavyzdys, įţymus vadas. Tokių asmenų buvo Joniškio ar 

Pakruojo valsčiuose. 

  Palyginti su kitais kraštais, Linkuvos partizanų veikla yra itin maţai dokumentuota, daţnai 

jungiama su Joniškio ar Pakruojo rezistentais, reikalauja išsamesnio tyrimo, aktyvesnio gyvų liudininkų 

noro prisidėti prie savo krašto istorijos pildymo. 

   Siūlau šį darbą panaudoti istorijos, pilietinio ugdymo pamokose, taip pat minint kariuomenės 

dieną. 
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Sutrumpinimai 

 
LAF  – Lietuvių Aktyvistų Frontas 

LLA   – Lietuvos Laisvės Armija 

LLKS    – Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdis 

LSSR   – Lietuvos Sovietų Socialistinė Respublika 

MGB   – Valstybės saugumo ministerija (rus. Ministerstvo gosudarstvennoj bezopasnosti) 

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

NKGB  – Valstybės saugumo liaudies komisariatas (rus. Narodnyj komisariat gosudarstvennoj 

bezopasnost) 

NKVD   – Vidaus reikalų liaudies komisariatas (rus. Narodnyj komisariat vnutrennich del) 

SSRS   – Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjunga 

VLIK  – Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
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1 Lentelė. Šiaulių srities rajonų stribų ir partizanų skaičius 1952 m. 
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 2 lentelė. 1953 m. Šiaulių apskrities stribų tautinė sudėtis 
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3 priedas. Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) centro komiteto biuro 1947 m. gruodţio 12 d. 

nutarimas dėl kovos su Lietuvos ginkluotu pogrindţiu sustiprinimo, politinių, administracinių, 

represinių ir ideologinių priemonių taikymo slopinant antisovietinį pasipriešinimą. Originalas. 

Dokumentas rusų kalba. LYA, f. 1771, ap. 190, b. 5, l. 179–182. 
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4 priedas. Lietuvos laisvės kovos sąjūdţio (LLKS) tarybos 1949 m. vasario 16 d. posėdyje priimta 

LLKS tarybos deklaracija. 
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5 priedas. Lietuvos laisvės armijos (LLA) vado 1944 m. rugpjūčio 15 d. įsakymas Nr. 22  dėl vadų ir 

eilinių narių drausmės. 
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6 priedas. Pakruojo valsčiaus Vykdomojo Komiteto pirmininko pranešimas Šiaulių apskrities 

Vykdomojo Komiteto pirmininkui apie partizanų veiklą prieš Apylinkių Pirmininkus. 
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7 priedas. Lietuvos laisvės armijos (LLA) atsišaukimas į sovietinių tarybų vykdomuosius komitetus, 

stribus, Vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) darbuotojus lietuvius, seniūnus, kaimo aktyvą ir 

slaptus komunistų agentus mesti komunistinį darbą, atiduoti ginklus LLA nariams, ne vėliau kaip 1945 

m. birţelio 5 d. Originalas. Dokumentas lietuvių kalba. LYA, f. K-40, ap. 1, b. 35, l. 304. 

 


