MARIJAMPOLĖS RYGIŠKIŲ JONO GIMNAZIJOS
GIMNAZISTAI
1946 m. liepos mėn. MVD kariuomenė Marijampolės mieste ir Marijampolės, Liudvinavo, Igliškėlių, Gudelių bei Sasnavos valsčiuose įvykdė
kruopščiai suplanuotą karinę-čekistinę operaciją, kurios metu sunaikino
Vytenio laisvės kovotojų būrį. Buvo suimta vienuolika kovotojų. Visi jie
buvo Rygiškių Jono gimnazijos mokiniai. Po beveik keturis mėnesius trukusių tardymų ir kankinimų lapkričio 29 d. LSSR MVD kariuomenės karo
tribunolas Vilniuje paskelbė nuosprendį. Septyni kovotojai buvo įkalinti
dešimčiai metų GULAG’o lageriuose, o keturiems – Algimantui Gustaičiui,
Jurgiui Bekampiui, Vincui Baronui ir Alfonsui Žukauskui – skirta mirties
bausmė. Po keturių mėnesių, 1947 m. kovo 26 d., visi keturi buvo nužudyti MGB vidaus kalėjime Vilniuje. Egzekuciją įvykdė MGB vidaus kalėjimo
viršininkas kapitonas Borisas Prikazčikovas. Kovotojų kūnai buvo užkasti
Algimantas Gustaitis-Kimas. Nuotrauka
iš 1945 m. gruodžio 29 d. laikinojo liudijimo (Iš Lietuvos ypatingojo archyvo)

Jurgis Bekampis-Šalmas. Nuotrauka iš 1946 m.
kovo 16 d. laikinojo liudijimo (Iš Lietuvos ypatingojo archyvo)

Tuskulėnų dvaro teritorijoje.
Vytenio būrys buvo įkurtas 1945 m. rudenį Tauro apygardos vado įsakymu. Iš pradžių būrys buvo pavadintas Laisvės kovotojo Siaubo grupe. Jai vadovavo Albinas Krupavičius-Siaubas. 1946 m. balandžio 1 d. Tauro apygardos vado Zigmo Drungos-Mykolo Jono įsakymu grupė pavadinta Vytenio
laisvės kovotojų būriu, o vadu paskirtas Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos 7 klasės gimnazistas Jonas Valaitis-Žaibas. Būrys buvo tiesiogiai pavaldus Tauro apygardos štabui ir vykdė specialias jo užduotis: baudė sovietinius
kolaborantus ir organizavo okupacinės valdžios akcijų sabotažą, rinko lėšas
pogrindžiui ir nuo okupantų nukentėjusiems asmenims remti, tiekė partizanams medikamentus, platino pogrindžio spaudą. Būrys veikė Marijampolėje
ir jos apylinkėse. Jį sudarė Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos, Mokytojų seminarijos, Amatų, Prekybos mokyklų aukštesniųjų klasių moksleiviai.
Gimnazistas J. Bekampis-Šalmas (g. 1925 m.) į pogrindinę veiklą įsitraukė
1945 m. rudenį, kai buvo formuojamas Vytenio būrys. 1946 m. balandžio
viduryje jis buvo paskirtas Vytenio būrio I skyriaus vadu. Metų pabaigoje į
būrį įstojo jo bendraklasis A. Gustaitis-Kimas (g. 1928 m.). 1946 m. balandžio mėn. jis paskirtas būrio vado adjutantu. 1946 m. pavasarį į organizaciją
įstojo dar du bendraklasiai. V. Baronas-Vyšnelis (g. 1928 m.) ir A. Žukaus-

Vytenio būrio kovotojai prie Marijampolės ateitininkų paminklo. Pirmoje eilėje iš
kairės į dešinę: Algimantas Gustaitis, Vincas Baronas, Kazys Klimas, Jurgis Bekampis, Sigitas Akelaitis; antroje eilėje: Stasys Gudaitis, Juozas Kiniauskas, Petrauskas,
Bronius Simanaitis (Iš Lietuvos ypatingojo archyvo)

kas-Lizdeika (g. 1928 m.). Pastarasis paskirtas ką tik įkurto III skyriaus vadu.
Būrys veikė griežtos konspiracijos sąlygomis, į operacijas susirinkdavo
tik gavęs apygardos štabo nurodymus ir įsakymus dėl konkrečios užduoties. Dienomis gimnazistai lankė pamokas. 1945 m. lapkričio mėn. būrys už
kolaboravimą įvykdė mirties bausmę Marijampolės gimnazijos komsorgui.
1946 m. žiemą, siekdami sustabdyti Lietuvos gyventojų trėmimą, kovotojai
susprogdino geležinkelį. 1946 m. birželio mėn. jie įvykdė mirties nuosprendį
Marijampolės apskrities profsąjungos komiteto pirmininkui. Platino iš Tauro apygardos štabo gautus atsišaukimus ir laikraštį „Laisvės žvalgas“, patys
spausdino ir platino antisovietinius atsišaukimus.
Būrio veiklą nutraukė išdavystė. Užverbuotas „Šarūno“ partizanų dalinio kovotojas, tapęs agentu smogiku, suteikė MGB reikalingą informaciją
ir 1946 m. liepos 19 d. saugumas suėmė Vytenio būrio vadą J. Valaitį-Žaibą.
Tardomas Žaibas neištvėrė kankinimų ir prabilo. Liepos 23–24 d. saugumas
suėmė vienuolika Vytenio būrio partizanų.
1994 m. Tuskulėnų dvaro teritorijoje prasidėjusių archeologinių tyrimų
metu vienoje iš duobių buvo ekshumuoti, o vėliau identifikuoti A. Gustaičio,

Paminklinis ansamblis iš įvairių Marijampolės rajono užkasimo vietų ir kapinių 1989, 1991,
2001 m. perkeltiems ir šiose kapinėse palaidotiems 1944–1955 m. Marijampolės rajone žuvusiems Tauro apygardos partizanams, taip pat MGB vidaus kalėjime Vilniuje nužudytiems,
Tuskulėnų dvarelyje buvusiems užkastiems ir identifikuotiems bei 2001 m. rugpjūčio 17 d.
palaidotiems keturiems Vytenio būrio kovotojams atminti. Bendras paminklinio ansamblio
vaizdas. Marijampolė, naujosios Marijampolės kapinės. Aut. skulptorius B. Vyšniauskas, architektas R. Vyšniauskas. Atidengtas 1993 m. V. Almonaičio nuotr., 1998 m.

J. Bekampio, V. Barono ir A. Žukausko palaikai. 2001 m. rugpjūčio 17 d.
kovotojai iškilmingai palaidoti naujosiose Marijampolės kapinėse. 1999 m.
spalio 19 d. visiems keturiems suteiktas kario savanorio statusas.
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