
Pabėgimas iš Mažeikių kalėjimo 

Šiemet sukanka 70 metų nuo garsiojo kalinių pabėgimo iš Mažeikių kalėjimo. 

 

Nuotraukoje - buvę politiniai kaliniai, Mažeikių gimnazijos auklėtiniai, susitikę po 43 metų prie buvusio 

Mažeikių saugumo kalėjimo: Antanas Kazlauskas, Pranas Dargis, Romas Makauskas, Stefa Voraitė-

Čerkasienė, Steponas Voras, Valė Straupytė-Auksakienė, Albertas Ruginis, Sofija Šviesaitė, Antanas Žukas, 

Viktoras Degutis, Dionyzas Ruginis, Zelma Klemanaitė-Sebastijonienė, Juozas Satkus. 1992 metai 

 

1940 metų birželio 14 dieną atėję sovietai jau spalį Lietuvoje įkūrė 12 NKVD vidaus kalėjimų, 

kuriuose kalėjo virš penkių tūkstančių politinių kalinių. 

1945 metais enkavedistai kalėjimus įkūrė visose apskrityse. Daugelyje miestelių veikė pirminio 

sulaikymo kameros (KPZ) bei stribynai, kuriuose vyko pirminiai suimtųjų tardymai. 

Mažeikių NKVD kalėjimas įsikūrė buvusioje areštinėje, Laisvės ir J. Jablonskio gatvių kampe, 

raudonų plytų pastate. (Vėliau ten buvo Mažeikių elektrinė.) 1945 metų birželio 24 dieną Mažeikių NKVD 

viršininkas Verikas raportuoja saugumo ministrui Bartašiūnui, kad kalėjimui saugoti paskirti šeši stribai ir 

keturi milicininkai: Kriščenavičius, Dargis, Tenteris ir Visockis, kalinius stebi gydytojas Krasauskas, o 

kameros dezinfekuojamos kas penkios dienos. 

1945 metų liepą iš 16-osios sovietinės lietuviškos divizijos buvo atrinkta tūkstantis buvusių karių 

dirbti NKVD sistemoje. 116 iš jų tapo kalėjimų prižiūrėtojais. Į Mažeikius prižiūrėtojais paskirti penki buvę 

kareiviai. 



Kaip prisiminė Mažeikiuose kalėjęs Kazimieras Mikužis, prižiūrėtojais dirbo trys broliai 

Pozdniakovai, strazdanotas raudonplaukis Dabrys, dar vadinamas kiaušinvagiu, ir dabita Miknys, vėliau 

tapęs Akmenės milicijos viršininku. Po kiek laiko išprotėjęs jisai slankiodavo Mažeikių miesto gatvėmis. 

Sargybos viršininkas buvo gražus vyras Gavrilovas iš Kalnėnų kaimo. 

Greitai saugumo kalėjimas buvo įrengtas Mažeikių savivaldybės pastato rūsyje ir pirmo aukšto dalyje. 

Iš viso šešios kameros talpino 50 kalinių, kurie būdavo vedžiojami į tardymus MGB pastate J. 

Basanavičiaus gatvėje, priešais Švč. Jėzaus Širdies bažnyčią. Po to per Šiaulių ir Vilniaus Lukiškių 

kalėjimus etapais jie buvo siunčiami į sovietinius lagerius Kazachstane, Mordovijoje, Vorkutoje, Norilske. 

1946 metų vasarą su broliu grįžome iš žvejybos Ventos upėje. Išgirdome intensyvų šaudymą mieste, 

šūviai tolo durpyno link. Kitą dieną sužinojome – pabėgo kaliniai iš saugumo kalėjimo. 

Apie pabėgimą Mažeikių MGB surašytame akte sakoma: ,,1946 metų birželio mėn. 3 dieną 20 valandą 45 

minutės iš Mažeikių apskrities MGB vidaus kalėjimo kamerų pabėgo grupė asmenų: K. Žemalis, V. Bičkus, 

P. Jonušas, P. Repšys, A. Pušinskas, P. Bukauskas, K. Dacys, V. Paulauskas, A. Kesminas, A. Jablonskis, 

Pr. Bružas, V. Stonkus, S. Akavickas, A. Stanys, Ž. Ozolas, P. Senkus, K. Latakienė, B. Lukaitė“. 

Pagal prižiūrėtojo Smirnovo žodžius, pabėgimo aplinkybės buvusios tokios: „20 valandą 40 minučių 

budintysis kamerų prižiūrėtojas seržantas Smirnovas, būdamas vienas, atidarė kamerą Nr. 2 ir pasiūlė 

kaliniams Akavickui ir Jablonskiui išnešti į kiemą išmatų rėčką, o prižiūrėtojas Smirnovas liko koridoriuje 

prie neužrakintos kameros. Išplovę rėčką, kaliniai grįžo. Matydamas, kad apsaugos daugiau nėra, kalinys 

Jablonskis griebė prižiūrėtoją už gerklės. Akavickas, Bružas ir kiti kaliniai surišo Smirnovą ir uždarė 

kameroje Nr. 2. Iš Smirnovo atėmė raktus, atrakino kamerą Nr.1 ir paleido kalinius. Bėgliai iš budinčiojo 

kambario išnešė 4 automatus, šautuvą, naganą. Sugadinę telefono ryšį, išėjo iš kalėjimo kiemo ir trimis 

grupėmis išsiskirstė Laižuvos, Viekšnių, Tirkšlių kryptimis. 

Išgirdusios triukšmą, kalinės moterys išlaužė savo kameros duris. Dvi kalinės pabėgo. Kalinė Bronė 

Girdvainytė atidarė kameros Nr. 2 duris ir išleido prižiūrėtoją Smirnovą, kuris, išbėgęs į gatvę, pranešė 

liaudies gynėjams, bet jie nesiėmė reikiamų priemonių padėti sugaudyti bėglius.“ (...) 
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