








PARTIZANŲ GRETOSE

Šią dalį trumpai užrašytų savo prisiminimų iš laisvės kovos lai-
kotarpio skiriu savo mažytei dukrelei Auksutei, kuri šiandien alksta, 
vargsta, okupanto stropiai ieškoma ir žiaurios budelio rankos atplėš-
ta nuo tėvelio ir mamytės širdžių.

Trokštu matyti arba, jeigu jau būtų lemta savo gyvybę paaukoti 
dėl Lietuvos laisvės, žinoti ir tikėtis, kad ateityje, kai Lietuva gyvens 
nepriklausomą gyvenimą, ji neliks visų apleista ir užmiršta, neturės 
visą gyvenimą vilkti sunkią ir tamsią nuskriaustos našlaitės dalią, bet 
bus suteikta globa, galimybė mokytis ir auklėtis, o užaugus dirbti de-
mokratinėje Lietuvoje kūrybinį darbą ir naudotis to darbo vaisiais.

A. Vanagas –
1952 02 16 A. Ramanauskas





VIETOJ ĮVADO

Lietuvos laisvės kovos sąjūdis iki paskutinės išsilaisvinimo kovos 
veikia slaptai, karo padėtyje. Dėl šios priežasties išlaikyti paslaptį yra 
vienas iš pagrindinių reikalavimų, kurio turi būti laikomasi net ir kie-
kvieno paskiro partizano gyvenime ir veikloje. Tuo būdu kiekvieno 
partizano įneštas indėlis Lietuvos laisvinimo kovon su to partizano 
išgyvenimais partizanavimo laikotarpiu sudaro atskirą paslaptingą is-
toriją. Tie paslaptingos istorijos lapai, kuriuose yra įrašyti kiekvieno 
partizano nuveikti darbai, nueitas nepaprastai sunkus laisvės kovos 
kelias ir legalų gyvenimą gyvenančiam žmogui dažnai net neįsivaiz-
duojami ir neįtikėtini išgyvenimai – o jie bemaž be išimties pabaigoje 
užantspauduojami to paties partizano krauju ir gyvybe – yra nusine-
šami amžinybėn, iš kurios jie niekuomet nebus visiškai visi sugrąžinti 
ir niekieno nebus išskaityti tokie, kokie jie iš tikrųjų buvo.

Dėl šios priežasties aš ir nusprendžiau bent labai trumpai, su-
glaustai ir labai paskubomis nors kai kuriuos savo išgyvenimus ir 
atsiminimus užrašyti. Drauge manau, kad tie, kurie ateityje domėsis 
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio istorija, mano prisiminimų aprašy-
muose suras jai konkrečios medžiagos apie visą Dainavos apygardą, 
dalinai apie Tauro apygardą ir tam tikru laikotarpiu apie visą LLKS.

Atsižvelgdamas į tai, kad daugelio įvykių nuodugnus, o kai kurių 
ir dalinis aprašymas šiuo metu gali pakenkti kai kuriems dar legalų 
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gyvenimą gyvenantiems, suimtiems, kalinamiems ar ištremtiems šei-
mų nariams, apsiriboju užfiksavimu tik to, kas, mano manymu, šiuo 
metu nesudarys niekam grėsmės iš priešo pusės, ir turiu vilties, kad, 
jeigu Dievo bus skirta sulaukti nepriklausomos Lietuvos gyvenimo, 
galėsiu nuodugniau, išsamiau ir neskubėdamas rūpestingai aprašyti 
visa tai, ką apie LLKS žinau. Tiesa, mano aprašymai bus dalimis 
paslepiami archyvuose, tačiau niekas negali būti tikras, kad jie anks-
čiau ar vėliau negali patekti priešui į rankas, kaip kad, mano giliu 
įsitikinimu, yra atsitikę bemaž su 9/10 visų LLKS archyvų įvairiose 
Lietuvos vietovėse.

Kaip papildoma medžiaga mano aprašymams galės būti parti-
zanų vadovybių dokumentiniai raštai penkiuose archyvuose, kurie 
šiuo metu yra mano užkasti įvairiose Dzūkijos krašto vietovėse ir 
žinomi patikimiems gyventojams, o jiems yra aiškiai nurodyta, kada 
ir kur juos perduoti, Lietuvai sulaukus nepriklausomybės. Doku-
mentinė medžiaga bus ir du fotoalbumai su paaiškinimais, kuriuose 
yra 220  Pietų ir Vakarų Lietuvos sričių partizanų fotonuotraukų, 
kurias man pavyko surinkti asmeniškai keliaujant po Pietų ir Vakarų 
Lietuvos sritis.

Drauge noriu pabrėžti, kad mano aprašomi įvykiai yra tikri ir 
be pagražinimų ar perdėjimų. Tiesa, ne visų partizanų slapyvardžius 
miniu, nes jie, kaip ir kai kurių įvykių datos, yra apmiršti arba juos 
atsimenu tik apytikriai.

Tiesioginių pareigų vykdymas ir kitų uždavinių atlikimas ypa-
tingomis sąlygomis – o tai, ypač paskutiniuoju metu stingant inte-
lektualinių pajėgų, neišvengiamai užgula mūsų pečius – leidžia tik 
minimaliai skirti laiko atsiminimų aprašymo darbui.

A. Vanagas



PIRMOJI DALIS

Okupacijos metu Alytuje

Pasirinkta mokytojo profesija buvau ypač patenkintas. Jau praslin-
ko penkeri darbo metai. Alytaus mokytojų seminarijoje mokytojavau 
trečius metus. Dienos, savaitės ir mėnesiai bėgo nepaprastai greit. Visa 
nelaimė buvo ta, kad gyvenau antrosios bolševikinės okupacijos dienas.

Gyvenau Alytaus kurortiniame rajone – Vaižganto gatvėje. Kiekvie-
ną dieną, eidamas Basanavičiaus prospektu į darbą ir iš darbo, mačiau 
vielomis aptvertus didžiulius rūsius (prie Katiliaus namo), kuriuose, 
masiškai sugrūsti, buvo kalinami lietuviai. Visose miesto gatvėse dides-
ni privačių namų rūsiai taip pat buvo paversti kalėjimais. Maisto kali-
niams perdavimo dienomis nutįsusios moterų ir senių eilės liudydavo, 
koks maždaug skaičius kalinių yra rūsyje. Naktimis vykdavo tardymai 
ir paslaptingas kažkur kalinių išgabenimas. Dienomis ir naktimis kai-
muose šėlo MVD (Vidaus reikalų ministerijos) būriai ir daug kartų 
mačiau, kaip, būrio MVD ir istrebitelių apsupti, vielomis surištom 
rankom už pečių, vyrai gatve buvo varomi prie rūsių. Ne kartą MVD 
ar MGB (Valstybės saugumo ministerijos) pareigūno sadistiškas žvilgs-
nis aiškiai duodavo man suprasti, kad eidamas gatve per daug kreipiu 
dėmesio į rūsių pusę.

1945 m. vasario mėn. kažkokio MGB pareigūno, kuris mane sekė 
pro langą, įsakymu buvau sargybinio sulaikytas ir minimam pareigū-
nui pristatytas.Tik po ilgesnio pasiaiškinimo ir gretimame name gyve-
nusio seminarijos mokytojo Felikso Ivanausko (vėliau jis buvo išvežtas 



ADOLFAS RAMANAUSKAS-VANAGAS16

į Uralus) patvirtinimo, kad aš būtinai šia gatve turiu vaikščioti į darbą, 
buvau išleistas.

Kurorto rajone neretai buvo evakuojami gyventojai iš butų, ku-
riuose apsistodavo siautėjimui skirti MVD daliniai. 1944–1945 m. 
žiemą ir mano bute apsistojo keletas aukštesniųjų MGB karininkų. Per 
tas savaites aš juos pažinau iš arčiau. Tai jie buvo tie, kurie vadovavo 
Klepočių ir Pieriškių apylinkių sodybų sudeginimui, niekuo nekaltų 
gyventojų sušaudymui, gyvų ir lavonų sudeginimui liepsnojančiose 
sodybose.

Visa tai ir daugybė panašių įvykių, kurių neįmanoma čia ir trumpai 
išvardyti, mane nepaprastai paveikė. Aš pradėjau plačiau dairytis aplin-
kui. Savo akimis mačiau, ko siekia pavergėjas.

Pirmosios bolševikinės okupacijos metu tarnavau kariuomenėje 
(nuo 1939 liepos 4 d. iki 1940 spalio 7 d.), o vėliau mokytojavau 
Leipalingio valsčiaus užkampyje, todėl ne tiek daug susidūriau akis į 
akį su komunizmu. Bet jau ir tuomet jį laikiau didžiule nelaime mūsų 
tėvynei ir išsilaisvinimo iš bolševikinės okupacijos dienomis vadovavau 
partizanų būriui Druskininkų apylinkėse ir miestelyje.

Dabar, kada tiesiogiai patyriau, ką okupantas vykdo miestuose ir 
kaimuose, pamačiau nekaltų lietuvių liejamą kraują ir kančias, kurias 
jiems suteikė okupantas ir mūsų tautos išgamos, tapau mirtinu priešu 
komunizmo ir visų tų, kurie, kad ir gavę puikią pamoką pirmos bolše-
vikinės okupacijos metu, vėl perėjo į tautos išgamų eiles.

Okupantui ne taip jau gerai sekėsi, kaip jis skelbė susirinkimuose 
ir mitinguose. Masiniai suiminėjimai, priešo siautėjimas kaimuose ir 
gaivališkai kilęs lietuvių pasipriešinimas vergijai rodė, kad lietuvių tau-
ta visomis jai įmanomomis priemonėmis priešinsis okupanto varoma 
į pražūtį.

Atsitiko taip, kad vieną rytą eidamas į seminariją pamačiau būre-
lį seminaristų, kurie kažką skaitė lapelyje, kuris buvo prilipintas ant 
aukštos lentinės tvoros prie pat šaligatvio, arti seminarijos pastato. 
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Eidamas šaligatviu sustojau ir taip pat perskaičiau minimą lapelį. Tai 
buvo rotatoriumi spausdintas atsišaukimas, kuriame buvo raginami 
lietuviai nenusiminti, nepasiduoti priespaudai ir kovoti prieš okupan-
tą. Labiausiai man įstrigo parašyti žodžiai: „...tik į darbą greičiau, tik 
mylėkim karščiau, tik, vyrai, pajudinkim žemę...“. Apačioje buvo pasi-
rašyta – Lietuvos partizanai.

Kaip tik tuo metu pastebėjau, kad už mūsų pečių, civiliniais dra-
bužiais persirengęs, jau stovėjo MGB viršininko pavaduotojas Kerberis 
(žydas), jis, prasiskverbęs pro visus, lapelį nuplėšė. Išnaudodami aki-
mirką mes paspaudėme į seminarijos patalpas.

Tą dieną gyvenau giliu įspūdžiu, kurį man atsišaukimo turinys pa-
darė. Visa tai turėjo žymios reikšmės mano tolesniam apsisprendimui: 
aš nutariau nelikti pasyvus tam, kas tautoje dėjosi.

MGB manęs vis dar nepersekiojo. Vokiečių okupacijos metais į po-
litinį gyvenimą nesikišau, todėl MGB prikišti negalėjo. Kad pirmosios 
bolševikinės okupacijos nusikratymo dienomis buvau partizanas, esu 
baigęs karo mokyklos XV aspirantų laidą, MGB taip pat neturėjo ži-
nių. Anketoje savo karo tarnybą pavaizdavau kaip tarnavimą pulkuose 
eiliniu. Tikrą tiesą seminarijos auklėtiniai žinojo, tačiau niekas to prie-
šui neišdavė. Nesant kam kitam pavaduoti, man teko dabar seminari-
joje dėstyti ir karinį rengimą, vėliau dar ir amatų mokykloje.

Susitikimai

Sena patarlė sako: „Kai nori mušti, tai ir lazdą randi.“ Taip buvo 
ir man. Po kiek laiko radau galimybę susitikti su partizanų grupele, 
kuri veikė Ūdrijos apylinkėse. Įvyko pirmasis susitikimas už 8 km nuo 
Alytaus miesto pas X ūkininką. Į susitikimą su partizanais nuėjau su 
seminarijos mokytoju Antanu Kulikausku, kuriuo jau tuomet visiškai 
pasitikėjau. Už mus partizanams garantavo ūkininkas, pas kurį susi-
tikimas įvyko. Į susitikimą atvyko penki partizanai, kurių vyresnysis 
buvo Šturmas (Vaclovas Petraška).
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Partizanų veikimo tikslas buvo mums ir taip aiškus, bet apie pačią 
organizaciją ir veiksmus negalėjome teirautis, nes tai būtų tada buvę 
per daug. Per daug galvoti nebuvo kada ir mudu pasisakėme savo pa-
geidavimą įstoti į partizanų gretas. Sutarėme, kad kitas susitikimas turi 
įvykti po kelių savaičių, t. y. 1945 m. balandžio mėn. 12 d. Iki tos da-
tos turėjome sutvarkyti savo asmeninius reikalus ir būsimo susitikimo 
metu galutinai pasitraukti iš legalaus gyvenimo.

Vieną kartą nuvykau į Nemunaičio apylinkes. Ten susitikau su vie-
nu savo giminaičiu – Jonu Belevičiumi, kuris tuo metu jau buvo par-
tizanas. Jis buvo šeimos tėvas ir daug vyresnis už mane. Šis partizanas 
man papasakojo apie jų – Nemunaičio apylinkės partizanų būrį, kuris 
per paskutinius siautėjimus buvo patyręs žymių nuostolių ir išblašky-
tas. Skundėsi, kad būryje stinga intelektualinių pajėgų ir kt. Jo kalba 
buvo paprasta, bet labai prasminga. Ji atitiko Vinco Kudirkos žodžius:

Mus iš tėviškės tremia, kalėjiman ima,
O jūs?., kažin, ar matot mūs pasišventimą...
Arba jūs numalšinkit sujudintą protą,
Užgesinkit iš naujo mūs širdį liepsnotą,
Arba, stoję į eilę, kaip tikri vadovai,
Švieskit mus ir neduokit gest pradėtai kovai!
Bet, mus sykį sukurstę, vienų nepameskit –
Žadėjote vadais būti, tai grįžkit ir veskit!

Ir ar galėjo tokios mintys manęs nepaveikti... Juk tai buvo tikri 
tiesos žodžiai.

Kitą kartą išblaškyto Nemunaičio būrio partizanų dalį sutikau jau 
Vabalių miškuose. Jų buvo trylika. Apsiginklavę buvo gerai. Kalbėjausi 
su jais apie valandą laiko. Visų veiduose išskaičiau nepaprastą ryžtą – 
didžiulę tėvynės meilę. Jie man buvo tokie nuoširdūs ir artimi... Juk 
jie ir aš – dzūkai.
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Galutinis apsisprendimas

Ankstesnį savo sprendimą šiek tiek pakeičiau: nutariau išeiti par-
tizanauti ne į Suvalkiją, bet į mano širdžiai dar artimesnį Dzūkijos 
kraštą. 1945 m. balandžio mėn. 25 d. naktį Nemunaičio būrio vyrai 
turėjo manęs laukti miškelyje prie Kaniūkų tilto.

Grįžęs į seminariją, Kulikauskui paaiškinau, kad aš apsisprendžiau 
partizanauti Dzūkijoje. Prie mano apsisprendimo prisidėjo ir jis. Abu 
ėmėme ruoštis. „Pliki“ įstoti į partizanų eiles nenorėjome. Nutarėme 
patys apsirūpinti ginklais ir šaudmenimis. Į talką pasikvietėme pati-
kimą vyrą  – Alytaus pradinės mokyklos mokytoją Albertą Perminą. 
Vienas seminaristas dovanojo man tris šautuvus, kuriuos su juo par-
sigabenau į miestą. Sužinojau, kad netolimame kaime yra paslėptas 
kulkosvaidis, šaudmenų ir radijo siųstuvas. Vieną šeštadienio vakarą 
jau keturiese nužygiavome ir naktį su visa brangia „našta“ pro miesto 
pirtį, Kar. Juozapavičiaus tiltą pasiekėme mano butą, kuriame viską ir 
paslėpėme. Tai ir buvo mano pirmasis nakties „žygis“.

Albertui Perminui ir minimam seminaristui norint nenorint rei-
kėjo paaiškinti, kuriam tikslui mums reikalingi ginklai. Perminas taip 
pat panoro įstoti į partizanų eiles. Jo tėvas buvo darbininkas, vokiečiai 
jį nušovė. Drauge su tėvu ir Albertas vokiečių buvo išvestas sušaudyti, 
bet tiesiog stebuklu – anksčiau krisdamas po tėvo lavonu, negu kad ga-
lėjo jį perverti kulka – išliko gyvas. Perminas buvo idealistas ir mes su 
jo noru sutikome. Minimas seminaristas turėjo baidare mus ir ginklus 
perkelti per Nemuną balandžio mėn. 25-osios naktį.

Atsitiko taip, kad pertraukos metu vienas žemesniųjų kursų semi-
naristas, kažkur sugavęs leisgyvį gaidį, patupdė jį ant Lenino biusto 
„raudonajame kampelyje“. Gaidys Lenino plikę apdergė. Kitą dieną 
apie tai jau žinojo MGB organai. Mane, Kulikauską ir seminarijos 
inspektorę Šarkienę pašaukė tardymui. Pareikalavo smulkios autobio-
grafijos, kurią parašęs nunešiau. Prisikabino, kad ne viską smulkiai 
aprašiau ir pan. Dėl visų šių priežasčių nekantriai laukiau balandžio 
25-osios.
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Pasitraukimas iš legalaus gyvenimo

Iš legalaus gyvenimo norėjome pasitraukti taip, kad MGB organai 
kuo ilgiau nesužinotų.

Partija iš anksto įsakė seminarijos direktoriui tinkamai pasiruoš-
ti „Gegužės pirmosios“ šventei. J. Mičiulis sušaukė pedagogų tarybos 
posėdį, tačiau nė vienas nenorėjo imtis nemalonių „šventei“ pasiruošti 
organizatoriaus pareigų. Tuomet Kulikauskas ir aš sutikome be išim-
ties visą atsakomybę dėl pasiruošimo „šventei“ pasiimti sau. Pedagogai 
labai nustebo, kad mudu tokiam „kilniam“ darbui pasišovėme. Čia ir 
buvo „pakastas šuo“. Mudu ta pačia proga pareiškėme, kad būtinai 
turime išvykti keliom dienom Kaunan – parsivežti iš ten grimo ir iš 
teatro drabužių artistams. Aš dar pridūriau, kad ta pačia proga parve-
šiu sporto įrankius seminarijai ir pan. Taigi mūsų išvykimas negalėjo 
sukelti įtarimo. Vienas iš patikimiausių mano bendradarbių, mums 
tariamai negrįžtant iš Kauno, turėjo paskleisti gandą, kad mus kelionės 
metu ištikusi nelaimė ir t. t. Perminas turėjo dingti be žinios.

Pagaliau atėjo lauktoji balandžio mėn. 25 d. Aš ir Kulikauskas dvi-
račiais atvažiavome į seminariją, kad visi pedagogai ir seminarijos au-
klėtiniai matytų mus išvažiuojant Kaunan. Taip ir buvo.

Užėjau dar į savo auklėjamą klasę... Vien tik mokytojas gali su-
prasti, kiek daug tada išgyvenau... Juk aš turėjau palikti savo mėgsta-
miausią darbą, palikti tuos, kuriais rūpinausi, auklėjau, palikti kolegas, 
kurie buvo tikri lietuviai. Turėjau palikti savo profesiją, kuri, tikėjausi, 
bus mano iki mirties, ir dar daug ką brangaus...

Pagaliau visi, pamoję laimingo kelio, mus išlydėjo iš seminarijos. 
Mes sėdome ant dviračių ir pasileidome gatve. Dar ilgokai kažkas 
spaudė gerklę ir, reikia prisipažinti, akys sudrėko... Bet nebuvo kada 
ilgiau jausmams reikštis. Važiavome gatvėmis taip, kad kuo daugiau 
pažįstamų mus matytų išvažiuojant.

Kelionė nebuvo ilga, nes tuoj už miesto pasukome sanatorijos 
link – panemunėn. Krūmuose paslėpėm dviračius ir patys saugojomės 
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bet kieno akių. Taip sulaukėme tamsos. Pagal susitarimą mus aplankė 
tik du asmenys. Vienas paėmė dviračius, antrasis palydėjo pro Kar. 
Juozapavičiaus tiltą panemune, iki ėjome pasiimti ginklų prie mano 
buto.

Nuo šios valandos prasidėjo tikras partizano kelias.
Tuo metu Alytuje gyvenau su savo broliu, kurį globojau ir leidau 

Alytaus amatų mokyklon. Jis apie mano ruošimąsi išeiti partizanau-
ti nieko nežinojo, nes jam apie tai nei puse žodžio neprasitariau. Tai 
dariau vadovaudamasis dviem sumetimais: pirma, kad prie jo nega-
lėtų taip kabintis MGB, antra, kad jam nebūtų skaudu su manimi 
persiskirti. Norėjau, kad tariamo mano negrįžimo iš Kauno priežastis 
ilgesnį laiką jam būtų neaiški. Aš net tyčia prasitariau, kad iš Kauno 
galiu ir ilgiau negrįžti.

Iš Alytaus per Nemuną persikėlimo vakarą turėjau tylutėliai 
prišliaužti prie savo gyvenamo buto ir iš kiemo pasiimti paslėptuosius 
ginklus bei šaudmenis. Tai atlikti padėjo vienas asmuo. Paskutinį kartą 
atsargiai pažvelgiau į elektra apšviestą darbo kambarį. Brolis, prisilen-
kęs prie knygos, tyliai skaitė – ruošė pamokas. Tuo kartu pajutau, kad 
šviesa pradėjo mirgėti, spausti gerklę, ir aš atsitolinau... Mylimą brolį 
mačiau paskutinį kartą... Šiandien jis Sibire pusgyvis... UŽ KĄ?..

Prie Nemuno manęs laukė nekantraudamas Kulikauskas. Jam da-
viau vokišką karabiną ir puolamąją granatą. Antram asmeniui liepiau 
irtis Kaniūkų tilto link. Patys slinkome krūmais. Dabar su mumis buvo 
dar vienas asmuo. Ne taip viskas vyko, kaip buvau numatęs. Pagaliau 
netoli tilto sustojome. Kelis kartus pamėgdžiojau vieno paukščio bal-
są. Nuo kranto atsiliepė. Tai buvo Perminas, kuris čia turėjo laukti. 
Su viskuo skubiai kėlėmės per Nemuną. Nors baidare persikelti buvo 
lengviau negu luotu, tačiau nemažai sugaišome. Persikėlėme laimin-
gai. Padėkojome mus perkėlusiems ir kuo skubiausiai traukėme tolyn. 
Krovinys buvo sunkus ir susitikimui skirtą vietą pasiekėme permirkę 
prakaitu.


