
  

Parengė Rūta Trimonienė

1946 m. balandžio 16 d. iš LSSR MGB Alytaus apskri-
ties skyriaus vidaus kalėjimo pabėgo Juozo Balčiaus 
vadovaujama 40-ies kalinių grupė.

Alytaus mieste, S. Dariaus ir S. Girėno g. 17, esančiame pastate, kuriame 
šiandien veikia Alytaus r. apylinkės teismas ir Hipotekos skyrius prie Aly-
taus  r. apylinkės teismo, 1944–1953 m. buvo NKVD-MVD-MGB Alytaus 
apskrities (nuo 1950 m. – rajono) skyrius.   

1944 m. liepos 27 d. LSSR naikintojų bataliono štabo viršininko papulki-
ninkio I. Eismonto įsakymu NKVD Alytaus aps. viršininku buvo paskirtas 
Alytaus bataliono vadas milicijos j. ltn. Antonas Kiselis. Jis ėjo abejas minimas 
pareigas. 1945 m. kovo 9 d. buvo įkurtas Alytaus aps. „kovos su banditizmu 
štabas“, kurį sudarė penki žmonės: partijos komiteto sekretorius Repkinas, 
vykdomojo komiteto (VK) pirmininkas Palevičius, NKVD Alytaus aps. sky-
riaus viršininkas Piotras Černyšovas, karinis komisaras Smirnovas ir pro-
kuroras Kudinovas. Štabas numatė 1945–1950 m. įvairias priemones ir ati-
tinkamus nutarimus kovai su partizaniniu judėjimu. Tai rodė, kad Alytaus 
apskrityje okupantams buvo priešinamasi itin atkakliai ir organizuotai. Nuo-
latiniam 34-ajam šaulių pulkui visą laiką talkino daliniai ar padaliniai iš kai-
myninės Gudijos ar gausi komanda iš kurios nors MGB ar MVD mokyklos.

Pastato rūsyje ir kieme stovinčiame sandėlyje buvo LSSR MGB Aly-
taus aps. skyriaus vidaus kalėjimas. Sandėlyje buvo 5 kameros, gale korido-
riaus – karceris. Viena kamera buvo moterų, kitos – vyrų. Kalėjime buvo 
kalinami politiniai kaliniai. Vienoje kameroje buvo kalinama 10–15, vėliau – 
20–30 žmonių. Suimtieji gulėdavo ant betoninių grindų, nes gultų visiems 
neužteko. Pasikloti ir užsikloti nebuvo kuo. Grotuoti langeliai kamerose buvo 
įrengti palubėje. Iš lauko jie buvo uždengti mediniais skydais. Tualetas ir 
prausykla buvo lauke, tačiau gamtinius reikalus kaliniai buvo priversti atlikti 
pačiose kamerose. Puolė utėlės. Pirtis įrengta tik 1947 m. Kalinių nevesda-
vo pasivaikščioti. Kamerų niekas neplaudavo. Maitindavo neluptų bulvių ir 
runkelių viralu bei koše, kurių neįmanoma buvo valgyti, šlapia duona ir ar-
bata. Kaliniai tarpusavy susižinodavo Morzės abėcėle stuksendami pieštuko 
galiuku į sieną. Režimas buvo griežtas: dieną miegoti neleisdavo, galėjo tik 
sėdėti ir tuputį pavaikščioti. Kiemas buvo aptvertas spygliuota vielos tvora. 
Jame įrengti du stebėjimo bokšteliai. Prižiūrėtojai (1946 m. pavasarį jų buvo 
6) buvo rusų tautybės.

Tardyti naktimis suimtuosius vesdavo į šalia esantį pastatą. Tardytojais 
dirbo mjr. Grigoričevas (tardė Alytaus pasipriešinimo grupės vadą Konstan-
tiną Bajerčių-Garibaldį), Steckij, Savčenka, Ščerbakovas, Grigorenka, ltn. Mi-
kas Gulbinas, vertėjai – Antanas Čereška, Jonas Dubšėnas, Kvietkauskas, Jo-
nas Staniulis, Jonas Dublickas. Žiaurumu garsėjo vertėjas Gulbinas. Tardomi 

suimtieji buvo kankinami: tardomasis sėdėdavo ant prie grindų prikaltos tabu-
retės kampelio. Mušdavo šampalais, virvėmis iš suvytų vilnų, pistoleto ranke-
na, nukritusius apspardydavo, apipildavo šaltu vandeniu ir vėl mušdavo. Vieną 
merginą tiek kankino, kad ji išprotėjo.

Vietiniai pastatą vadino „Kremliumi“. Vėliau suimtieji būdavo išgabenami 
į kitus kalėjimus, dažniausiai į Lukiškes Vilniuje. Kai nebūdavo transporto, va-
rydavo pėsčiomis.

Iš kalėjimo buvo bandoma pabėgti. 1946 m. gruodžio 24 d. iš čia pabėgo 
suimta mergaitė: ji pasisiūlė išplauti koridorių jį išplovusi išėjo į kiemą išpilti 
vandens ir paspruko.

1946 m. balandžio 16 d. iš kalėjimo pabėgo 40-ies kalinių, kuriems vado-
vavo Juozas Balčius, grupė. Po betoninėmis grindimis esančiame rūsiuke buvo 
iškastas po kiemu urvas, einantis ir už tvoros. Kasama buvo dubenėliu, smė-
lis buvo pilamas rūsiuke, po gultais ir pačioje kameroje. Vyrai, kad nesukeltų 
įtarimų, po kelis išlindo iš urvo ir pabėgo Vidzgirin, paskui persikėlė per Ne-
muną. Du pabėgėliai pasiliko kaime ir buvo suimti enkavėdistų, kiti nuėjo pas 
partizanus į Žaliamiškį. 

Iš kalėjimo pabėgo:
JUOZAS BALČIUS-BALUTIS. Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono 

vado pavaduotojas. Žuvo 1947 m. balandžio 11 d. 
JONAS BURLINSKAS-BERŽAS, BAKŠIŪNAS. Dainavos apygardos partizanas. 

1947 m. balandžio 24 d. (1947 m. birželio 22 d.?) nužudytas NKVD kareivių (stribų).  
ADOLFAS ČAPLIKAS-PAUKŠTIS. Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bata-

liono skyriaus vadas. Žuvo 1947 m. balandžio 11 d. 
JUOZAS ČESNULEVIČIUS-SAUSIS. Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės 

Gardino tėvūnijos partizanas. Antrą kartą suimtas 1950 m. gegužės 10 d. 1951 m. liepos 
2 d. sušaudytas Vilniuje.  

JONAS ČYRAS-SAPNAS. Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės Vanago gru-
pės partizanas. Žuvo 1948 m. birželio 24 d.  

BRONIUS DAMULEVIČIUS-KELMAS, PLIENAS. Dainavos apygardos Kazimierai-
čio rinktinės Gardino tėvūnijos vado pavaduotojas. Žuvo 1952 m. vasario 3 d. 

VACLOVAS GRAUŽYS-GINTARAS. Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės 
2-ojo bataliono grupės partizanas. Žuvo 1949 m. sausio 5 d.  

KAZIMIERAS GRIGAS-ALKSNIS. Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės 
Gardino grupės vadas. Žuvo 1951 m. balandžio 14 d.  

JUOZAS GULGYS-VĖJAS. Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės būrio vadas. 
Žuvo 1947 m. spalio 4 d.    

BOLESLOVAS JURKEVIČIUS-PUTINAS, KARDAS. Dainavos apygardos Merkio 
rinktinės 2-ojo bataliono partizanas. Žuvo 1947 m. balandžio 11 d. 

JONAS KARSOKAS-GIRNIUS, ŠERMUKŠNIS. Dainavos apygardos Merkio rinkti-
nės 2-ojo bataliono partizanas. Žuvo 1947 m. balandžio 11 d. 

SIMONAS KAVECKAS-BRIEDIS. Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Margio tė-
vūnijos partizanas. Žuvo 1947 m. liepos 9 d.  

ADOLFAS KIBIRKŠTIS-DOBILAS, STRAZDAS. Dainavos apygardos Kazimieraičio 
rinktinės Gardino ar Vanago grupės partizanas. Žuvo 1947 m. spalio 4 d. 

PRANAS KIBIRKŠTIS-LIZDEIKA, ŠARŪNAS. Dainavos apygardos Kazimieraičio 
rinktinės Vytauto tėvūnijos štabo narys. Žuvo 1949 m. sausio 25 d.  

VINCAS KIBIRKŠTIS-RAMŪNAS. Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės 
Gardino grupės Gražuolio būrio partizanas. Žuvo 1948 m. gegužės 15 d. 

VIKTORAS KLUSEVIČIUS-AUKSINIS. Dainavos apygardos Merkio rinktinės Vana-
go būrio partizanas. Žuvo 1946 m. gruodžio 7 d. 

MOTIEJUS (MATAS) KRAUNELIS-BALANDIS. Dainavos apygardos Kazimieraičio 
rinktinės Gardino tėvūnijos partizanas. Žuvo 1949 m.  kovo 5 d. 

PETRAS KRISIULEVIČIUS-TIGRAS. Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Geleži-
nio Vilko grupės partizanas. Antrą kartą suimtas 1948 m. liepos 18 d. ir išvežtas į lagerį.

BRONIUS KUKAUSKAS-KIŠKIS, KALVAITIS. Dainavos apygardos Kazimieraičio 
rinktinės štabo viršininkas. Žuvo 1949 m. lapkričio 26 d. 

BRONIUS MARČIULIONIS-STUMBRAS. Dainavos apygardos Kazimieraičio rinkti-
nės Gardino tėvūnijos Merkinės bataliono būrio vadas. Žuvo 1949 m. gruodžio 6 d. 

PETRAS MIKALONIS-VILKAS. Dainavos apygardos partizanas. Žuvo 1947 m. sau-
sio 10 d.  

JUOZAS MILUTIS-BRIEDIS, JAUNIUS. Dainavos apygardos Merkio rinktinės par-
tizanas. Antrą kartą suimtas sužeistas 1947 m. liepos 24 d., nuteistas ir išvežtas į lagerį.

JONAS MIŠKINIS-NARSUTIS, KIŠKIS. Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo 
(Marcinkonių) bataliono 2-o skyriaus vadas. Žuvo 1947 m.  rugpjūčio 21 d. 

JUOZAS SAVICKAS-KLEVAS, LIŪTAS. Dainavos apygardos partizanų būrio vadas. 
Žuvo 1947 m. rugpjūčio 4 d.       

RAPOLAS ŠVEDAS-KERŠTAS. Dainavos apygardos P. Vaitkaus-Genio būrio partiza-
nas. Antrą kartą suimtas 1947 m. sausio 14 d., nuteistas ir išvežtas į lagerį.

BRONIUS VITKAUSKAS-ŠIAURYS. Dainavos apygardos Merkio rinktinės partiza-
nas. Žuvo 1947 m. sausio 21 d.

Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės Šarūno ir Žaibo būrių partizanai žygyje. Iš 
kairės: Jonas Daugirdas-Kovas, Petras Krisiulevičius-Tigras, Bronius Paleckas-Šturmas ir 
būrio vadas Viktoras Krisiulevičius-Tauras. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

1944–1953 m. šioje vietoje stovėjusiame pastate buvo LSSR 
MGB Alytaus aps. (nuo 1950 m. – rajono) skyriaus kalėjimas. 
Alytaus m. S. Dariaus ir S. Girėno g. 17. Kiemo su kalėjimo vieto-
je pastatytais garažais vaizdas. R. Trimonienės nuotr., 1996 m.

1944–1953 m. šiame pastate veikė NKVD-MVD-MGB Alytaus 
apskrities (nuo 1950 m. – rajono) skyrius ir LSSR MGB Aly-
taus aps. (nuo 1950 m. – rajono) skyriaus vidaus kalėjimas. Aly-
taus m. S. Dariaus ir S. Girėno g. 17. Pastato pagrindinio fasado 
vaizdas. R. Trimonienės nuotr., 1996 m.

Atminimo lentos 1944–1953 m. pastate 
buvusiame NKVD-MVD-MGB Alytaus 
aps. (nuo 1950 m. – rajono) skyriuje ir 
LSSR MGB Alytaus aps. (nuo 1950 m. – 
rajono) skyriaus vidaus kalėjime ka-
lintiems, tardytiems ir kankintiems 
Lietuvos piliečiams atminti. Alytaus m. 
S.  Dariaus ir S. Girėno g. 17. Atminimo 
lenta įrengta 1992 m. Krikščionių de-
mokratų partijos narių rūpesčiu. Tipinės 
atminimo lentos aut. skulptorius Jonas 
Jagėla. Įrengta 2003 m. balandžio 29 d. 
R. Trimonienės nuotr., 2010 m.


