
  

1951 m. vasario 15 d. Jiezno r. (dabar – Prienų r. sav.) Jaunio-
nių k., gyventojų Taločkų sodyboje, buvo aptikta Lietuvos laisvės 
kovos sąjūdžio (LLKS) štabo vadavietė. Operacijos metu žuvo Pietų 
Lietuvos (Nemuno) partizanų srities štabo Visuomeninės dalies vir-
šininkas, LLKS gynybos pajėgų štabo pareigūnas Konstantas Baliu-
kevičius-Rainys, Tylius, LLKS štabo narys Urbonas Dailidė-Tauras 
ir Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Margio tėvūnijos vadas Mo-
tiejus Jaroševičius-Lakštingala. Taip pat žuvo sodybos šeimininkė, 
partizanų ryšininkė Marijona Taločkaitė-Genovaitė.

Žuvusiųjų palaikai išvežti į Alytaus r. Butrimonių mstl. Užkasi-
mo neišaiškinta.  

Pietų Lietuvos partizanų sritis, Atlasas, 
Vilnius: LGGRTC, 2008, p. 78.

URBONAS DAILIDĖ-TAURAS
1921–1951 02 15

Urbonas Dailidė gimė 1921 m. Gyveno Šakių aps. Kidulių vls. 
Pervazninkų k.

Nuo 1946 m. lapkričio 9 d. buvo Tauro apygardos Žalgirio rinktinės 
dr. V. Kudirkos kuopos 1-ojo būrio būrininkas. 1947 m. gegužės 12 d. Tau-
ro apygardos Žalgirio rinktinės vado Vinco Štrimo-Šturmo įsakymu Nr. 5 
U. Dailidė-Tauras buvo paskirtas šios kuopos vadu. 1947 m. rugpjūčio 1 d. 
paskirtas Žalgirio rinktinės 37-osios kuopos vadu. 1948 m. balandžio 2 d. 
Žalgirio rinktinės vado V. Štrimo-Šturmo įsakymu Nr. 11 paskirtas šios 
rinktinės štabo Ūkio skyriaus viršininku.

Nuo 1948 m. gruodžio 16 d. iki 1949 m. kovo 15 d. Tauras į apygardų 
atstovų suvažiavimą lydėjo laikinai einantį Pietų Lietuvos (Nemuno) parti-
zanų srities vado pareigas Adolfą Ramanauską-Vanagą ir Tauro apygardos 
vadą Aleksandrą Grybiną-Faustą.

1949 m. birželio 1 d. U. Dailidė buvo paskirtas Tauro apygardos Žalgirio 
rinktinės štabo viršininku, o tų pačių metų rugpjūčio 5 d. Tauro apygardos 
vado A. Grybino-Fausto įsakymu Nr. 17 – Nemuno partizanų srityje apy-
gardos atstovu. 1949 m. spalio 2 d. Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado 
įsakymu Nr. 23 Taurui, baigusiam apygardos štabo mokymus ir išlaikiusiam 
egzaminus, suteiktas puskarininkio laipsnis, kaip geriausiai išlaikiusiam eg-
zaminus įteiktas laikrodis ir pareikštas tarnybinis pagyrimas.

1949 m. rugsėjo mėn. U. Dailidė buvo paskirtas Pietų Lietuvos (Ne-
muno) partizanų srities Ūkio skyriaus viršininku, o tų pačių metų gruodžio 
24  d. srities vado A. Ramanausko-Vanago įsakymu Nr. 11 apdovanotas 
2-ojo laipsnio Laisvės Kovos Kryžiumi. 

1950 m. sausio 30 d. Tauras pradėjo eiti LLKS gynybos pajėgų štabo 
Ūkio skyriaus viršininko pareigas.

2000 m. sausio 17 d. U. Dailidei pripažintas kario savanorio statusas, 
Lietuvos Respublikos Prezidento 2008 m. lapkričio 19 d. dekretu jis apdo-
vanotas Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi (po mirties).

  
MOTIEJUS JAROŠEVIČIUS-

LAKŠTINGALA
1921 03 10–1951 02 15

Motiejus Jaroševičius gimė 1921 m. kovo 10 d. Alytaus aps. Butrimo-
nių vls. Plasapninkų k. Jokūbo Jaroševičiaus ir Kotrinos Žydkaitės-Jaroše-
vičienės šeimoje.

1946 m. liepos 2 d. Alytaus aps. Butrimonių vls. Greikonių k. dienos 
metu 20-ties enkavėdistų apsuptus sargyboje esančius septynis vyrus drą-
siai ir sumaniai vadovaudamas išvedė iš apsupties.

1947 m. balandžio 22–24 d. kaip Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės 
Kunigaikščio Margio grupės 1-ojo rajono viršininkas dalyvavo Dainavos 
apygardos vadų posėdyje, kuriame buvo apžvelgta padėtis dėl Lietuvos par-
tizanų vadovybės vienijimo, partizanų veiksmai, kova su žalingais įpročiais, 
tai pat svarstyti partizanų drausmės, mokymo ir švietimo, ryšių ir žvalgy-
bos, apsiginklavimo, uniformos ir ženklų, apdovanojimo bei spaudos ir 
švietimo klausimai.

1948 m. gegužės 8 d. Alytaus aps. Alytaus vls. Staniuliškių k. ir kitose 
kautynėse su priešu pasižymėjo kaip drąsus ir sumanus kovotojas. 

1949 m. gruodžio 24 d. Pietų Lietuvos (Nemuno) partizanų srities vado 
A. Ramanausko-Vanago įsakymu Nr. 11 kaip Dainavos apygardos Dzūkų 
rinktinės Margio tėvūnijos vadas buvo apdovanotas 3-iojo laipsnio Laisvės 
Kovos kryžiumi (su kardais).

Lietuvos Respublikos Prezidento 2012 m. vasario 7 d. dekretu M. Jaro-
ševičiui suteiktas Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didysis kryžius (po 
mirties).

       
MARIJONA TALOČKAITĖ-

GENOVAITĖ
1917 05 05–1951 02 15

Marijona Taločkaitė gimė 1917 m. gegužės 5 d. Alytaus aps. Stakliš-
kių  vls. Jaunionių k. Juozapo Taločkos ir Onos Siaurukaitės-Taločkienės 
šeimoje. 

Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Kunigaikščio Margio grupės Mo-
tiejaus Jaroševičiaus-Lakštingalos būrio ryšininkė.

Parengė Rūta Trimonienė

Dainavos apygardos partizanai. Pirmoje eilėje iš kairės sėdi Kazimieraičio rinktinės Geležinio Vilko tėvūnijos būrio 
partizanė Bronislava Diksaitė-Miškų gėlė, Žibutė, Gražina su vyru, šios tėvūnijos vado pavaduotoju ir būrio vadu Petru 
Savicku-Kregžde. Antroje eilėje iš kairės klūpo: pirmas – Vanago grupės vadas Feliksas Daugirdas-Šarūnas, trečias – 
Šarūno rinktinės vadas Juozas Gegužis-Diemedis. Trečioje eilėje iš dešinės pirmas stovi Konstantas Baliukevičius-Rai-
nys, Tylius. Apie 1949 m.  Iš  Genocido  aukų muziejaus fondų

Pietų Lietuvos (Nemuno) partizanų srities vadų susirinkimas. 1950 m. rugsėjo 5–6 d. Balbieriškio miškas. Pirmoje 
eilėje iš kairės sėdi: Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vadas Feliksas Žindžius-Tigras ir Dainavos apygardos Dzūkų 
rinktinės vadas Vincas Ambrazevičius-Balandis. Antroje eilėje iš kairės klūpo: Tauro apygardos Vytauto rinktinės 
vadas Antanas Grikietis-Slapukas, LLKS gynybos pajėgų štabo Ūkio skyriaus viršininkas Urbonas Dailidė-Tauras, 
Žalgirio rinktinės Žvalgybos skyriaus viršininkas Juozas Jankauskas-Demonas ir Dzūkų rinktinės Margio tėvūnijos 
vadas Motiejus Jaroševičius-Lakštingala. Trečioje eilėje iš kairės stovi: Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės 
vadas Antanas Pužas-Gintaras, Tauro apygardos vadas Viktoras Vitkauskas-Karijotas, srities vadas Sergijus Sta-
niškis-Litas, LLKS vyriausiasis gynybos pajėgų vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, srities Visuomeninės dalies 
viršininkas Kostas Baliukevičius-Rainys, Tylius.  Iš  Genocido  aukų  muziejaus fondų

Paminklas su atminimo plokštėmis šioje vietoje 
užkastiems ir įamžintiems 1944–1953 m. Jiezno 
apylinkėse žuvusiems Dainavos apygardos Dzūkų 
rinktinės ir Tauro apygardos Geležinio Vilko rinkti-
nės partizanams atminti. Bendras paminklo ir da-
lies plokščių vaizdas. Prienų r. Jiezno sen. Jiezno 
mstl. Prie gaisrinės ir vandentiekio bokšto. Aut. Pra-
nas Mocevičius. Atidengtas 1991 m. V. Almonaičio 
nuotr., 1998 m.


