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1950 m. vasario 9 d. Vilkaviškio aps. Gižų vls. 
Vižaidų k. MGB Vilkaviškio aps. skyrius vykdė karinę 
čekistų operaciją. Jos metu žuvo Tauro apygardos štabo 
pareigūnas ir Vytauto rinktinės vadas, vienas pirmųjų 
partizanų vadų ir apygardos kūrėjų Vytautas Gavėnas-
Vampyras, Granitas, jo adjutantas Stasys Ališauskas-
Kalinys ir rinktinės Žvalgybos skyriaus viršininkas 
Albinas Švedas-Radastas.

Žuvusiųjų palaikai buvo užkasti Marijampolėje prie 
Šešupės esančiose žvyrduobėse. Šiuo metu vieta vadinama 
Ramybės lauku.

Pietų Lietuvos partizanų sritis, Atlasas, 
Vilnius: LGGRTC, 2008, p. 147–148.

STASYS ALIŠAUSKAS-KALINYS
1919–1950 02 09

Stasys Ališauskas gimė 1919 m. Vilkaviškio aps. Gižų vls. 
Adamarinos (Išlandžių) k. Partizanas nuo 1947 m. Tauro 
apygardos Vytauto rinktinės vado adjutantas. 

Brolis Juozas Ališauskas-Klaidas gimė 1922 m. Partiza-
nas nuo 1945 m. Priklausė Tauro apygardos Vytauto rink-
tinei. Žuvo 1949 m. lapkričio 21 d. Marijampolės aps. Ma-
rijampolės vls. Nendriniškių k. kartu su bendražyge Stase 
Šalaševičiūte-Našlaite.

2014 m. sausio 6 d. jam pripažintas kario savanorio sta-
tusas, LR krašto apsaugos ministerijos 2014 m. sausio 21 d. 
įsakymu suteiktas leitenanto laipsnis (po mirties).

ALbINAS ŠvedAS-RAdASTAS
1919–1950 02 09

Albinas Švedas gimė 1919 m. Marijampolės aps. Šunskų 
mstl. Nuo 1946 m. pavasario Kazio Degučio-Raginio va-
dovaujamo partizanų būrio, veikusio Prienų aps. Balbieriš-
kio vls., partizanas. 1946 m. pabaigoje perėjo į Tauro apy-
gardos Geležinio Vilko rinktinę ir buvo paskirtas 1-osios 
kuopos vadu. Tų pačių metų gruodžio 2 d. apdovanotas 
juostele „Už uolumą“. 1947 m. rugpjūčio 14 d. iš kuopos 
vado pareigų atleistas ir perkeltas į apygardos štabo apsau-

gos Maironio (vėliau 24-ąją) kuopą. 1948  m. balandžio 
9  d. paskirtas Geležinio Vilko rinktinės Žvalgybos sky-
riaus viršininku. Baigus antrą karinių mokymų programą, 
1948 m. lapkričio 23 d. jam suteiktas jaunesniojo puska-
rininkio laipsnis. 1949 m. gegužės 4 d. perkeltas į Vytauto 
rinktinę ir paskirtas štabo Žvalgybos skyriaus viršininku, 
o spalio 15 d. kartu ėjo ir Visuomeninės dalies viršininko 
pareigas. 

Parengė buvusi Tauro apygardos 
partizanų ryšininkė

Aldona Sabaitytė-Vilutienė-Neužmirštuolė
ir Rūta Trimonienė

Nuotraukos:
1. Partizanai Alisauskai – Partizanai Stasys 

Ališauskas-Kalinys ir Juozas Ališauskas-Klaidas kasa 
bunkerį, pavadintą „Katilu“. Ši gana šlapia vieta čekis-
tams buvo sunkiai prieinama Iš Aldonos Vilutienės as-
meninio archyvo

2. 1 jpg, 2 jpg ir 3 jpg - Tipinis atminimo žen-
klas šioje vietoje buvusioje Saukų sodyboje 1950 m. va-

Tipinis atminimo ženklas šioje vietoje buvusioje Saukų sodyboje 1950 m. vasario 9 d. kau-
tynėse su MGB Vilkaviškio aps. skyriaus darbuotojais žuvusiems Tauro apygardos štabo 
pareigūnui, Vytauto rinktinės vadui V. Gavėnui-Vampyrui, Granitui, jo adjutantui S.  Ali-
šauskui-Kaliniui ir rinktinės Žvalgybos skyriaus viršininkui A. Švedui-Radastui atminti. 
Vilkaviškio r. Šeimenos sen. Vižaidų k. Aut. dizaineris Romas Navickas. Pastatytas 1999 m. 
birželio 7 d. R. Trimonienės nuotr., 2005 m.


