
 

Tipinis atminimo ženklas kaime buvusioje Juozo Čibiro sodyboje LSSR 
MGB 2-N valdybos, MGB Vilniaus sr. 2-N valdybos ir MGB Utenos r. sky-
riaus operatyvinės grupės vykdytos karinės čekistų operacijos metu 
žuvusiems Rytų Lietuvos partizanų srities ir Vytauto apygardos vado 
pavaduotojui, Lokio rinktinės vadui Baliui Vaičėnui-Pavasariui, Liubar-
tui, šešiems šio rinktinės įvairių rangų partizanams ir keturiems sody-
bos gyventojams atminti. Utenos r. Tauragnų sen. Strazdų k. Bendras 
ženklo ir jo plokštumų su įrašais vaizdas. Aut. dizaineris Romas Navic-
kas. Pastatytas 2001 m. balandžio 10 d. R. Trimonienės nuotr., 2010 m.

BALYS VAIČĖNAS-
LORDAS, PAVASARIS, 

LIUBARTAS 
1915 11 23–1951 04 11

Vytauto apygardos Lokio rinktinės 
Vyties kuopos partizanai. 1946 m. 
Pirmoje eilėje iš kairės: Alfredas 
Garnelis-Čigonas, Vytautas Druč-
kus-Šernas. Antroje eilėje iš kairės: 
Balys Vaičėnas-Lordas, Edvardas 
Garnelis-Šarkis, Vladas Krasaus-
kas-Kukutis. Iš Genocido aukų mu-
ziejaus fondų 

Balys Vaičėnas gimė 1915 m. lapkričio 23 d. Rokiš-
kio aps. Obelių vls. Vaičėnų k. 1930 m. baigė pradžios mo-
kyklą. Mokėsi neakivaizdinėje savišvietos mokykloje. Nuo 
1933 m. Lietuvos šaulių sąjungos narys. Tarnavo Lietuvos 
kariuomenėje. 1937 m. paskirtas dirbti pasienio policijoje. 
Nuo 1938 m. vasaros iki 1939 m. pavasario tarnavo Pagė-
gių–Šilutės ruože. Naciams užėmus Klaipėdą, paskirtas į 
Gargždus. 

Prasidėjus pirmajai sovietų okupacijai grįžo į tėviškę. 
Nuo 1941 m. balandžio mėn. dirbo Obeliuose Socialinio 
draudimo punkte inspektoriumi. 1941 m. birželio mėn. iš 
darbo pasitraukė ir slapstėsi. Antrojo pasaulinio karo me-
tais dirbo Obelių policijoje. 

1944 m. Obelių vls. Kriaunų ir Aleksandravėlės apylin-
kėse suorganizavo pirmuosius partizanų būrius, kuriuos 
dar metų pabaigoje sujungė į Vyties kuopą ir jai vadova-
vo. 1944 m. gruodžio 26 d. Zarasų aps. dalyvavo Antazavės 
šilo kautynėse, 1945 m. liepos 13 d. kartu su Birutėnų būrio 
vadu Baliu Pupeikiu-Tauru vadovavo partizanams Obelių 
šilo kautynėse. Tų pačių metų rugsėjo mėn. pabaigoje pa-
skirtas Vytauto apygardos Lokio rinktinės Vyties kuopos 
vadu.

1948 m. gruodžio 16 d. paskirtas Lokio rinktinės Spaudos 
ir švietimo skyriaus viršininku. Leido ir redagavo laikraštį 
„Sutemų keleivis“, kuriame ir pats rašė. 1949 m. rugpjūčio 
1 d. l. e. Vytauto apygardos vado pareigas Broniaus Kalyčio-
Liutauro įsakymu Nr. 28 paskirtas Vytauto apygardos štabo 
Operatyvinio skyriaus viršininku, rugpjūčio 2 d. įsakymu 
Nr. 29 „...penkerių metų sunkios ir didvyriškos kovos su-
kakties proga...“ apdovanotas 3-iojo laipsnio Pasižymėjimo 
ženklu, o rugpjūčio 28 d. jam suteiktas partizanų karininko 
laipsnis. Kartu ėjo ir apygardos vado pavaduotojo pareigas. 

1950 m. birželio 27 d. dalyvavo Vytauto apygardos par-
tizanų sąskrydyje, kuriame buvo aptarti kovos metodai, sri-
ties vadovybės klausimai ir kt. 1951 m. sausio 26 d. paskir-
tas Rytų Lietuvos partizanų srities vado pavaduotoju. 

Žuvo B. Vaičėnas 1951 m. balandžio 11 d. Utenos r. 
Strazdų k. gyventojo Juozo Čibiro sodyboje LSSR MGB 
2-N valdybos, MGB Vilniaus sr. 2-N valdybos ir MGB Ute-
nos  r. skyriaus operatyvinės grupės vykdytos karinės če-
kistų operacijos metu kartu su Lokio rinktinės Rikiuotės 
skyriaus viršininku ir Šventosios rajono vadu Vladu Juoza-
pavičiumi-Šarūnu, Paparčiu, šio rajono štabo nariu ir Lais-
vės kuopos vado pavaduotoju Juozu Sidaravičiumi-Sakalu, 
Erškėčio kuopos vadu Jonu Čičeliu-Tėvu, šios kuopos būrio 
vadu Jeronimu Bulka-Titnagu, Džiugo rajono vadu Alfre-
du Garneliu-Čigonu ir šio rajono štabo viršininku Vytautu 
Dručkumi-Šernu, Taip pat žuvo sodybos šeimininkas, par-
tizanų rėmėjas Juozas Čibiras, jo žmona Paulina Čibirienė, 
motina Marcelė Čibirienė ir anyta Teofilė Tijūnelienė.

Žuvusių partizanų ir sodybos šeimininko palaikai buvo 
išvežti į Uteną. Jų užkasimo vieta neišaiškinta.

1999 m. rugpjūčio 17 d. B. Vaičėnui pripažintas kario sa-
vanorio statusas, Lietuvos Respublikos Prezidento 1999 m. 
rugsėjo 3 d. dekretu jam suteiktas pulkininko laipsnis, 
2001 m. sausio 24 d. jis apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino 
Riterio kryžiumi (po mirties).

Parengė Rūta Trimonienė

1950 m. Vytauto apygardos vado pava-
duotojas Balys Vaičėnas-Pavasaris, Liu-
bartas ir Lokio rinktinės vadas Pranas 
Račinskas-Žaibas. Iš Genocido aukų mu-
ziejaus fondų 


