
Krašto turtas – išsaugota atmintis
Metų sukaktys

Sukanka 80 metų, kai Jukno-
nių kaime, Lyduokių seniūnijoje, 
Ukmergės rajone, 1941 m. rug-
pjūčio 5 d. gimė Juozas Pieškus, 
habilituotas biomedicinos mokslų 
daktaras. Imunologijos instituto 
tarybos pirmininkas, LVA Fizi-
ologijos ir patologijos katedros 
profesorius, LVA tarybos narys. 

◊◊◊
Sukanka 90 metų, kai Balelių 

kaime, Ukmergės rajone, 1931 m. 
rugpjūčio 5 d. gimė Antanas Bujo-
kas, kanklininkas, kanklių meistras. 

◊◊◊
Sukanka 55 metai, kai Anykš-

čiuose 1966 m. rugpjūčio 9 d. 
gimė Rolandas Janickas, Ukmergės 
rajono savivaldybės meras.

◊◊◊
Sukanka 65 metai, kai Mari-

jampolėje 1956 m. rugpjūčio 10 d. 
gimė Kęstutis Grinius, pedagogas, 
politinis veikėjas, Kovo 11-osios 
Akto signataras. 1988–1990 m. 
Ukmergės miesto Sąjūdžio tarybos 
pirmininkas. 1990–1992 m. Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios Tary-
bos-Atkuriamojo Seimo deputatas. 

◊◊◊
Sukanka 95 metai, kai Želvoje, 

Ukmergės apskrityje, 1926 m. 
rugpjūčio 11 d. gimė Aronas Klu-
gas, anglų kristalografas, Nobelio 
premijos laureatas (1982 m.). Mirė 
2018 m. lapkričio 20 d.

◊◊◊
Sukanka 30 metų, kai 1991 m. 

rugpjūčio 11 d. mirė Marija Ku-
činskienė, pedagogė, poetė. Gimė 
1933 m. gegužės 14 d. Beržytės 
kaime, Kėdainių rajone. 

◊◊◊
Sukanka 55 metai, kai Kraštų 

kaime, Rokiškio rajone, 1966 m. 
rugpjūčio 13 d. gimė Rasa Andrašiū-
nienė, papuošalų kūrėja, Tautodaili-
ninkų sąjungos narė nuo 2008 m. 

◊◊◊
Sukanka 125 metai, kai Kunigiš-

kių kaime, Žemaitkiemio parapijoje, 
Anykščių rajone, 1896 m. rugpjūčio 
14 d. gimė Stasys Ūsoris, kunigas ka-
nauninkas, teologas fi losofas, visuo-
menės veikėjas. Mirė 1955 m. kovo 
20 d. Joniškyje. Ukmergės rajone, 
Žemaitkiemio bažnyčios šventoriuje, 
pastatytas paminklas jo atminimui.

◊◊◊
Sukanka 140 metų, kai Jonuškų 

kaime, Deltuvos parapijoje, Ukmer-
gės apskrityje, 1881 m. rugpjūčio 
14 d. gimė Justinas Aukštuolis, 
kunigas, Aukštadvario bažnyčios 
statytojas, draudžiamosios lietuvių 
spaudos platintojas. Mirė 1917 m. 
gruodžio 20 d. Palaidotas Aukšta-
dvario bažnyčios šventoriuje.

◊◊◊
Sukanka 250 metų, kai Vaitkuš-

kio kaime, Ukmergės rajone, 1771 
m. rugpjūčio 16 d. gimė Juozapas 
Dominykas Kosakovskis, Abiejų 
Tautų Respublikos politinis ir ka-
rinis veikėjas, pulkininkas iš Kosa-
kovskių giminės. Dirbo Ukmergės 
teismo raštininku. Buvo išrinktas 
Ukmergės kariniu ir civiliniu admi-
nistratoriumi. Mirė 1840 m.

Ukmergės Vlado Šlaito 
viešosios bibliotekos inf.

Lietuvos šaulių sąjungos istorija 1919–1940 m.
1919-ųjų birželio 27 d. Kauno 

valstybės įstaigų tarnautojai įkūrė 
Lietuvos sporto sąjungos Šaulių 
skyrių. Jo tikslas buvo įtvirtinti 
šalies nepriklausomybę kovojant 
su bolševikais, bermontininkais 
ir lenkais.

Lietuvos sporto sąjungos Šaulių 
skyrius buvo sportinė, politinė ir 
karinė organizacija, kuri mokė 
valstybės tarnautojus karo dalykų, 
rengė šauliams karinės mankštos ir 
rikiuotės pamokas.

1919 m. rugsėjo 15 d. Šaulių 
skyrius pavadintas Lietuvos šaulių 
sąjunga. Idėjiniai organizacijos 
vadai – Vladas Putvinskis ir Matas 
Šalčius. Įdomu tai, kad mintys apie 
sukarintos organizacijos įkūrimą 
abiem kilo panašiu metu, tačiau 
skyrėsi numatomos veiklos mastai. 

1919 m. M. Šalčius kartu su 
tuomečiais Spaudos biuro dar-
buotojais A. Vienuoliu-Žukausku, 
F. Kirša ir kitais sumanė kurti or-
ganizaciją, pajėgią ginklu saugoti 
Kauno miestą. Antrosios inicia-
tyvinės grupės, vadovaujamos V. 
Putvinskio, tikslas buvo padėti Lie-
tuvos kariuomenei veikiant visoje 
Lietuvoje. Suvienijus jėgas „gimė“ 
visuomeninė sukarinta organizacija 
Lietuvos šaulių sąjunga. 

♦ ♦ ♦
Prie organizacijos kūrimo prisi-

dėjo žymūs Lietuvos visuomenės 
ir kultūros veikėjai: rašytojai An-
tanas Vienuolis-Žukauskas, Balys 
Sruoga, Juozas Tumas-Vaižgantas, 
Fausta Kirša, dailininkas Antanas 
Žmuidzinavičius, gamtininkas 
prof. Tadas Ivanauskas ir daugelis 
kitų. Lietuvos šaulių sąjungos 
veiklos pradžioje jos nariais buvo 
vien tik civiliai, kiek vėliau į veiklą 
aktyviai įsiliejo kariai ir karininkai. 
Tai atspindi organizacijos idėją 
– civilių asmenų pagalba kariuo-
menei. 

♦ ♦ ♦
Lietuvos šaulių sąjungos ide-

ologijos ir veiklos principų su-
siformavimui įtaką darė seniau 
įkurtos giminingos čekų Sokolų ir 
Suomijoje veikusi Suojeluskunta 

Lietuvos šauliai.
organizacijos.

1919 m. miestuose ir mieste-
liuose sąjunga steigė skyrius, o 
valsčiuose arba parapijose – būrius. 
Skyrius tvirtino sąjungos Centro 
valdyba, apskrityse skyriai galėjo 
veikti tik leidus apskričių karo 
komendantams.

1925 m. rugsėjo 11 d. įsakymu 
visi šaulių sąjungos skyriai pa-
vadinti rinktinėmis. Kiekvienoje 
apskrityje veikiantys būriai sudarė 
šaulių rinktines.

♦ ♦ ♦
1935 m. liepos 15 d. Lietuvos 

šaulių sąjunga buvo pavadinta 
Šaulių sąjunga. Tai buvo visuome-
ninė karinė organizacija. Sąjungos 
tikslas – ginti Lietuvos nepriklau-
somybę, ugdyti tautinę savimonę ir 
stiprinti valstybės gynimo pajėgas.

Šaulių sąjungos nariais galėjo 
būti visi Lietuvos piliečiai nuo 
17-os metų, o nuo 1935 m. – nuo 
16-os metų.

Sąjunga organizavo šaulius, 
rūpinosi jų karine parengtimi, 
skleidė krašto gynimo idėjas, mokė 
savo narius ir gyventojus karo 
dalykų, ugdė narių fi zinį ir dvasinį 

pasirengimą bei teikė policijai ir 
krašto gyventojams pagalbą gaisrų, 
potvynių ir kitų nelaimių atvejais.

Vadovaujantis 1936 m. Šaulių 

sąjungos statutu, sąjunga ofi cialiai 
sudarė Lietuvos Respublikos gin-
kluotųjų pajėgų dalį.

Nukelta į 8 p.

Kuriant ir plėtojant Šaulių sąjungos ideologiją, labai svarbų vaidmenį atliko 
organizacijos leidinys – žurnalas „Trimitas“.

Ginkluotas pasipriešinimas: suformuotos apygardos
1944-ųjų vasarą, prasidėjus ant-

rai Sovietų Sąjungos okupacijai, 
Lietuvoje prasidėjo ginkluotas 
pasipriešinimas.

Tuo metu keliasdešimt tūkstančių 
Lietuvos patriotų stojo į nelygią 
kovą su okupantu. Tų metų rudenį 
partizanų būriai pradėjo burtis į stam-
besnius junginius. Iki 1946 m. rudens 
susiformavo 7, vėliau – 9 apygardos. 

„Ukmergės žiniose“, mūsų 
įgyvendinamame projekte „Krašto 
turtas – išsaugota atmintis“ dau-
giausia rašėme apie Didžiosios 
Kovos apygardą, kuri veikė mūsų 
rajono teritorijoje ir kurios garbei 
yra įkurtas parkas. O šįkart – pla-
čiau apie kiekvieną iš jų.

Dainavos apygarda
Įkurta 1945 m. lapkričio mėn. 

(iki 1946 05 16 vadinosi „A“ apy-
garda).Veikė Alytaus, iš dalies Laz-
dijų apskrityse. Pradžioje apygardą 
sudarė 3, 1946 m. – 2, nuo 1947 
m. birželio mėn. – vėl 3 (Dzūkų, 

Kazimieraičio ir Šarūno) rinktinės. 
Pirmasis apygardos vadas ir jos 
įkūrėjas – plk. ltn. Juozas Vitkus.

Kazimieraitis pradėjo centrali-
zuoti Lietuvos partizanų junginius, 
1946 m. balandžio mėn. įkūrė 
bendrą dainavos ir Tauro apygardų 
Pietų Lietuvos partizanų štabą, 
paskelbė pirmąją politinę partizanų 
vadų deklaraciją. 

Apygardos partizanai Jurgis 
Krikščiūnas-Rimvydas ir Kazimie-
ras Pyplys-Mažytis per „geležinę 
uždangą“ perdavė Vakarų pasauliui 
informaciją apie partizanų kovas. 
Apygarda leido laikraščius „Au-
kuras“, „Laisvės varpas“. Žymesni 
mūšiai: 1945 05 17 Alytaus apskr., 
Simno vlsč., Kalniškės miške 
(žuvo 44 partizanai), 1945 06 14 
Daugų vlsč., Varčios miške (žuvo 
ir suimta 40 partizanų). Apygardai 
vadovavo Juozas Vitkus-Kazimie-
raitis, Dominykas Jėčys-Ąžuolis, 
Adolfas Ramanauskas-Vanagas, 
Benediktas Labėnas-Kariūnas, 

Lionginas Baliukevičius-Dzūkas, 
Juozas Gegužis-Diemedis, Vincas 
Daunoras-Ungurys. 

Apygarda praktiškai nustojo 
egzistuoti 1952 m. rugpjūčio mėn. 
Buvęs jos vadas, Lietuvos laisvės 
kovos sąjūdžio Gynybos pajėgų va-
das A. Ramanauskas buvo suimtas 
1956 m., sušaudytas 1957 11 29.

Vyčio apygarda
Įkurta 1944 m. pabaigoje (Vyčio 

vardu pavadinta 1945 m. vasarą). 
Veikė Panevėžio, Ukmergės, iš da-
lies Kėdainių apskrityse. Apygardą 
sudarė Briedžio ir Krištaponio 
rinktinės, 1951 m. sujungtos į vieną 
– Gedimino – rinktinę. Leido laik-
raštį „Lietuva brangi“. Žymesnės 
kautynės: 1945 02 09 Panevėžio 
apskr., Troškūnų vlsč.(žuvo 68 
partizanai), 1945 03 27 Panevėžio 
apskr., Pušaloto vlsč., Ažagų miške 
(žuvo 75 partizanai).

Apygardai vadovavo kpt. Jonas 
Krištaponis, ltn. Danielius Vaitelis-

Briedis, Alfonsas Smetona-Žygau-
das, Mykolas Šemežys-Putinas, 
Bronius Karbočius-Algimantas. 

1953 01 26 žuvus B. Karbočiui, 
apygardos štabas nebuvo atkurtas. 
Paskutiniai partizanai žuvo 1956 m. 

Algimanto apygarda
Įkurta 1947 05 01 Rytų Lietuvos 

srities partizanų vadų sprendimu iš 
Panevėžio ir Rokiškio apskrityse 
veikusių partizanų junginių, kurie 
priklausė Vytauto apygardai. Al-
gimanto apygardą sudarė 3 rinkti-
nės: Šarūno, Kunigaikščio Margio 
ir Žalioji. Apygardos teritorijoje, 
Šimonių girioje, bazavosi srities 
vadovybė, būdavo rengiami srities 
vadų sąskrydžiai. 

Apygarda leido laikraštį „Parti-
zanų kova“. Algimanto apygardai 
vadovavo Antanas Slučka-Šarūnas 
ir Antanas Starkus-Montė. 1949 m. 
rudenį buvo sunaikinti apygardos ir 
Šarūno rinktinės štabai. 
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Lietuvos šaulių sąjungos istorija 1919–1940 m.

Organizacijos ženklu nuo jos veiklos pradžios tapo Vyčio kryžius ant skydo.

Atkelta iš 7 p.

Sąjunga organizavo instruktorių 
ir būrių vadų kursus, leido mėnesinį 
laikraštį „Trimitą“, atsišaukimus, 
knygeles, brošiūras, atvirukus, ki-
tus leidinius. Ji turėjo savo teatrą, 
kiną ir radiją, steigė šaulių ramo-
ves, rengė literatūros ir muzikos 
vakarus, sporto varžybas, loterijas, 
prižiūrėjo karių kapus. Sąjunga 
turėjo ginklų sandėlius, aprūpino 
ginklais, amunicija savo narius.

Vadovaujantis 1940 m. liepos 
13 d. Šaulių sąjungos likvidavimo 
įstatymu, Šaulių sąjunga ir jos 
padaliniai likviduoti.

♦ ♦ ♦
Organizacijos ženklu nuo jos 

veiklos pradžios tapo Vyčio kryžius 
ant skydo. Tai – vienas iš seniausių 
Lietuvoje naudojamų heraldinių 
ženklų, dar vadinamas Jogailaičių 
kryžiumi, nes jį naudojo Lenkijos 
karalius ir Lietuvos didysis kuni-
gaikštis Jogaila. Vyčio kryžių ma-
tome ir mūsų valstybės herbe. 1919 
m. vykstant kovoms dėl Lietuvos 
nepriklausomybės, buvo įsteigtas 
karinis apdovanojimas „Už Tėvy-
nę“, kuris vėliau pavadintas Vyčio 
Kryžiaus ordinu. 

Šaulio ženklas – Lietuvos isto-
rinių tradicijų atspindys, siejantis 
šiuolaikinius šaulius – Tėvynės 
gynėjus – su istoriniais mūsų tautos 
ir valstybės gynėjais. 

1919–1940 m. šauliams išduo-
dami narių ženklai buvo nume-
ruojami, taip pat egzistavo šaulių 
rėmėjų ženkliukai. Visi ženklai 
buvo segami tiek ant uniformų, tiek 
ant civilių drabužių. Šaulių ženklai, 
kuriuos segėti turi teisę visi šauliai, 
yra baltos spalvos tamsinto metalo, 
stilizuoto skydo formos. Jo centre 
– reljefi škas dvigubas kryžius. Taip 

pat LŠS naudoja stilizuotą ženklą: 
Vyčio kryžiaus skydas, padėtas ant 
sukryžiuoto šautuvo ir daudytės. 
Tai atspindi šaulių veiklos tikslus. 

Ginklas simbolizuoja pasiry-
žimą ginti Tėvynę, o daudytė – 
kvietimą ją ginti, taip pat šauliškų 
vertybių skleidimą, visuomenės 
supažindinimą su Šaulių sąjungos 
veikla, siekiant įtraukti į LŠS gretas 
dar daugiau piliečių.

♦ ♦ ♦
Lietuvos šaulių sąjungos veikla 

1919–1940 m. buvo vykdoma 
trimis pagrindinėmis kryptimis: 
kultūros, sporto ir karybos. Šaulių 
būriuose buvo kuriami orkestrai, 
teatrai, vaidinimo grupės, bibliote-
kos, sporto klubai. Šauliams buvo 
keliami uždaviniai ne tik šviestis 
patiems, tačiau taip pat užsiimti 
visuomenės edukacija, tad buvo 
iškelta idėja visuose Lietuvos mies-
tuose ir miesteliuose, kur veikė 
LŠS padaliniai, pastatyti šaulių na-
mus, kurie turėjo tapti visos tautos 
namais. Tai buvo deklaruota šūkiu: 
„Šaulių namai – tautos namai“. 

Didžiuliai rūmai iškilo Uteno-
je, Tauragėje, Alytuje ir kituose 
miestuose bei miesteliuose. Juose 
buvo vykdoma labai plati kultū-
rinė veikla, taip pat namai buvo 
šaulių susibūrimo vieta (vykdavo 
mokymai, veikė šaulių klubai, 
administracinės patalpos).

♦ ♦ ♦
Kuriant ir plėtojant Šaulių są-

jungos ideologiją, labai svarbų 
vaidmenį atliko organizacijos leidi-
nys – žurnalas „Trimitas“. Pirmasis 
„Trimito“ numeris pasirodė 1920 
m. gegužę–birželį. Jis gana greitai 
užėmė tvirtas pozicijas visuome-
nėje, tai nulėmė žmonių, dirbusių 
„Trimite“, autoritetas. Nuo 1921 

m. „Trimitas“ buvo leidžiamas kas 
savaitę. Leidinio turinys buvo labai 
platus, neapsiribota vien šauliško-
mis naujienomis ir šaulių rašiniais, 
skelbiamos valstybės ir tarptautinės 
naujienos, literatūros, poezijos kū-
riniai, straipsniai karybos, sporto, 
kultūros tematika. Į „Trimitą“ rašė 
Kazys Binkis, Juozas Tumas-Vaiž-
gantas, A. Vienuolis-Žukauskas, 
Vincas Krėvė-Mickevičius, Vincas 
Mykolaitis-Putinas, Antanas Smeto-
na ir daugybė kitų to meto Lietuvos 
šviesuomenės ir valdžios atstovų.

Organizacija išsiskyrė unikalia 
teisine baze: 1921 m., 1924 m. 
ir 1935 m. priimtais Šaulių są-
jungos įstatymais, kurie apibrėžė 
organizacijos veiklą bei funkcijas 
valstybėje. Visais įstatymais buvo 
varžomas organizacijos savaran-
kiškumas, šaulius vis labiau susie-
jant su Krašto apsaugos ministerija 
ir kariuomene. 1935 m. LŠS tapo 
tiesiogiai pavaldi Lietuvos kariuo-
menės vadui. Buvo panaikintas 
dualistinis organizacijos valdymas: 
iki tol organizacijai vadovavo 
šaulių renkamas Centro valdybos 
pirmininkas ir KAM skiriamas 
LŠS viršininkas. Vietoje šių parei-
gybių buvo nustatyta, jog Šaulių 
sąjungai vadovauja vadas, kurį 
skiria kariuomenės vadas. Šauliai 
buvo galutinai integruoti į krašto 
gynybos sistemą, rinktinių vadais 
tapo apskričių karo komendantai. 
Lietuvos šaulių sąjunga aktyviai 

reiškėsi organizuodama ugniagesy-
bą, sportinę veiklą, tačiau svarbiau-
sia – siekė apjungti kuo platesnes 
visuomenės grupes.

Iki 1940 m. Lietuvos šaulių 
sąjunga tapo viena populiariausių 
ir gausiausių organizacijų, istoriko 
Vytauto Jokubausko teigimu, 1940 
m. jai priklausė apie 88 tūkst. as-
menų (rikiuotės šaulių, ne rikiuotės 
šaulių ir kandidatų, moterų šaulių). 

Organizacijoje aktyviai veikė ne 
tik vyrai, bet ir moterys. Svarbi pa-
rama Lietuvos šaulių sąjungai buvo 
studentų šaulių būrių ir korporacijų 
„Saja“ ir „Živilė“ veikla. Šauliais 
buvo žymūs to meto politikos (A. 
Smetona, Rapolas Skipitis, My-
kolas Sleževičius, Juozas Urbšys, 
Dovas Zaunius), kultūros (A. Žmui-
dzinavičius, Unė Babickaitė-Grai-
čiūnienė, A. Vienuolis-Žukauskas, 
Petras Vaičiūnas), mokslo (prof. 
T. Ivanauskas, prof. Augustinas 
Janulaitis, prof. Liudas Vailionis, 
doc. Antanas Graugrokas) veikėjai. 

Nors organizacijoje didžiąją dalį 
narių sudarė lietuviai valstiečiai, 
tačiau veiklos principai buvo artimi 
ir to meto inteligentams.

♦ ♦ ♦
Kuriant organizaciją, didelis dė-

mesys buvo skiriamas ideologijos 
formavimui, jos puoselėjimui ir 
šauliškų vertybių skleidimui. Anot 
V. Putvinskio, „Šaulių darbas turi 
būti grynai idėjinio visuomeninio 
pobūdžio. Vadinasi, paprastas 

šauliškas darbas, kurį kiekvienas 
šaulys turi dirbti laisvu laiku po 
keletą valandų per savaitę nemo-
kamai. Šaulys už tai neturi ieškoti 
jokių atlyginimų, privilegijų, pa-
lengvinimų.“ 

Visi organizacijos nariai turėjo 
narių knygeles, kuriose buvo įra-
šyta 10 įsakymų šauliams. Laikui 
bėgant, jie šiek tiek kito, tačiau 
išliko iki mūsų dienų. Įsakymai 
šauliams – pagrindinės ideologinės 
nuostatos, kuriomis yra grindžiama 
Lietuvos šaulių sąjungos veikla.

Įsakymai šauliui:
GINK LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĘ IR 
LIETUVIŠKĄJĄ ŽEMĘ,
ŠVIESKIS IR ŠVIESK,
STIPRINK VALIĄ IR KŪNĄ,
BŪK DRAUSMINGAS IR 
MANDAGUS,
GERBK GINKLĄ,
BŪK TIESUS IR TEISINGAS,
TESĖK ŽODĮ,
BŪK BUDRUS,
SAUGOK VALSTYBĖS TURTĄ,
BRANGINK ŠAULIO VARDĄ IR 
LIETUVOS GARBĘ.

Pagal Lietuvos šaulių sąjungos 
ir Lietuvos centrinio valstybės 

archyvo informaciją parengė 
Ukmergės Vyčio 1002-osios šaulių 
kuopos vadas Linas Kavaliauskas

Šauliams buvo keliami uždaviniai ne tik šviestis patiems, tačiau taip pat užsiimti visuomenės edukacija.

Ginkluotas pasipriešinimas: 
suformuotos apygardos

Atkelta iš 7 p.

1950 11 25 srities vado įsakymu, Algimanto 
apygarda buvo panaikinta. Likę Šarūno ir Ku-
nigaikščio Margio rinktinių kovotojai sujungti 
į vieną – Tumo-Vaižganto – rinktinę ir įtraukti 
į Vytauto, o Žaliosios rinktinės kovotojai – į 
Vyčio apygardas.

Vytauto apygarda
Įkurta 1945 m. rugpjūčio mėn. Veikė Šven-

čionių, Utenos, Rokiškio apskrityse. Apygardai 
priklausė 3 rinktinės: Tigro, Lokio ir Liūto (iki 
1946 m. vadinosi Šarūno vardu). Žymesnės 
kautynės: 1944 12 26 „Šilo“ mūšis Antazavės 
miške, 1945 03 10–12 kautynės Labanoro gi-
rioje, netoli Kiauneliškio geležinkelio stoties 
(žuvo apie 80 partizanų). 

Leido laikraštį „Aukštaičių kova“. Vytauto 
apygardai vadovavo Jonas Kimštas-Dobilas, 
Vladas Mikulėnas-Lubinas, Bronius Zinke-
vičius-Artojas, Vincas Kaulinis-Miškinis, 
Bronius Kalytis-Siaubas. Apygarda sunaikinta 
suėmus ir MGB užverbavus jos vadą B. Kalytį.

Paskutinis apygardos partizanas Antanas 
Kraujelis-Siaubūnas žuvo 1965 m., o Stasys 
Guiga slapstėsi ir mirė 1986 m.

Tauro apygarda
Įkurta 1945 08 15 Marijampolės apskr., 

Skardupiuose, kun. Antano Yliaus iniciatyva. 
Veikė Marijampolės, Šakių, Vilkaviškio ir Kauno 
apskrityse. Iki 1949 m. Tauro apygardoje buvo 5 
rinktinės, vėliau liko 3: Vytauto, Geležinio Vilko 
ir Žalgirio. Apygarda leido laikraštį „Laisvės 
žvalgas“, viena pirmųjų įvedė kariškas uniformas, 
sukūrė daugelį partizanų statutų, 1947 m. Kazlų 
Rūdos miškuose organizavo partizanų mokymo 
kursus. 

Apygardai vadovavo Leonas Taunys-Kovas, 
Zigmas Drunga-Mykolas, Antanas Baltūsis-
Žvejas, Jonas Aleščikas-Rimantas, Aleksandras 
Grybinas-Faustas, Viktoras Vitkauskas-Saido-
kas, Juozas Jankauskas-Demonas. 1947 01 15 
A. Baltūsis-Žvejas sukvietė partizanų vadų pa-
sitarimą ir nutarė atkurti Bendro demokratinio 
pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) prezidiumą, 
užmezgė ryšius su visomis partizanų apygar-
domis bei išeivijos organizacijomis. 

1947 m. pasiuntė į užsienį Juozą Lukšą. 
Paskutinis apygardos partizanas Justinas Bal-
čius-Plutonas žuvo 1957 m.

Straipsnio tęsinį skaitykite kitame „Ukmergės 
žinių“ priede „Krašto turtas – išsaugota atmintis“.


