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Koplytstulpis ir tipinis atminimo ženklas 1946  m. 

liepos 2 d., šukuojant rytinį Žaliamiškio miško pa-

kraštį, 1 km į pietus nuo Liepiškių, Guobinių ir Jana-

vo k. apylinkėse MVD kariuomenės būriui užklupus 

mirtinai sužeistam Pietų Lietuvos (Nemuno) par-

tizanų srities vadui, plk. ltn. J. Vitkui-Kazimieraičiui 
atminti. Bendras koplytstulpio ir tipinio atminimo 

ženklo, įrašų juose vaizdas. Druskininkų sav. Leipa-

lingio sen. Janavo k. Koplytstulpio aut. tautodaili-

ninkas Antanas Česnulis. Pastatytas 1990 m. Tipinio 

atminimo ženklo aut. dizaineris Romas Navickas. 

Atidengtas 1999 m. liepos 14 d. R. Trimonienės 

nuotr., 1997 ir 2007 m.

1946 m. liepos 2 d., šukuodamas rytinį Žaliamiškio miško 
pakraštį, 1 km į pietus nuo Liepiškių, Guobinių ir Janavo k. 
apylinkėse (dabar – Druskininkų sav.), MVD kariuomenės būrys 
užklupo partizanus Juozą Vitkų-Kazimieraitį ir Juozą Gegužį-Die-
medį. Per susišaudymą raudonarmiečiui metus granatą, žuvo Dai-
navos apygardos įkūrėjas ir pirmasis vadas, nuo 1946 m. balandžio 
mėn. – Pietų Lietuvos (Nemuno) partizanų srities vadas Juozas 
Vitkus-Kazimieraitis.

Pietų Lietuvos partizanų sritis, Atlasas, 
Vilnius: LGGRTC, p. 30–31.

„1946 m. liepos 2 d. 13 val. manevrinei grupei Nr. 2, vadovaujamai 
majoro Tuševskio, duotas įsakymas užimti Žaliamiškio mišką – 1 km 
nuo Liepiškių kaimo.

Rusų persekiojami PLP (Pietų Lietuvos partizanų) štabo darbuotojai 
su Kazimieraičiu liepos 1–2 d. atsidūrė Žaliamiškyje.

Liepos 2 d. Kazimieraitis buvo apsistojęs mažame bunkerėlyje, apie 
0,8 km nuo Janavo kaimo pamiškės. Kariuomenė šukavo ir Žaliamiškį. 
Ilgą vasaros dieną išbūti sausakimšame mažame bunkerėlyje, kai aplink 
šukuojamas miškas, buvo labai sunku. Čia slėpėsi Kazimieraitis, Anta-
naitis (Sergijus Staniškis), Daktaras (Antanas Kulikauskas) ir Diemedis. 
Bunkerėlyje buvo vėsiau negu lauke, o kai uždaryta landa, trūko deguo-
nies. Antanaitis kažko susiginčijo su Daktaru. Kazimieraičiui tie ginčai 
buvo nepakeliami. Jis norėjo sudrausti besiginčijančius, bet Antanaitis 
nenusileido. Tada Kazimieraitis pareiškė, kad sutemus Daktaras ir An-
tanaitis turės kartu žygiuoti pas Vanagą (Adolfas Ramanauskas). Ilgiau 
nepakęsdamas susidariusios įtampos, dusdamas dėl oro stokos ir nesu-
laukdamas, kada globėjai atšauks pavojų, kuris, atrodė, jau praėjo, Kazi-
mieraitis pasiūlė Diemedžiui išeiti su juo į viršų, kiek atokiau nuo bun-
kerio. Saulutė jau slinko vakarop. Išlindę ir nepastebėję nieko įtartino jie 

nuėjo prie netoliese telkšančios balutės, išsiavė, pasidžiovė šlapius autus 
ir apygarsiai kalbėjosi. Kaip tik tuo metu baigėsi miško šukavimas – buvo 
duotas ženklas kareiviams rinktis prie mašinų. Viena grupė grįžtančių ke-
liuku pro balutę kareivių išgirdo Kazimieraičio bei Diemedžio balsus ir 
puolė į tą pusę. Diemedžiui pavyko pasprukti, o Kazimieraitis, pistole-
tu nukovęs (ar sužeidęs?) du kareivius, granatos ir automato serijos buvo 
sunkiai sužeistas. Dar gyvas pateko į priešo rankas. [...]

Saugumiečiai savo vadovybei įvykį aprašė savaip: tądien devynių žmo-
nių žvalgomoji paieškos grupė, vadovaujama seržanto Kapustino, „košu-
si“ mišką prie keliuko, vedančio į Guobinius. Raudonarmietis Siniaginas 
krūmuose aptikęs vieną partizaną ir norėjęs sučiupti gyvą, bet šis braunin-
go tipo pistoletu atidengęs ugnį. Parkritęs Siniaginas šaudęs į priešinin-
ką. Raudonarmietis Povarenka, pribėgęs prie partizano (beveiki iki 3 m), 
norėjęs jį paimti gyvą, bet jie susišaudę ir partizanas buvo sužeistas. Nors 
ir sužeistas, vis tiek dar atsišaudęs ir sužeidęs raudonarmietį Povarenką – 
pataikęs du kartus į dešinę ranką ir pilvą. Tada prislinkęs Savinas metęs 
granatą, kuri sunkiai sužeidė partizaną. [...]

Kareiviai privertę pamiškės gyventoją Joną Bogušį su arkliu išvilkti 
ant šakų Kazimieraitį į pamiškę ties Janavo kaimu, prie Bogušių ir Šums-
kų sodybų. Buvęs ryšininkas J. Šumskas šį faktą patvirtinta ir patikslina: 
„Mušamą ir spardomą, bet dar gyvą Kazimieraitį kareiviai atvilko į Janavo 
kaimą, netoli mano gimtų namų. Suvarė kaimo žmones ir, rėkdami bei 
mušdami juos, spyrė pasakyti – kas, iš kur šis pagyvenęs, bet pistoletu 
ginkluotas vyras. Žmonės kentė, bet gynėsi nežiną, iš kur jis, ir neišdavė 
nei partizanų vado, nei savęs“. Kareivius klaidino rasti suklastoti Kazimie-
raičio dokumentai ir jo civiliai drabužiai. Jie stebėjosi, kodėl toks senis su 
ginklu slapstėsi miške. Paėmė Bogušį su pastote, liepė nuvežti sužeistąjį ir 
nušautus (sužeistus?) kareivius į Guobinių kaimą, Kosto Bulavo sodybą, 
kur buvo kariuomenės lauko štabas su virtuve bei jų mašinos. Bulavienės 
liudijimu, sužeistasis dar buvo gyvas, iš krūtinės per žaizdą veržėsi kraujas 
ir putos. Kareivių mušamas vaitojo. Klausinėjamas nieko neatsakinėjo. Tik 
vėliau priėjusios moters Onutės paprašė atsigerti, pasakė tikįs, kad Lietu-
va bus laisva, ir, pažvelgęs į sodyboje stovintį kryžių, numirė. Tai buvo 
apie 20 val. Kareiviai mirusįjį sunkvežimiu nuvežė į Leipalingį ir pametė 
ant grindinio turgaus aikštėje, šalia bažnyčios. Buvo iškviestas Leipalin-
gio felčeris Čaplinskas mirties faktui nustatyti. Felčeris jaunystės draugą 
pažino, nes pats buvo kilęs iš Tirkšlių, tačiau neišsidavė. Kazimieraitis jau 
buo miręs... Aikštėje, atrodo, ilgai negulėjo – bijota, kad partizanai nepa-
vogtų kūno. Užkasė prie buvusio stribų kiemo, Dzūkų g. 15. Liepos 6 d. 
žuvusįjį atkasė (jau buvo be aulinių batų), jį nufotografavo, rodė atpažinti 
atvestiems žmonėms, surašė lavono apžiūrėjimo ir atpažinimo protokolus, 
kuriuose aprašyta išvaizda, drabužių ir trijų kulkų bei granatos skeveldrų 
sužeidimai: pilvo srityje du sužeidimai, du – dubens ir strėnų, du – deši-
nėje šlaunyje. Asmenybę patvirtino atvežtas iš Vilniaus kalinys J. Kizilaitis 
(Ivavičius)-Aušra.“ 

Vytautas Vitkus „Lemtingasis Žaliamiškis“, 
Pulkininkas Kazimieraitis, Vilnius, 2001, p. 118–121.


