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Tipinis atminimo ženklas 1946 m. balandžio 3 d. šioje vietoje 
buvusioje sodyboje kautynėse su MVD vidaus kariuomenės 
261-ojo šaulių pulko kareiviais ir MVD Valkininkų vls. posky-
rio stribų grupe žuvusiems Dainavos apygardos Geležinio 
Vilko rinktinės vadui L. Tarasevičiui-Lūšiai, Arui, jo adjutantui 
A. Kalantai-Kostui, suimtiems rinktinės Propagandos ir žval-
gybos skyriaus viršininkui A. Uždaviniui-Dobilui ir sodybos 
šeimininkui, partizanų rėmėjui A. Stankevičiui atminti. Varė-
nos r. Matuizų sen. Pabaronės k. Bendras ženklo ir jo plokš-
tumų su įrašais vaizdas. Aut. dizaineris Romas Navickas. Pa-
statytas 1999 m. V. Molienės nuotr., 2004 m.

1946 m. pavasarį trys Dainavos apygardos Geležinio Vilko 
rinktinės štabo pareigūnai vyko į susitikimą su Pietų Lietuvos 
(Nemuno) partizanų srities vadu Juozu Vitkumi-Kazimieraičiu. 
Balandžio mėn. pradžioje jie apsistojo Alytaus aps. Varėnos  vls. 
Pabaronės k. gyventojo, partizanų ryšininko Adomo Stanke-
vičiaus sodyboje. 1946 m. balandžio 3 d. sodybą apsupo MVD 
vidaus kariuomenės 261-ojo šaulių pulko kareiviai ir MVD Val-
kininkų vls. poskyrio stribų grupė. Per susišaudymą, kuris truko 
45 minutes, žuvo Dainavos apygardos Geležinio Vilko rinktinės 
vadas Leonas Tarasevičius-Lūšis, Aras ir jo adjutantas Adolfas 
Kalanta-Kostas. Likęs gyvas rinktinės Propagandos ir žvalgybos 
skyriaus viršininkas Adolfas Uždavinys-Dobilas ir sodybos šei-
mininkas buvo suimti.

Žuvusiųjų palaikai niekinti Trakų aps. Valkininkų vls. prie 
NKVD Valkininkų vls. poskyrio pastato, vėliau užkasti miške prie 
Valkininkų mstl. Tiksli užkasimo vieta neišaiškinta.

Pietų Lietuvos partizanų sritis, Atlasas, 
Vilnius: LGGRTC, 2008, p. 30.

Leonas Tarasevičius, Mato, gimė 1912 m. birželio 29 d. Švenčionių aps. 
Adutiškio vls. Šilakių k. Mokėsi Tauragės aps. Eržvilko mstl. vidurinėje mo-
kykloje. 1930 m. baigė keturias Rokiškio gimnazijos klases, 1936 m. – Lietu-
vos mokytojų profesinės sąjungos Kauno gimnaziją suaugusiesiems. 1938 m. 
gegužės 12 d. baigė Kauno karo mokyklą (XIX laida). L. Tarasevičius buvo 
paskirtas į 9-ąjį pėstininkų pulką, jam suteiktas jaunesnysis leitenanto laips-
nis. 1940 m. kovo 1 d. buvo perkeltas į 4-ąjį pėstininkų pulką ir paskirtas 
9-osios šaulių kuopos būrio vadu. Pirmosios sovietų okupacijos metu, lik-
viduojant Lietuvos kariuomenę, 1940 m. spalio 3 d. paskirtas Raudonosios 
armijos 29-ojo šaulių teritorinio korpuso 184-osios šaulių divizijos 262-ojo 
šaulių pulko šaulių būrio vadu. 1941 m. birželio 22 d. kilus Vokietijos–SSRS 
karui iš armijos pasitraukė.  

1941 m. birželio mėn., susikūrus laikinajai Lietuvos vyriausybei, L. Ta-
rasevičius buvo paskirtas Trakų aps. karo komendantu. Vėliau dirbo Tra-
kų m. savivaldybėje instruktoriumi. Buvo Lietuvos gynėjų sąjungos organi-
zatorius Trakuose. Prasidėjus antrajai sovietų okupacijai slapstėsi Ukmer-
gės aps. pas žmonos Marijonos Cemnolonskaitės tėvus. Atsiradus galimybei 
persikėlė gyventi į Vilniaus aps. Dieveniškių vls. Daulėnų k. ir dirbo šio 
kaimo pradžios mokyklos mokytoju.

1945 m. gegužės 30 d. Vilniuje L. Tarasevičius susitiko su partizanų ryši-
ninku ir su juo išvyko į Trakų aps. Valkininkų vls. organizuoti partizaninio ju-
dėjimo. Tų pačių metų gegužės mėn. buvo paskirtas Geležinio Vilko rinktinės 
vadu, o birželio pabaigoje, šiai rinktinei prisijungus prie Dzūkų grupės, tapo 
2-ojo (Onuškio, Valkininkų ir Eišiškių) bataliono vadu. 1945 m. gruodžio 4 d. 
žuvus Geležinio Vilko rinktinės vadui ltn. Lionginui Švalkui-Šernui, 1945 m. 
gruodžio 31 d. A apygardos vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio įsakymu Nr. 4 
buvo paskirtas laikinai eiti Geležinio Vilko rinktinės vado pareigas.

2001 m. sausio 30 d. jam pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos 
Respublikos krašto apsaugos ministro 2001 m. vasario 26 d. įsakymu suteik-
tas majoro laipsnis (po mirties).

ADOLFAS KALANTA-KIŠKIS, KOSTAS
1922 12 18–1946 04 03

Adolfas Kalanta gimė 1922 m. gruodžio 18 d. Alytaus aps. Varėnos vls. 
Perlojos k. Jono Kalantos ir Marės Navickaitės-Kalantienės šeimoje. Baigė 
Perlojos pradžios mokyklą, vėliau – Varėnos progimnaziją. Dirbo Vilniuje 
parduotuvėje Šopeno gatvėje ir mokėsi Vilniaus geležinkelininkų mokyk-
loje.

Partizanas nuo 1944 m. gruodžio mėn. Dainavos apygardos Geležinio 
Vilko rinktinės vado adjutantas. 

1999 m. gruodžio 24 d. jam pripažintas kario savanorio statusas (po mir-
ties). 

LEONAS TARASEVIČIUS-
PUŠKINAS, LŪŠIS, ARAS

1912 06 29–1946 04 03

ADOLFAS UŽDAVINYS-DOBILAS
1912 06 29–1947 01 21

Adolfas Uždavinys, Antano, gimė 1921 m. birželio 29 d. Marijampolės aps. 
Raudenio vls. Totoriškių k. Baigęs vieną gimnazijos klasę grįžo į namus ir dirbo 
tėvų ūkyje.

Nuo 1940 m. dirbo Rudnios girininkijos eiguliu, vėliau – Daugų girinin-
kijos vyresniuoju eiguliu. 1943 m. susirgo ir mėnesį gydėsi Vilniuje. Gyveno 
Alytaus aps. Varėnos vls. Paručių k.

1944 m. vasarą, prasidėjus antrajai sovietų okupacijai, slapstėsi nuo mobili-
zacijos į sovietų armiją. 1945 m. pavasarį, kratos metu A. Uždavinio neradus jo 
namuose, sovietų represinių struktūrų pareigūnai sudegino jo ūkį.

Nuo 1945 m. gegužės mėn. Jono Jakubavičiaus-Rugio būrio partizanas. Dai-
navos apygardos Geležinio Vilko rinktinės Propagandos ir žvalgybos skyriaus 
viršininkas. Jis rinko duomenis apie sovietų armijos karinių dalinių, NKVD 
pareigūnų ir stribų judėjimą, apie sovietų valdžios represuotus ūkininkus. 
1946 m. sausio mėn. pabaigoje Alytaus aps. Varėnos vls. Karpiškės k. dalyvavo 
partizanų būrių pasitarime. 1946 m. vasario pradžioje, artėjant rinkimams į 
SSRS Aukščiausiąją tarybą, aktyviai įsitraukė į priešrinkiminę agitaciją. Girai-
tės k. ir jo apylinkėse klijavo antisovietinius atsišaukimus, ragino ūkininkus 
boikotuoti rinkimus, rašė perspėjimus rinkiminės komisijos nariams.

Suimtas 1946 m. balandžio 3 d. Kalintas MVD vidaus kalėjime. 1946 m. 
birželio 3 d. buvo pervežtas į LSSR MVD kalėjimą Nr.1 Vilniuje. 1946 m. spalio 
21 d. Karo tribunolo nuteistas mirti. Sušaudytas 1947 m. sausio 21 d. Vilniuje. 
Palaikai užkasti buvusio Tuskulėnų dvaro teritorijoje bendrame kape.

2003 m. liepos 14 d. jam pripažintas kario savanorio statusas (po mirties). 
Palaikai identifikuoti ir laikomi Tuskulėnų rimties parko koplyčioje-kolumba-
riume. 

ADOMAS STANKEVIČIUS
1889–?

Adomas Stankevičius, Jono, gimė 1889 m. Gyveno Alytaus aps. Varėnos vls. 
Pabaronės k. Valstietis. 

Dainavos apygardos Geležinio Vilko rinktinės partizanų rėmėjas. Suimtas 
1946 m. balandžio 3 d. Nuo 1946 m. gegužės 28 d. kalintas Vilniuje. 1946 m. 
spalio 21 d. Karo tribunolo nuteistas dešimčiai metų lagerio ir penkeriems 
tremties. Išvežtas į lagerį 1947 m. kovo 30 d., kalėjo Karlage, Karagandos sr. 
Paleistas 1955 m. liepos 29 d.  


