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GYVIEJI ARCHYVAI

Jie gynë Lietuvos laisvæ
Varënos kraðto kariai Nepriklausomybës kovose
1 pëst. Gedimino
pulkas
Mûsø kariuomenës pirmagimis buvo Alytuje steigæsis
pirmasis pëstininkø pulkas,
vëliau vadinæsis 1-uoju pëstininkø DLK (didþiojo Lietuvos kunigaikðèio) Gedimino pulku (trumpiau – tiesiog
Gedimino pulku). Jo vadu
1918 m. lapkrièio 23 d. paskirtas pulkininkas Jonas
Galvydis-Bykauskas. Ið Vilniaus á Alytø lapkrièio mën.
atvyko apie 150 savanoriø
kareiviø ir pora deðimèiø karininkø. Jau 1918 m. pulke
susiorganizavo trys kuopos ir
kulkosvaidþiø komanda
(LCVA f. 513, ap. 1, b. 32).
Beje, laipsniø karininkai ið
pradþiø neturëjo; ëjo jaunesniøjø ir vyresniøjø karininkø
pareigas.
Á 1 pëst. pulkà stojo savanoriai daugiausia ið tuometiniø Alytaus, Trakø, Seinø ir
Marijampolës apskrièiø.
Daug vyrø buvo ið Punsko
valsèiaus, stojo jaunuoliai ið
dabartinës Baltarusijos lietuviðkø salø. Raðësi á kariuomenæ vienas kitas Lietuvos
rusas bei vokietis ir baltarusiai ið Lietuvos paribio – to
meto Lydos ir Gardino apskrièiø. Taèiau tarp kitatauèiø daugiausia buvo þydø. 1
pëst. pulko kariø savanoriø
sàraðuose yra ir vienas save
lenku laikæs, taèiau lietuviðkai raðyti mokëjæs jaunuolis
ið Ukmergës apskrities, ir su
lenkiðkai raðyta Eþerënø
(Zarasø) valsèiaus rekomendacija atvykæs 25 m. vyrukas
lenkiðka pavarde (Stanislovas Andþejevskis; o gal Andrijauskas?). Ið tos paèios apskrities Smalvø valsèiaus
1919 m. birþelio mën. á pulkà ástojo trys broliai – Adomo Èiplio sûnûs: Kazys (28
m.), Stasys (24 m.) ir Adomas
(20 m.). Marijampolës apskr.
buvusio Janavos valsèiaus Jonaukos kaimo gyventojas, 59
metø Mikas Degutis á 1 pulkà irgi iðleido tris sûnus:
Liudvikà, Adolfà ir Pijuðà
(LCVA f. 930, ap. 7, b. 289).
Á 1 pëst. DLK Gedimino
pulkà 1918 m. lapkrièio 17 d.
ástojo Kalesninkø klebono
M. Rudzio rekomenduotas
Vincas Èesokas, Motiejaus
sûnus (g. 1897 m.).
Valkininkø klebono J. Karvelio rekomenduotas Valkininkø geleþ. stotyje (dabar
Naujieji Valkininkai) gyvenæs perlojiðkis Petras Ciunis
su keliais vyrais vilnieèiais
praðë 1 pëst. pulko vado priimti juos savanoriais lapkrièio 22 d., o Stasys Jalmokas
ið Pirèiupiø priimamas á pulkà pasipraðë lapkrièio 26 d. Á
pulkà ástojo du vyrai ið Vaitakarèmio: Simas Zalieckas
lapkrièio 27 d., o Motiejus
Gudonis gruodþio 5 d.
Valkininkø stotyje gyvenæs
Stasys Èenkus Lauryno ið
Puodþiø á pulkà ástojo 1918
m. lapkrièio 22 d. su kun. J.
Karvelio liudijimu ir Merkinës dekano, Daugø klebono
Vlado Mirono rekomendacija. S. Èenkus 1915 m. buvo

baigæs 4 gimnazijos klases.
Pasiøstas á karo mokyklà. Pasak Laikinosios Lietuvos vyriausybës 1919 m. liepos 6 d.
ásakymo, tarp 89 mokyklos
kursà baigusiø vyrø 7 buvo
puskarininkiai su teisëmis
ágyti karininko laipsná savo
dalyse; vienas ið jø – S. Èenkus. Kaip jaunesnysis puskarininkis jis tarnavo 9 kuopoje. Paskui gavo leitenanto
laipsná. Ið pulko iðstojo 1921
m. vasario 19 d. (LCVA f.
513, ap. 1, b. 31 ir 32 bei f.
930, ap. 7, b. 289).
1918 m. lapkrièio 27 d. á
pulkà ástojo Andrius Zabarauskas ið Dzegcioriø (Mielupiø). Tarnauti kariuomenëje nuëjo ir daugiau to kaimo
vyrø. Jonas Èesnulevièius
tarnybà 1 pulke pradëjo 1919
m. kovo 26 d., o Vincas Zabarauskas – 1920 m. liepos 27
d. J. Èesnulevièius 1920 m.
spalio 16 d. ties Padvaronimis – Seimënais (Trakø r.)
buvo suþeistas; ið tarnybos
paleistas 1922 m.
Savanoris Vincas Zabarauskas – Vyèio Kryþiaus kavalierius. Gimæs 1901 m. vasario 17 d. Kovojæs prieð lenkus. 1921 m. liepos 16 d. baigë mokomosios kuopos kursà ir pakeltas á jaunesniuosius
puskarininkius. Dar kartà
paaukðtintas – pakeltas á vyresn. puskarininkius – 1922
m. vasario 1 d. Ið tarnybos paleistas 1923 m. vasario 3 d.
1926 m. rugsëjo 15 d. baigë
Vidaus reikalø ministerijos
Aukðtesniàjà policijos mokyklà. Tarnavo Ukmergës
apskr. policijoje – Gelvonø ir
Siesikø valsèiuose. Nuo 1931
m. jo gyvenimas nëra þinomas. Lyg gyvenæs Vilniuje...
Trys vyrai ið Darguþiø – Jonas Babravièius, Aleksndras
Ðpokas ir Benediktas Uþdavinys – á pulkà priimti 1918
m. lapkrièio 28 d. Be jø á pulkà praðësi Anicetas Viðkauskas, Vincas Juraitis, Antanas
Zubavièius ir Vilniaus „Þaibo“ spaustuvëje dirbæs Jonas
Kvietkauskas. Tik J. Babravièius paskui tarnavo 10 Marijampolës pulke.
Benediktas Uþdavinys, gimæs 1897 m. gruodþio 5 d., 1
kuopos skyrininkas, 1920 m.
birþelio 10 d. pakeltas á jaunesn. puskarininkius. Kovojæs su bolðevikais, bermontininkais ir lenkais. 1920 m.
spalio 21 d. lenkams puolus
Alsakiø dvarà (Trakø r.) ir
mûsø kariams ëmus trauktis,
B. Uþdavinys juos sulaikë,
pats ëmësi vadovauti ir atmuðë prieðo puolimà. Taèiau
spalio 24 d. B. Uþdavinys ir
Stasys Baliukonis pateko á
prieðo nelaisvæ ir iðbuvo joje
iki lapkrièio 13 d. Sugráþæs
skyrininkas su dar keturiais
kareiviais buvo paleistas 10
dienø atostogø. Uþ gerà iniciatyvà mûðio metu gavo Vyèio Kryþiø (LCVA f. 930, ap.
7, b. 287).
1921 m. B. Uþdavinys pervestas á Kauno komendantûros karo milicijos mokyklà. Ið
kariuomenës paleistas 1922
m. geguþës 5 d. Aukðtadvario

valsè. Gataviðkiø kaime buvo gavæs 12 ha þemës. Nuo
1922 m. tarnavo pasienio policijoje. Kaip partizanø rëmëjas 1945 m. rugpjûèio 18 d.
buvo suimtas, kalintas Vilniuje, o paskui be teismo
spalio 25 d. iðveþtas á Vorkutà. Gráþo á Lietuvà 1946 m.
birþelio 27 d., taèiau 1947 m.
vasario 8 d. vël suimtas, kalintas Trakuose ir Vilniuje.
Paleistas balandþio 9 d. Gyveno Trakø r. Vernijos kaime. Mirë 1989 m. gruodþio
30 d. Palaidotas Aukðtadvaryje.
Kalesninkø kun. M. Rudzis 1918 m. gruodþio 2 d. paliudijo, kad Antanas Vëlyvis
ið Kamorûnø kaimo „man
gerai þinomas ir doras vyras,
buvo kareivijoje rusø, o paskui lietuviø batalione taryt
Vitebske“ (lietuviø batalionas Vitebsko mieste Baltarusijoje buvo susiorganizavæs
1917 m.). Á pulkà A. Vëlyvis
ástojo jau kità dienà. Vëliau
tarnavo 1 atsargos bataliono
kulkosvaidininkø kuopoje. Ið
kariuomenës paleistas 1920
m. vasario 18 d., nors buvo
áraðytas á Steigiamojo Seimo
balandþio 14-15 d. rinkikø
sàraðà.
Tarnybà pulke 1918 m.
gruodþio 26 d. pradëjo Merkinës parapijos tarybos rekomenduotas Bolius Miðkinis
bei Juozas Gudelionis ið Gudakiemio ir kaþkuris Vincas
Volungevièius ið Trasninko.
Su Valkininkø klebono J.
Karvelio rekomendacijomis
1918 m. gruodþio 5 d. á pulkà priimti 20-metis Stanislovas Puzas Juozo ir 21 m. Stanislovas Puzas Antano ið
Darguþiø. Á pulkà 1919 m.
kovo 6 d. ástojo jø kaimynas
Jonas Macelis. Kaþkuris S.
Puzas 1920 m. gruodþio 10 d.
mirë karo ligoninëje Kaune.
Kun. J. Karvelis 1919 m.
balandþio 21 d. baþnyèios
antspaudu patvirtino krikðto
aktà, kad „Andrius Verseckas, s. Jono ir Agotos Gainiûtës, yra gimæs 1900 m. liepos
16 d.“ Ðis jaunuolis ið Kurðiø
kaimo balandþio 22 d. paskirtas á pulko 2 kulkosvaidþiø
komandà; paskui tarnavo 6
kuopoje. Á pulkà 1918 m.
gruodþio 6 d. ástojo Juozas
Budrevièius Jurgio irgi ið
Kurðiø kaimo. Jis 4 metus
tarnavæs feldfebeliu rusø kariuomenës artilerijoje. Rekomendavo Vilniaus Ðv. Petro
ir Povilo baþnyèios kunigas
Vincas Legus. Nuo 1920 m.
spalio 23 d. pulko 6, vëliau 9
kuopoje tarnavo jaunesn.
puskarininkis Pranas Kerðys
Juozo ið to paties kaimo
(LCVA f. 930, ap. 7, b. 285).
1918 m. gruodþio 9 d. á pulkà priimtas 21 metø Petras
Bartaðka Jono ið Vydeniø ir
Juozapas Putys ið Aukðtakalnio; pastaràjá jaunuolá rekomendavæs Dusmenø klebonas Þentelis.
Savanoris Vaclas Kaðëta ið
Nedzingës valsè. Giraitës á
pulkà ástojo 1918 m. gruodþio 18 d.; nuo 1920 m. spalio 24 d. jis tarnavo 8 kuopo-
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je. Vladas Kaðëta ið Pilvingiø
á pulkà priimtas 1919 m. sausio 6 d.
Savanoris Viktoras Juknevièius ið Pilvingiø kario tarnybà pradëjo 1918 m. gruodþio 18 d. pulko 1 kuopoje,
paskui perkeltas á 3 kuopà, o
vëliau perduotas Ðirvintø komendantûrai. Paleistas 14
dienø atostogø pas serganèius tëvus, suimtas èia buvusiø lenkø, nuvarytas á Varënos geleþ. stotá ir uþdarytas á
kalëjimà. Uþ jaunuolá laidavo kaimo seniûnas ir rinktinis (seniûno pavaduotojas),
uþstatæ savo turtà. Reikëjo
kas mënesá rodytis Varënoje,
paskui Nedzingës valsèiuje.
Bolðevikams lenkus iðvijus,
V. Juknevièius su savo arkliu
veþë bolðevikus iki Gardino,
kur já paleido, o arklá pasiliko. Jaunuolis gráþo á pulkà ir
tarnavo toliau (LCVA f. 513,
ap. 1, b. 62).
1918 m. gruodþio 21 d. á
pulkà ástojo Juozas Pangonis,
gruodþio 22 d. – Julius Baravykas, gruodþio 24 d. – Domininkas Èiuryla, gruodþio
26 d. – Julius Þëkas ir Divas
Bingelis. Ið Mardasavo kilæs
pastarasis karys vëliau tarnavo 1 atsargos batalione.
Daugø parapijos tarybos
rekomenduoti Vaclas Peleckas ir Gabrys Baravykas ið
Gudþiø á pulkà priimti 1918
m. gruodþio 20 d.; G. Baravykas paskui gavo jaunesn.
puskarininkio laipsná.
Merkinës parapijos tarybos rekomenduoti Aleksandras Prieskienis ir Julius Sakalauskas ið Ilgininkø pulke
pradëjo tarnauti 1918 m.
gruodþio 31 d.; A. Prieskienis vëliau tapo vyresniuoju
puskarininkiu.
Grupë Varënos kraðto vyrø á 1 pëst. pulkà ástojo 1918
m. gruodþio 27 d. Tai Antanas Kaðëta ið Merkinës parapijos, Zigmas Zurlys ið Burokaraisèio, 1 batalione tarnavæs iki 1921 m. spalio 29
d., ir antrasis Zigmas Zurlys,
Antanas Sviklas, Vladas Barysas, Vaclovas Marcalis (ið
Miþoniø, tarnavæs pas ûkininkà Lankininkuose), perlojiðkiai Adomas Navickas,
Vincas Baublys, Martynas
Jonytis, Motiejus Baublys.
Broliai Domininkas ir Jonas
Stasioniai ið Bagoèiø á pulkà
priimti gruodþio 28 d.
Dailidë M. Baublys buvo
pabëgæs, bet sugráþo ir neribotø atostogø ið kariuome-
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nës paleistas 1922 m. rugsëjo 28 d. 22 metø M. Jonytis
vëliau buvo 2 kuopos puskarininkis; 1920 m. spalio 14 d.
pateko lenkams á nelaisvæ,
bet ið jos pabëgo ir lapkrièio
10 d. gráþo á daliná.
1918 m. gruodþio pabaigoje pulke pradëjo tarnauti keturi savanoriai ið Þiûrø.
Gruodþio 26 d. atvykæs 22 m.
Juozas Èesnulevièius 1920
m. buvo patekæs á lenkø nelaisvæ, bet spalio 14 d. sugráþo ir nuo lapkrièio 14 d. tarnavo 8 kuopoje (tik Èesnulevièiai anksèiau daþniau raðyti Sèesnulevièiais). Gruodþio 27 d. tarnybà pradëjæs
21 m. Jonas Èesnulevièius Simo nuo 1919 m. kovo 26 d.
buvo 8 kuopos bûrvedys; jaunesn. puskarininkis dalyvavo
mûðiuose prie Salako ir Radviliðkio. Kartu su Jonu Èesnulevièiumi tarnybà pradëjæs
Tomas Èesnulevièius iðsitarnavo iki vyresniojo puskarininkio. Jonas Kaðëta (g. 1898
m.) nuo 1918 m. gruodþio 28
d. tarnavo 2 raitøjø þvalgø
komandoje. Á pulkà 1919 m.
priimtas þiûriðkis Pranas Kaðëta.
1918 m. gruodþio 27 d. pulke tarnybà pradëjo Vincas
Milius ið Maksimoniø, o
gruodþio 28 d. – Vaclas Antanavièius ið Masaliðkiø bei
Vincas Jaskevièius ið Samûniðkiø ir Vincas Volungevièius ið Trasninko (nuo 1921
m. sausio 19 d. abu tarnavo
8 kuopoje), Juozas Pigaga ið
Apsingës, Juozas Èaplikas ið
Merkinës valsè. Mardasavo.
J. Pigaga vëliau tapo vyresn.
puskarininkiu; V. Milius ið
kariuomenës paleistas 1920
m.
Zigmas Prapiestis ið Gerdaðiø á pulkà gruodþio 30 d.
priimtas su Leipalingio parapijos tarybos liudijimu. Mokytojas atsargos leitenantas
Z. Prapiestis vëliau priklausë Liðkiavos ðauliø bûriui, du
kartus – 1930 11 10-1932 09
02 ir 1938 07 30-1939 02 28 –
buvo bûrio vadas (LCVA f.
561, ap. 19, b. 117).
Liðkiavos parapijos tarybos
pirmininko klebono K. Sederevièiaus rekomenduotas savanoris Vladas Balèius á pulko 2 kuopà ástojo 1919 m.
sausio 1 d.; paskui perkeltas
á raitøjø þvalgø komandà.
Ten jam nepatiko, todël praðësi perkeliamas á ûkio kuopà, taèiau buvo sugràþintas á
2 kuopà. 1920 m. geguþës 19
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d. pabëgo ir sugráþo tik po
metø – 1921 m. geguþës 24
d. Tø metø rugsëjo 17 d. perkeltas á 9 kuopà. Stojo á naujokø priëmimo komisijà ir remiantis „Laikinøjø naujokø
ðaukimo ástatø“ § 15, nuo tarnybos kariuomenëje atleistas. Savanoris Antanas Balèius 1 pëst. pulke tarnavo eiliniu taip pat nuo 1919 m.
sausio 1 d. Paleistas ið tarnybos 1920 m. vasario 7 d., aprûpinus maistu iki vasario 10
d. (LCVA f. 513, ap. 1, b. 48).
Nuo 1918 m. gruodþio 30
d. pulke tarnavæs Leonas Jakavonis ið Maksimoniø 1921
m. birþelio mën. buvo iðleistas 3 savaitëms atostogø sveikatai pataisyti, o 1922 m. visai paleistas ið kariuomenës.
Á pulkà 1918 m. gruodþio
31 d. priimti perlojiðkiai Vaclas Vaisieta ir Zigmas Baublys; V. Vaisieta 1920 m. rugpjûèio 14 d. dar tarnavo 5
kuopoje.
1919 m. sausio 1 d. á pulkà
priimtas Julius Karsokas ið
Marcinkoniø. Tà paèià dienà á pulkà ástojo Juozas Marèiulionis ið Jakubiðkiø.
Su Kabeliø klebono B. Suþiedëlio liudijimais á pulkà
1919 m. sausio 4 d. priimti
Petras Plokðtys ir Jonas Balevièius, o, atrodo, kovo 3 d.
– Motiejus Plokðtys, kovo 8
d. – Petras Kavaliauskas. 19metis Petras Plokðtys tø metø rugsëjo 21 d. þuvo ties Malinovka (matyt, ties Maliniðkëmis) Zarasø apskr. ir palaidotas Zarasuose (LCVA f.
930, ap. 7, b. 286). 20-metis
Motiejus Plokðtys ir Juozas
Èesnulevièius ið Þiûrø, tarnavæ pulko 1 kuopoje, 1920
m. rugsëjo 24 d. Noèioje buvo pakliuvæ á lenkø nelaisvæ,
bet ið jos sugráþo.
Babriðkiø kaimo komiteto
rekomenduotas Juozas Valickas á pulkà priimtas nuo
1919 m. sausio 2 d. Dalyvavo
mûðiuose su prieðu ties Antaliepte (Zarasø r.), Varëna
ir kitur. Kaþkada 1921 m. paleistas atostogø iki liepos 29
d. namuose greitai susirgo.
Kiek pasveikæs vaþiavo á daliná, taèiau rugpjûèio 9 d. já
sulaikë Daugø milicija ir kaip
laiku negráþusá ið atostogø
pristatë á Alytaus komendantûrà (LCVA f. 513, ap. 1, b.
48). J. Valickas vëliau tarnavo 2 pëst. Algirdo pulke.
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