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Atminimo lenta Eržvilko progimnazijos pastate 1944-1945 m. veikusiam Lydžio rinktinės štabui, 1948–1949 m. veikusiai pogrindinei spaustuvei, taip pat progimnazijos mokytojams ir mokiniams, 1944–1954 m. žuvusiems už Lietuvos laisvę, atminti. Bendras
pastato ir atminimo lentos vaizdas. Jurbarko r. Eržvilko mstl., Šaltuonos g. 14, Eržvilko gimnazija. Aut. skulptorius J. Jagėla. Atidengta 2001 m. kovo 23 d. V. Almonaičio ir
V. Meškausko nuotr., 2001 m.

Tipinis atminimo ženklas šioje vietoje įrengtame
Algimanto apygardos Šarūno rinktinės štabo bunkeryje 1949 m. lapkričio 1 d. kautynėse žuvusiems
Vakarų Lietuvos (Jūros) partizanų srities atstovui
H. Danilevičiui-Vidmantui, jo adjutantui J. Lapieniui-Dariui ir partizanui A. Žiliui-Žirniui atminti.
Bendras ženklo vaizdas. Anykščių r. Anykščių miškų urėdija, Mikierių girininkija, Šimonių giria, 199
kvart., 103 sklypas. Aut. dizaineris R. Navickas.
Atidengtas 1999 m. lapkričio 2 d. R. Trimonienės
nuotr., 2008 m.

Lietuvos kario kryžiai šioje vietoje palaidotiems 1949 m. lapkričio
1 d. Šimonių girioje įrengtame Algimanto apygardos Šarūno
rinktinės štabo bunkeryje kautynėse žuvusiems Vakarų Lietuvos
(Jūros) partizanų srities atstovui H. Danilevičiui-Vidmantui,
jo adjutantui J. Lapieniui-Dariui ir partizanui A. Žiliui-Žirniui
atminti. Bendras kapo su kryžiais vaizdas. Anykščių r. Anykščių
miškų urėdija, Svėdasų girininkija, Šimonių giria, 190 kvart., 29
sklypas. Senosios Sliepsiškio k. kapinės. Aut. Eligijus Smetona.
Pastatyti 1991 m. R. Trimonienės nuotr., 2008 m.

Henrikas Danilevičius gimė 1922 m. liepos 18 d. Zarasų aps. Imbrado vls. Miliuncų dvare
policijos tarnautojo Stasio ir Zofijos Danilevičių šeimoje. 1932–1933 m. lankė Miroslavo
(Alytaus aps.) pradžios mokyklą. 1933–1934 m. mokėsi Alytaus, 1934–1936 m. – Panevėžio
ir 1936–1937 m. – Zarasų gimnazijose. Baigęs 5 gimnazijos klases, 1937 m. išvyko mokytis
į Kauno aukštesniąją technikos mokyklą. Prasidėjus pirmajai sovietų okupacijai įsidarbino
techniku, nes nebeturėjo lėšų užsimokėti už mokslą (neteko tarnyboje žuvusio tėvo pensijos,
buvo konfiskuotas šeimos turtas). 1941–1944 m. H. Danilevičius dirbo techniku Zarasuose,
išlaikė motiną ir seserį Haliną.
1944 m. pavasarį H. Danilevičius su savo sužadėtine medike Sofija Jurgelionyte išvyko
į Žemaitiją paviešėti pas gimines ir pakviesti juos į savo vestuves, kurios įvyko tais pačiais
metais. Svečiuojantis Tauragės aps. Eržvilko vls. Būdų dvare užklupo antroji sovietų
okupacija. Vengdamas represijų, jis pasiliko gyventi ir dirbti Žemaitijoje. Susisiekė su vietine
Lietuvos laisvės armijos Eržvilko kuopa ir tapo aktyviu jos nariu.
Persikėlęs į Tauragės aps. Eržvilko miestelį, 1944–1945 m. H. Danilevičius dirbo
miestelio progimnazijoje, vėliau pertvarkytoje į gimnaziją, mokytoju. Šioje švietimo įstaigoje
tuo metu susibūrė išskirtinė Lietuvos laisvės armijos karininkų ir inteligentų grupė.
Eržvilko kuopą 1945 m. vasarą perorganizavus į Lydžio rinktinę, H. Danilevičius dirbo
rinktinės štabe, vėliau vadovavo Informacijos skyriui. Jis organizavo medikamentų tiekimą
partizanams, pogrindinės spaudos leidybą. Prasidėjus sovietinio saugumo persekiojimui,
1945 m. liepą trumpam buvo pasitraukęs į ginkluotą pogrindį, bet įtarimams atslūgus, vėl
grįžo dirbti mokytoju.
1945–1946 m. H. Danilevičius buvo Eržvilko gimnazijos direktorius. Tuo metu
laikinajam Lydžio rinktinės vadui, tos pačios gimnazijos mokytojui Jonui Kubiliui-Bernotui
išvykus studijuoti į Vilnių, H. Danilevičius ėmė faktiškai vadovauti Lydžio rinktinei,
veikusiai Eržvilko, Skaudvilės ir Batakių valsčiuose, kartu organizavo derybas tarp rinktinių,
siekdamas lygiomis teisėmis įkurti apygardą. Iškilus pavojui, kad sovietinio saugumo gali
būti susektas, 1946 m. sausį pasitraukė į partizaninį pogrindį, viešai paskleisdamas žinią, jog
partizanų nušautas už tai, kad buvo gimnazijos direktorius.
H. Danilevičius iš pradžių veikė prie Railos apsaugos būrio, o 1946 m. pavasarį jį
sunaikinus, subūrė naują Mindaugo apsaugos būrį ir toliau organizavo apygardos kūrimą.
1946 m. rugsėjo 12 d. kartu su kitais rinktinių vadais ir atstovais įkūrė Jungtinę Kęstučio
(vėliau – Kęstučio) apygardą.
Viena sėkmingiausių jo organizuotų kovinių operacijų buvo 23 politinių kalinių
išlaisvinimas iš MGB Tauragės apskrities kalėjimo. 1947 m. balandį sunaikinus Mindaugo
apsaugos būrį ir apygardos štabo vadovybę, H. Danilevičius stabilizavo laisvės gynėjų kovą
ir atkūrė organizacinę struktūrą. 1947 m. jis oficialiai paskirtas Lydžio rinktinės vadu.
1948 m. sudarius naują Kęstučio apygardos štabą, H. Danilevičius buvo pakviestas
jame dirbti, o 1948 m. liepos 8–9 d. Tauragės aps. Batakių vls. Petkaičių miške įvykusiame
pasitarime J. Žemaičio paskirtas Kęstučio apygardos vadu.
1948 m. gruodžio 1 d. H. Danilevičius savavališkai išvyko į Kauną ir pateko į pasalą,
bet iš jos sėkmingai pasitraukė. 1949 m. balandžio mėn. už šią savavališką išvyką Vakarų
Lietuvos (Jūros) partizanų srities vadovybė pašalino jį iš apygardos vado pareigų. Nepaisant
MGB provokacijų, bendražygiams tikint H. Danilevičiaus nekaltumu ir norint nuraminti
partizanus, jis buvo paskirtas Jūros partizanų srities atstovu Rytų Lietuvos (Karaliaus
Mindaugo) partizanų srityje.
1949 m. vasaros pradžioje persikėlęs į Aukštaitiją, H. Danilevičius įsikūrė Šimonių
girioje prie Denionių ežero įrengtame Algimanto apygardos Šarūno rinktinės štabo
bunkeryje. Jam buvo pavesta Aukštaitijos kovotojus supažindinti su Lietuvos laisvės kovos
sąjūdžio nutarimais ir padėti juos įgyvendinti.
Žuvo H. Danilevičius 1949 m. lapkričio 1 d. Šarūno rinktinės bunkeryje per kautynes
su MGB vidaus kariuomenės 137-ojo šaulių pulko kareiviais ir MGB Kauno skyriaus
operatyvine grupe kartu su savo adjutantu Juozu Lapieniu-Dariumi ir partizanu Aloyzu
Žiliu-Žirniu, dar 5 partizanai buvo apnuodyti dujomis ir suimti. Žuvusių partizanų kūnai
buvo užkasti jų žūties vietoje. MGB kompromituotas net po mirties.
1991 m. J. Lapienio-Dariaus sūnaus Tautvydo Lapienio pastangomis visų trijų žuvusių
partizanų palaikai prie sunaikinto bunkerio buvo rasti, identifikuoti ir palaidoti Anykščių r.
Svėdasų sen. Šimonių girioje esančiose senosiose Sliepsiškio k. kapinaitėse. Ant kapo
pastatyti Lietuvos kario kryžiai. Žuvimo vietoje 1999 m. atidengtas tipinis atminimo ženklas. Atminimas įamžintas ir prie Eržvilko gimnazijos pastato 2001 m. įrengtoje atminimo
lentoje 1944–1954 m. kovose su okupantais žuvusiems mokiniams ir mokytojams atminti.
1998 m. rugsėjo 24 d. Henrikui Danilevičiui pripažintas kario savanorio statusas,
Lietuvos Respublikos Prezidento 1998 m. spalio 26 d. dekretu jam suteiktas pulkinin
ko laipsnis, 1999 m. gegužės 19 d. dekretu jis apdovanotas Vyčio Kryžiaus 3-iojo laipsnio
ordinu (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžius) (po mirties).
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