1946 m. birželio 7 d. Marijampolės aps. Veiverių vls. ir
Prienų aps. Šilavoto vls. (dabar – Prienų r. sav.) Pagraižio
miške, netoli Šilavoto mstl., buvo vykdoma karinė čekistų operacija, siekiant sunaikinti Tauro apygardos Geležinio
Vilko rinktinės štabą. Per operaciją žuvo 14 (kitais duomenimis – 9) partizanų, Prienų miesto ir Šilavoto vls. gyventojų. Žinomi šie žuvę: Geležinio Vilko rinktinės vadas Juozas
Stravinskas-Žiedas, Kardas, štabo Sanitarinio skyriaus viršininkė Domicėlė (Damutė) Dičpinigaitytė-Laimutė, štabo partizanai Juozas Gylys-Vėtra, Jazminas (slapyv.), Jonas
Naujokas-Gintaras, A. Pažėra-Špokas, Studentas (slapyv.) ir
Vilius (slapyv.)
			
Pietų Lietuvos partizanų sritis, Atlasas,
Vilnius: LGGRTC, 2008, l. 113.

JUOZAS STRAVINSKAS-ŽIEDAS, KARDAS
1914 03 20–1946 06 07

Juozas Stravinskas gimė 1914 m. kovo 20 d. Suvalkų gubernijos Marijampolės
aps. Klebiškio vls. Mieldažiškių k. Baltramiejaus Stravinsko ir Antaninos Radušytės-Stravinskienės šeimoje.
Baigė Prienų „Žiburio“ gimnaziją. Mokėsi Vytauto Didžiojo universiteto Fizikos-matematikos fakultete. Tarnavo Lietuvos kariuomenėje. 1937 m. baigusiam
Kauno karo mokyklos aspirantūrą suteiktas jaunesniojo leitenanto laipsnis. Paleistas į atsargą baigė studijas universitete.
1939–1940 m. dirbo geodezijos tarnyboje, ruošė topografinius žemėlapius, statė
trianguliacijos punktus ir geodezinio tinklo žymeklius.
Nacių okupacijos laikotarpiu, išvengęs mobilizacijos, inspektoriaus Juozo Eidukevičiaus kvietimu pradėjo dirbti Prienų „Žiburio“ gimnazijoje. Čia dėstė matematiką, fiziką ir chemiją.
1945 m. pavasarį, po Verbų sekmadienio, buvo iškviestas į NKVD Prienų vls.
poskyrį ir verčiamas pasirašyti, kad dirbs sovietų represinėms struktūroms, t. y. seks
savo bendradarbius ir mokinius. Išleistas kelioms valandoms apsispręsti, J. Stravinskas atsisveikino su žmona ir dukra ir pasitraukė pas partizanus, veikusius Prienų šile.
Čia jis susitiko su Geležinio Vilko pulko partizanais, buvusiais „Žiburio“ gimnazijos auklėtiniais: Jonu Gelčiu-Perkūnu, Kazimieru Jočiu-Šatu, Vincu Senavaičiu-Žaliavelniu, Šiauriu, Kaziu Urbonavičiumi-Žaibu ir Algirdu Varkala-Žaliuku.
Jie pasiūlė J. Stravinskui tapti šio pulko vadu.
1945 m. rugpjūčio 15 d. įkūrus Tauro apygardą, Geležinio Vilko pulkas tapo
rinktine ir buvo įjungtas į apygardos sudėtį. 1945 m. rugsėjo 13 d. Tauro apygardos
vado kpt. Leono Taunio-Kovo įsakymu Nr. 3 J. Stravinskas-Žiedas buvo paskirtas
Geležinio Vilko rinktinės vadu.
Tų pačių metų spalio 31 d. Klebiškio miške įvyko rinktinės grupių vadų ir aktyvesnių partizanų susirinkimas, kuriame buvo suformuotas rinktinės štabas ir
patvirtinta pareigūnų asmeninė sudėtis, nustatyti aštuonių (Gedimino, Kęstučio,
Algirdo, Vytauto, Šarūno, Mindaugo, Šiaurio ir ?) kuopų veikimo teritorija. Rinktinėje buvo įvesta griežta karinė drausmė. Visos šios ltn. J. Stravinsko-Žiedo įvestos
priemonės leido rinktinei tapti gerai organizuota ir drausminga karine jėga, pajėgia
kovoti su sovietų represinėmis struktūromis ir atremti jų išpuolius.
1946 m. pavasarį rinktinėje J. Stravinskas-Žiedas, A. Varkala-Žaliukas, Juozas
Lukša-Vytis ir Stasys Lukša-Juodvarnis pradėjo leisti laikraštėlį „Kovos keliu“.
Aktyvi ir sėkminga Geležinio Vilko rinktinės veikla greit susilaukė ypatingo
sovietų okupacinės valdžios dėmesio. Rinkinei sekti buvo užvesta agentūrinė byla.
Atskira byla buvo užvesta ir rinktinės vadui Žiedui, nors tuo metu ltn. J. Stravinskas
pakeitė savo slapyvardį į Kardas.
Vis dėlto sovietų represinėms struktūroms pavyko ir 1946 m. gegužės 28 d. Tauro
apygardos vadas Zigmas Drunga-Mykolas Jonas bei Geležinio Vilko rinktinės vadas
Kardas susitiko su Vilniaus universiteto profesoriumi Juozu Albinu Markuliu (MGB
agentas „Erelis“). Po šio susitikimo prasidėjo išdavystės ir partizanų žūtys.

Tauro apygardos štabo ir rinktinių vadų suvažiavimas. 1946 m. birželio 2–3 d. Iš
kairės pirmoje eilėje sėdi: apygardos vadas Zigmas Drunga-Mykolas Jonas, apygardos kapelionas Justinas Lelešius-Grafas; antroje eilėje iš kairės stovi: Geležinio
Vilko rinktinės vadas Juozas Stravinskas-Žiedas, Kardas, Perkūno rinktinės vadas ir
apygardos vado pavaduotojas Vaclovas Navickas-Perkūnas, Auksutis, Aleksandras
Padimanskas(?)-Šarūnas, apygardos štabo viršininkas Antanas Baltūsis-Žvejys,
apygardos adjutantas Jonas Pileckis-Brokas, Šarūnas. Iš Genocido aukų muziejaus
fondų

Žuvusių ltn. J. Stravinsko, jo bendražygių D. Dičpinigaitytės ir J. Gylio palaikai
buvo atvežti į Prienus ir niekinti Prienų turgaus aikštėje. Vėliau užkasti Prienų šilo
pakraštyje. Atgimimo pradžioje šioje vietoje Konstancija Stravinskienė ieškojo užkastų savo vyro palaikų. Kasinėjimų metu buvo rasti dviejų žmonių palaikai, kurių
identifikuoti nepavyko. Palaikai buvo palaidoti Prienų r. Šilavoto mstl. kapinėse.
1997 m. gruodžio 22 d. J. Stravinskui pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 1998 m. gegužės 13 d. įsakymu jam
suteiktas majoro laipsnis, Lietuvos Respublikos Prezidento 1999 m. lapkričio 22 d.
dekretu jis apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi
(po mirties).

DOMICĖLĖ (DAMUTĖ) DIČPINIGAITYTĖ-LAIMUTĖ
1923–1946 06 07

Domicėlė (Damutė) Dičpinigaitytė gimė 1923 m. Marijampolės aps. Bagotosios k. Gyveno Marijampolėje ir dirbo Marijampolės ligoninėje medicinos sesele.
Partizanė nuo 1945 m. gegužės mėn. 1946 m. pavasarį paskirta Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės štabo Sanitarinio skyriaus viršininke. 1946 m. gegužės 18 d. apygardos vado Z. Drungos-Mykolo Jono įsakymu jai pareikšta padėka už
uolų sužeistų bei sergančių partizanų gydymą.
Jos ir kartu žuvusių Geležinio Vilko rinktinės vado ltn. J. Stravinsko bei partizano J. Gylio palaikai buvo nuvežti į Prienus ir niekinti Prienų turgaus aikštėje. Vėliau
užkasti Prienų šilo pakraštyje.

JUOZAS GYLYS-VĖTRA
1922–1946 06 07

Juozas Gylys gimė 1922 m. Gyveno Marijampolės aps. Sasnavos vls. Elzbietiškio k.
Jo ir kartu žuvusio rinktinės vado J. Stravinsko ir D. Dičpinigaitytės palaikai
buvo nuvežti į Prienus ir niekinti Prienų turgaus aikštėje. Vėliau užkasti Prienų šilo
pakraštyje.

JONAS NAUJOKAS-GINTARAS
1928 06 24–1946 06 07

Jonas Naujokas gimė 1928 m. birželio 24 d. Marijampolėje Tado Naujoko ir Antaninos Gustaitytės-Naujokienės šeimoje. Gyveno Marijampolės aps. Gudelių vls.
Šmurų k.
Jo ir kartu žuvusių partizanų A. Pažėros-Špoko, Jazmino (slapyv.), Studento
(slapyv.), Viliaus (slapyv.) palaikai buvo niekinti Šilavote priešais Švč. Jėzaus Širdies
bažnyčią. Vėliau užkasti prie Šilavoto mstl. kapinių tvoros.

Tauro apygardos rinktinių vadai. Prienų aps. Šilavoto miškas. 1946 m. vasario 5 d. Vytauto rinktinės vadas Vytautas Gavėnas-Vampyras, Granitas (kairėje) ir Geležinio Vilko rinktinės vadas
Juozas Stravinskas-Žiedas (dešinėje). Iš
Genocido aukų muziejaus fondų

Tauro apygardos partizanai. Varnabūdės miškas. 1946 m. vasario 3 d.
Iš kairės pirmoje eilėje priklaupę: partizanas Varnas (slapyv.), neatpažintas partizanas, Geležinio Vilko rinktinės 1-osios kuopos vadas
Jonas Demikis-Eumas; antroje eilėje iš kairės stovi: Vytauto rinktinės
vadas Vytautas Gavėnas-Vampyras, šios rinktinės štabo Žvalgybos
skyriaus viršininkas Albinas Ratkelis-Oželis, Geležinio Vilko rinktinės
štabo Sanitarinio skyriaus viršininkė Domicėlė (Damutė) Dičpinigaitytė-Laimutė, partizanas Apynys (slapyv.). Iš Genocido aukų muziejaus
fondų

Kryžius 1946 m. birželio 7 d. šioje vietoje žuvusiems Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vadui ltn. J. Stravinskui-Kardui,
rinktinės štabo Sanitarinio skyriaus viršininkei D. Dičpinigaitytei-Laimutei, partizanams J. Gyliui-Vėtrai, J. Naujokui-Gintarui,
A. Pažėrai-Špokui, Jazminui (slapyv.), Studentui (slapyv.) ir Viliui
(slapyv.) atminti. Bendras kryžiaus, atminimo lentos ir kryželio
medyje vaizdas. Prienų r. Prienų miškų urėdijos Šilavoto girininkijos Pagraižio miško 2 kvart. 9 sklypas. Autoriai Povilas
Buzas ir Juozas Skaržinskas. Atidengtas 1995 m. rugsėjo 30 d.
J. Vaitkaus ir R. Trimonienės nuotr., 2005 m.
Parengė Rūta Trimonienė

