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ĮVADAS

Tūkstantmetėje lietuvos kariuomenės istorijoje 1918-aisiais atkurtos lie-
tuvos kariuomenės istorija mums, ko gero, pati artimiausia, nes yra tiesiogiai 
susijusi su mūsų karta. ją dar prisimena mūsų tėvai ir seneliai, todėl neatsitikti-
nai jai skiria nemažai dėmesio ir lietuvos istorikai. Vis dėlto istorikų darbuose 
dominuoja bendrieji kariuomenės veiklos klausimai, o štai atskirų dalių istorija 
nušviesta nepakankamai.

1918 metais paskelbus, kad atkuriama lietuvos valstybė, tuojau pat buvo 
pradėtas ir kariuomenės atkūrimo darbas. Ir nors Pirmasis pėstininkų pulkas – 
mūsų atkurtosios kariuomenės pradžia, jo istorijai skirtos studijos dar nėra. 
Atskirų šio pulko istorijos fragmentų galima aptikti ne vieno lietuvos istoriko 
darbuose: pulko veiksmai bendrame kovų kontekste nagrinėjami dr. Vytauto 
lesčiaus knygoje „lietuvos kariuomenė 1918–1920“1 ir kazio Ališausko knygo-
je „kovos dėl lietuvos nepriklausomybės. 1918–1920“2, Vidmantas jankauskas, 
nagrinėdamas gen. kazio ladigos veiklą, nemažai dėmesio skiria ir Pirmojo pės-
tininkų pulko istorijai, kai k. ladiga šiame pulke tarnavo, buvo jo vadas3. Apie 
pulko formavimą straipsnį yra paskelbęs gintautas Surgailis4, trumpą pulko 
istoriją pateikia Vytenis Statkus5. Vieną kitą Pirmojo pėstininkų pulko istorijos 
fragmentą galima aptikti ir kai kuriuose kituose veikaluose, tačiau svarbiausias 
ir pagrindinis šaltinis – lietuvos centrinio valstybės archyvo 513-ajame fonde 
sukaupti Pirmojo pėstininkų didžiojo lietuvos kunigaikščio gedimino pulko 
dokumentai. 

1 lesčius V. lietuvos kariuomenė 1918–1920, V., leidybos centras, 1998.
2 Ališauskas k. kovos dėl lietuvos nepriklausomybės. 1918–1920, chicago, 1972.
3 jankauskas V. kario kelias, V., 2004.
4 Surgailis g. Pirmojo pėstininkų pulko formavimas // karo archyvas, t. 23, V., 2008. 
5 Statkus V. lietuvos ginkluotosios pajėgos 1918–1940 m., chicago, 1986.
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Autorius išsikėlė tikslą šioje monografijoje nušviesti (kiek leidžia sukaupta 
istorinė medžiaga) Pirmojo pėstininkų didžiojo lietuvos kunigaikščio gedimi-
no pulko istoriją nuo jo kūrimosi pradžios iki likvidavimo.

PIRmojo PėSTININkų PUlko foRmAVImAS

Pirmojo pėstininkų pulko istorijos pradžia reikėtų laikyti 1918 metų lap-
kričio 1-ąją, kai krašto apsaugos komisija Vincą grigaliūną-glovackį paskyrė 
šio pulko vadu. Deja, steigiamam pulkui komisija tada nieko duoti negalėjo, 
nes pati beveik jokiomis lėšomis nedisponavo. Be to, pulką organizuoti reikėjo 
slapta nuo vokiečių, nes Vokietijos vadovybė dar nebuvo nusiteikusi leisti kurti 
lietuvos kariuomenę.

Tas dienas plk. V. grigaliūnas-glovackis taip prisimena: „Atvykus Tarybon 
susitikau p. Liudą Girą, kuris man ušpasakojo viską nuo A iki Z. Pirmiausia puolė 
man į glėbį ir tuojaus po pirmojo pasisveikinimo, kad jis, kaipo Apsaugos komisijos 
narys, tuojau padarys, kad aš būsiu skiriamas pirmojo pėstininkų pulko vadu, o jis 
pats bus skiriams Vilniaus karo komendantu, tad mes abu tversime kariuomenę, 
kurios tvėrimui veik nieko nėra padaryta.

Pasikalbėjęs su kitais Apsaugos komisijos nariais p. Gira gavo savo sumanymui 
pritarimą ir aš tapau paskirtas pulko vadu, o p. Gira Vilniaus komendantu – negel-
bėjo niekas, nei mano atsikalbinėjimas būti vadu pulko be kareivių, nei visos kitos 
sunkenybės, minėtąjį pulką tverti. Pažadėta buvo man visokeriopa pagelba, žinoma, 
daugiau moralinė, nes mat pinigų, nei butų nei kitos karo medžiagos nebuvo.“6

6 Iš grigaliūno-glovackio prisiminimų // lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – lcVA), f. 513, ap. 1, b. 142, l. 9.

V. grigaliūnas-glovackis (VDkm)
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Pasitelkęs į pagalbą kai kuriuos karininkus ir karo valdininkus, V. grigaliū-
nas-glovackis ėmėsi pulko organizavimo darbų. Pirmieji pulko vado padėjėjai 
buvo karininkai edvardas Adamkavičius, Aleksandras mikelėnas, karo valdi-
ninkas Simas Užga7. Pastarasis paskirtas kvartirmeisteriu. Pirmiausia buvo su-
darytas pulko štabas. A. mikelėnas buvo paskirtas adjutantu, pats pulko vadas 
kartu ėjo ir ūkio vedėjo pareigas. Perėmus Valstybės Tarybos rūmuose esančius 
savanorius, pradėta rūpintis būsimo pulko apginklavimu ir patalpomis, nes ka-
riai buvo apsistoję rūmų rūsyje. Vietoje lovų buvo paklotas šiaudų kūlys, val-
gis – juoda duona ir truputis sriubos. maistui pirkti pirmieji pulko kariai dienai 
tegaudavo 5 markes, nors vien svaras duonos kainavo 2 markes.

Valstybės Tarybos rūmų rūsyje teko slėpti ir sunkiai įsigytus ginklus. Pirma-
sis pulko ginklas buvo krn. Prano gladučio iš vokiečių už 500 markių pirktas 
revolveris8. Vieną kitą šautuvą atsinešė ir patys savanoriai. Vieni iš pirmųjų buvo 
rusiškas karabinas „mosin-Nagant“9 ir japoniškas „Arisaka“10.

lapkričio 9–10 dienomis Apsaugos komisijos nario jūrų gyd. Vlado Nage-
vičiaus pastangomis iš vokiečių buvo gautos senos medinės apleistos artilerijos 
kareivinės, esančios Vilniuje, šnipiškių rajone, netoli elektros stoties. Į jas tomis 
lapkričio dienomis iš Valstybės Tarybos rūmų buvo perkelta apie 30 kareivių. Į 
kareivines persikėlė ir kai kurie pulko karininkai. karo valdininkas V. grudzins-

7 Pulkin. grigaliūnas-glovackis. mano atsiminimai // mūsų žinynas, t. 5, k., 1923, p. 428.
8 lesčius V. lietuvos kariuomenė 1918–1920, p. 226.
9 karabinas „mosin-Nagant“, 1891–1907 m. modelis, Iževskas, Rusija, 1909 m. kalibras – 7,62 mm, dėtuvės talpa – 5 

šoviniai. Plienas, medis, žalvaris. ginklo ilgis – 1016 mm, vamzdžio ilgis – 508 mm, svoris – 3,36 kg.
10 karabinas „Arisaka“, modelis 30 (1897), japonija. Pirktas Rusijos kariuomenei apginkluoti XX a. 2-ajame dešimtmetyje. 

kalibras – 6,5 mm, dėtuvės talpa – 5 šoviniai, svoris – 3,46 kg. Prie buožės dešinėje pusėje pritvirtinta žalvarinė lentelė, 
kurioje išgraviruota: „šautuvas kurį 1918 m. lapkri čio m. 13 d. atsinešė savanoris įstojęs į 1 pėst. pulką“. Plienas, medis, 
žalvaris. ginklo ilgis – 966 mm, vamzdžio ilgis – 466 mm.

karabinas „mosin-Nagant“. Prie buožės kairėje pusėje 
pritvirtinta žalvarinė lentelė, kurioje išgraviruota: „šau-
tuvas, kurį 1918 m. lapkričio m. 3 d. atsinešė savanoris 
įstojęs į 1 pėst. pulką.“

karabinas „Arisaka“. Prie buožės dešinėje pusėje pritvir-
tinta žalvarinė lentelė, kurioje išgraviruota: „šautuvas 
kurį 1918 m. lapkričio m. 13 d. atsinešė savanoris įstojęs 
į 1 pėst. pulką.“ 
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kas besikuriančiam pulkui perdavė į Vilnių atvežtą Rovno lietuvių bataliono 
turtą: šešis šautuvus su šoviniais ir virtuves. 

štai kaip prisimena kraustymąsi į gautas kareivines savanoris jonas kviet-
kauskas: „Neviešai jau gimusio 1-o lietuvių pėstininkų pulko buvo didelis laimėji-
mas, kad iš vokiečių, kaip ir milicijos reikalams, buvo išgautos Vilniaus Artilerijos 
kareivinės. Su kokiu triukšmu ir ūpu tos kareivinės buvo apžiūrėtos sanitarijos at-
žvilgiu. Kaip iškilmingai kraustytasi iš Tarybos rūmų į tas kareivines. Kad parodyti 
didesnį triukšmą mieste, buvo gabenamasi trijomis partijomis. Kiekviena partija po 
kelis kartus su reikalu ir be reikalo vaikščiojo ten ir atgal, dėdamasi daiktus gabe-
nanti, kraustantąsi. Visa tai buvo daroma kad iš šipulio vežimą priskaldyti. Taip ir 
reikėjo. Tokios buvo gyvenimo sąlygos.

Kareivinėse rasta kambarys pulko štabui. Čia darbavosi pulko vadas su adjutan-
tu. Į štabą susirinkdavo karininkai pasikalbėti, pasitarti. Netrukus susirinko kelios 
dešimtys savanorių, su jais pradėta mankštos pratimai. Pulkas Vilniaus įguloje ėjo 
sargybą. Vokiečių revoliucijos metu lapkričio 9 d. prie Apsaugos štabo buvo 8 žmo-
nių sargyba, o prie tarybos – 23 žmonių. Tais laikais tai jau buvo didelė jėga.“11

Nors kareivinės buvo apleistos, kareivių gyvenimas pagerėjo. Per 3–4 dienas 
buvo suorganizuota virtuvė, įvesta kariška mankšta, pradėta mokytis rikiuotės 
pratimų. lapkričio 14–15 dienomis pplk. edvardas Adamkavičius pagal parengtą 
programą ir pulko vado patvirtintą tvarkaraštį pradėjo užsiėmimus su kareiviais 
ir puskarininkiais. kareiviai ėjo apsaugos tarnybą prie Valstybės Tarybos ir Ap-
saugos štabo, įsikūrusio jurgio pr. 11 (dabar gedimino pr.). Valstybės Tarybos 
apsaugai kasdien buvo skiriama per 20, Apsaugos štabo – per 10 karių12.

Tomis dienomis Vilniuje rusų kalba leidžiamas humoristinis žydų laikraštis 
„mėnulio gyventojas“ („Лунный житель“), norėdamas pasityčioti iš kuriamos 
lietuvos kariuomenės, įdėjo skelbimą, kad „kas nori kariuomenėje tarnauti be 
algos, be maisto, be kito karinio aprūpinimo, veltui, teužsirašo Lietuvos valsty-
bės taryboje“13. Deja, tai buvo beveik tiesa. Tai pripažįsta ir buvęs pulko vadas 
V. grigaliūnas-glovackis. Savo atsiminimuose jis rašė: „Reikia atiduoti dalį tei-
sybės, kad toki skelbimai sulyginant maža prasilenkė su teisybe. Bolševikai, kaip ir 
paprastai, tuoj išleido visokios rūšies proklamacijas, vadindami mus: baltąja gvar-
dija, tarybininkais, buržuazijos tarnais, revoliucijos išdavikais ir etc. ir šaukė, kad 
nesirašytų į mūsų eiles, bet visus mus muštų ir atvirai kovotų. Lenkai, ka dangi 
vokiečiai jiems viešai veikti neleido, tai darė slaptai, daugiausia sten gėsi visokiais 
būdais per pažįstamus paveikti mūsų savanorius, idant jie savęs nežudytų, neitų į 
chamus, klumpininkus. Reikia pripažinti, kad tokia slapta kova buvo mums daug 
aršesnė negu atvira vokiečių ir bolševikų.“14

11 lcVA, f. 513, ap. 1, b. 31, l. 18–19.
12 Iš grigaliūno-glovackio prisiminimų // Ten pat, b. 142, l. 10, 13; lesčius V. lietuvos kariuomenė 1918–1920, p. 111. 
13 lcVA, f. 513, ap. 1, b. 142, l. 11.
14 Pulkin. grigaliūnas-glovackis. mano atsiminimai // mūsų žinynas, t. 5, p. 430.



      
11

organizuojamas pulkas oficialiai įsi-
gyti ginklų negalėjo, jų nusipirkti buvo 
galima tik slapta. 1918 m. lapkričio 9 d. 
Vokietijoje įvykus revoliucijai, vokiečių 
kariuomenėje su sikūrė kareivių tarybos 
(Soldatenrat), drausmė pairo. kai kurie 
vokiečių kareiviai vogdavo iš sandėlių 
ginklus ir juos gana pigiai parduodavo 
Vilniuje. šautuvas kainavo 25–30, revol-
veris – 300–500 auksinų. Nemažai gin-
klų pulkui nupirko karo valdininkas Si-
mas Užga ir krn. Pranas gladutis. Pulko 
vadas pirkti ginklus buvo įgaliojęs visus 
karininkus ir net gabesnius kareivius. 
šiek tiek pinigų duodavo krašto apsau-
gos komisija. Tačiau buvo gana pavojin-
ga. Pasitaikė ne vienas atvejis, kai vokie-
čių kareivis, pardavęs šautuvą, tuoj pat 
atsivesdavo draugų ir parduotą ginklą 
atsiimdavo, todėl buvo stengiamasi šau-
tuvus pirkti arčiau kareivinių, kur sto-
vėjo sargyba, ir tuojau pat gabenti į jas. 
krn. V. grigaliūnas-glovackis pulko savanorius apginklavo gana greitai, tačiau 
mieste ginkluoti savanoriai negalėjo pasirodyti, nes vokiečiai ginklus atimdavo. 
Įsigyti ginklai buvo laikomi Valstybės Tarybos rūmuose, krašto apsaugos komi-
sijos būstinėje ir kareivinėse15.

Be to, iš vokiečių buvo gauta oficiali 300 šautuvų partija, skirta organi-
zuojamai Vilniaus miesto milicijai. Taip teigė vokiečiai. jie, ko gero, Pirmojo 
pėstininkų pulko formavimą palaikė milicijos formavimu, o gal paprasčiausiai 
nesusigaudė situacijoje. Vis dėlto pulkui atiteko 313 šautuvų. lietuvos kareiviai 
13 šautuvų kraudami iš sandėlio „netyčia“ pridėjo prie partijos16.

oficialiai Pirmasis pėstininkų pulkas buvo pradėtas formuoti Vilniuje 
1918 m. lapkričio 23 d. Tą dieną apsaugos ministro prof. Augustino Voldemaro 
ir štabo viršininko plk. jurgio kubiliaus pasirašyto Apsaugos ministerijai įsa-
kymo Nr. 1 trečias paragrafas skelbė: „Pulkininką Galvydį-Bykauską skiriu vadu 
pirmojo pulko, steigiamo Alytuje. Jam įsakau tuojau pradėti priruošiamąjį darbą ir 
pasirinkti sau reikalingąjį kadrą.“17

15 Iš grigaliūno-glovackio prisiminimų // lcVA, f. 513, ap. 1, b. 142, l. 11–12; Ališauskas k. kovos dėl lietuvos nepriklau-
somybės 1918–1920, t. 1, p. 52.

16 lesčius V. lietuvos kariuomenė 1918–1920, p. 226.
17 Apsaugos ministerijai įsakymas Nr. 1. 1918 m. lapkričio 23 d.

karo valdininkas S. Užga
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Alytus kaip pulko formavimo vieta, matyt, buvo pasirinktas neatsitiktinai. 
carinės okupacijos laikais tai buvo trečios eilės tvirtovė su kariuomenės įgula, 
mieste buvo dvejos (mūrinės ir medinės) kareivinės, be to, tai buvo lietuvių 
gyvenamos vietovės, todėl tikėtasi, kad pulkas greitai augs.

Tą pačią dieną j. galvydis-Bykauskas buvo atleistas iš ankstesnių pareigų18.
kaip minėjome, Pirmąjį pėstininkų pulką jau buvo pradėjęs formuoti 

V. grigaliūnas-glovackis. Tačiau tai buvo tik pulko užuomazga, be to, Vilniaus 
komendantas liudas gira, pasinaudojęs „valdžios pasikeitimu“, dalį karių pasiė-
mė į Vilniaus komendantūrą19. Taigi darbą teko pradėti beveik iš naujo. kadangi 

18 gužas. Atsiminimai apie pirmąsias mūsų kariuomenės kūrimosi dienas // mūsų žinynas, 1923, t. 5, p. 444.
19 grigaliūnas-glovackis. mano atsiminimai // mūsų žinynas, 1923, t. 5, p. 430.
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Alytuje vokiečiai dar nebuvo išsikraustę iš kareivinių, pirmieji pulko organizaci-
niai darbai toliau buvo tęsiami Vilniuje.

organizuoti pulką Vilniuje 1918 metų gruodžio pradžioje buvo labai sunku, 
beveik neįmanoma. karininkų, ypač viceministro konstantino kondratovičiaus 
proteguojamų rusų ir baltarusių, nestigo, tačiau labai trūko pareigūnų ūkio rei-
kalams tvarkyti. jų buvo ieškoma net per spaudą. štai 1918 m. gruodžio 2 d. 
„lietuvos aide“ buvo rašoma: „Reikalingas prityręs karo valdininkas raštvedys vesti 
ūkio skyriaus raštinei. Skubiai kreiptis pirmojo lietuvių pulko štaban. Priimami tik 
su komitetų arba žinomų tautos veikėjų 
rekomendacijomis.“20

Panašiai buvo ieškoma ir kitų pul-
kui reikalingų karininkų ir valdinin-
kų. 1918 m. gruodžio 4 d. pulko vadas 
j. galvydis-Bykauskas „lietuvos aide“ 
išspausdino tokio turinio atsišaukimą: 
„1-ojo pėstininkų pulko Vadas kviečia 
įstoti pulkan buvusius jaunų kareivių 
mokytojus, paaficierius ir viršilas (feld-
febelius), buvusį kadrą rusų ar vokiečių 
kariuomenėje. Išlaikymas ir atlyginimas 
patenkins kiekvieną kareivį. Kviečiami 
stoti tik tie, kurie myli Tėvynę, kurie 
trokšta ją išvaduoti ir paleisti iš vergijos, 
kurie karštai trokšta būti laisvai nepri-
klausomos, demokratingos Lietuvos pilie-
čiai, kurie, paėmę kardą į rankas, karš-
tai gins Ją sunkioje valandoje nuo prieši-
ninkų, tykojančių apipulti Ją, panaikinti, 
paniekinti, pavergti... Broliai kareiviai, 
jūs patys gerai išmanote, kad mūsų būryje 
neturi būti girtuoklio, paleistuvio bei kito 
kokio ištvirkusio gaivalo. Kiekvienas, kuris nori patarnauti Lietuvos laisvei, pasirū-
pinkite rekomendacijomis iš kokių nors žymiųjų Lietuvos veikėjų arba įstaigų, ne-
priešingų Lietuvos labui ir Laikinajai valdžiai.“21

Taigi, kaip matome, savanoriams į lietuvos kariuomenės gretas buvo keliami 
gana aukšti reikalavimai, netgi prašoma pateikti žymių lietuvos žmonių reko-
mendacijas.

labai sunkiai buvo sprendžiamos ūkinės problemos. Nors lapkričio 24 d. 

20 Valdininkų domei // lietuvos aidas, 1918, gruodžio 2.
21 lietuvos valdžios įsakymai // Ten pat, 1918, gruodžio 4.

j. galvydis-Bykauskas
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vokiečių karinė vadovybė lietuvoje pranešė lietuvos Vyriausybei teiksianti pa-
galbą jos ka riuomenei, ši pagalba atėjo negreitai.

kai lapkritį lietuvą pasiekė žinia, kad Sovietų Rusijos kariuomenė žygiuoja 
paskui besitraukiančius vokiečius, šio žygio tikslas tapo visiems aiškus. lietuvos 
Vyriausybė nusiuntė delegaciją į gardiną pas vokiečių 10-osios armijos vadą 
gen. e. falkenhainą (falkenhayn). kariams delegacijoje atstovavo krn. Balys gie-
draitis.

Su gen. falkenhainu lietuvos Vyriausybės atstovai tarėsi lietuvos gynimo, 
jos kariuomenės apginklavimo ir kitais klausimais. generolas atvirai ir aiškiai 
pasakė dėl vokiečių kariuomenės demoralizacijos lietuvai veiksmingai padėti 
negalįs22. Taigi rimtos paramos tikėtis nebuvo iš ko.

1918 m. gruodžio 7 d. išleidžiamas Pirmojo pėstininkų pulko pirmasis įsaky-
mas. Pirmuoju įsakymo paragrafu pulko vadas plk. jonas galvydis-Bykauskas 
paskelbė, kad lapkričio 24 d. jis pradėjo formuoti pulką. kaip matyti iš įsakymo, 
gruodžio 7 d. pulke jau buvo 31 karininkas, 2 karo valdininkai ir 59 kareiviai. 
Pulke tarnavo šie karininkai ir karo valdininkai: plk. jonas galvydis-Bykaus-
kas, kpt. Vincas glovackis, papor. Pranas Černiauskas, por. Antanas Žemaitis, 
papor. jonas Biveinis, prapor. Zenonas gerulaitis, prapor. Antanas Povilaitis, 
prapor. Aleksandras mikelėnas, št. kpt. Vladas Skorupskis, št. kpt. Aleksandras 
Svilas, vald. kvartirmeisteris Simas Užga, vald. iždininkas Pranas kvederavičius, 
por. julijonas Čaplikas, papor. Povilas Dundulis, prapor. Petras gureckis, pa-
por. Pranas gladutis, št. kpt. jonas motiejūnas-Valevičius, por. Petras genys, 
papor. Silvestras Skimundris, por. Boleslovas Raugas, por. Vytautas landsbergis, 
kpt. Pranas Bizokas, prapor. martynas Pundzis, por. jonas Sutkus, por. juozas 
Tumas, papor. liudvikas Butkevičius, por. Vincas šaudzis, prapor. Antanas Po-
šiūnas, papor. Bronislovas Bilminas, št. kpt. Pranas Tamoševičius, papor. juozas 
Stukas, papor. jonas kairiūnas23.

Toliau buvo organizuojamas pulko štabas. gruodžio 9 d. papor. l. Butke-
vičius paskirtas ūkio vedėju, št. kpt. A. Svilas – kulkosvaidžių komandos vadu, 
por. j. Čaplikas – laikinuoju adjutantu, karo valdininkas S. Užga – kvartirmeis-
teriu, karo vald. P. kvedaravičius – iždininku24. gruodžio 10 d. buvo paskirtos 
trys komisijos pulkui aprūpinti ginkluote, apranga ir inventoriumi iš intendan-
tūros, tiekimų ir inžinerijos skyrių25.

Vilniuje buvusių Pirmojo pėstininkų pulko karių uniforma buvo labai pa-
prasta: kaimiški drabužiai, prie kepurės prisegtas Vytis, prie dešinės rankovės 
prisiūtas tautinių spalvų – geltonos, žalios ir raudonos – trikampis. karininkai 
daugiausia vilkėjo carinės Rusijos karininkų uniformas, tik be jokių ženklų. 

22  Ališauskas k. kovos dėl lietuvos nepriklausomybės. 1918–1920, p. 58–59.
23  Įsakymas 1 p. p. 1918-02-07 Nr. 1 // lcVA, f. 513, ap. 1, b. 2, l. 1–2.
24  Įsakymas 1 p. p. 1919-12-09 Nr. 3 // Ten pat, b. 1, l. 5 a. p. 
25  lesčius V. lietuvos kariuomenė 1918–1920, p. 223.
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Pirmas Pirmojo pėstininkų pulko 
karininkų ženklas buvo girlianda 
ant dešinės rankos virš alkūnės, 
suraukta iš melsvo ir balto kaspi-
no26.

gruodžio 8 d. pulko vadas su-
žinojo, kad Alytuje vokiečiai lietu-
viams perduoda kareivines, kurio-
se galėtų tilpti iki 300 kareivių. Tai 
sužinojęs, j. galvydis-Bykauskas 
ėmė rūpintis pulką kuo greičiau 
perkelti į Alytų. Pulkas buvo dar 
tik pradėtas formuoti ir jam per-
vežti būtų užtekę 6–7 vagonų, o 
kelionė būtų trukusi porą valandų, 
tačiau krašto apsaugos ministerija 
nė nesirengė duoti įsakymo pulkui 
keltis į Alytų. generolai rusai, tada 
užėmę vadovaujančius postus, į lie-
tuvius žiūrėjo su panieka.

Be to, buvęs pulko štabo vir-
šininkas julius Čaplikas savo atsi-
minimuose teigia: „1918 m. gruodžio 8-9 d. buvo gauta žinia, kad vokiečiai užlei-
džia lietuviams Alytuje kareivines trims šimtams žmonių. Kareivinių stovis nebuvo 
žinomas, vienok džiaugsmas buvo didelis, kad pirmą gūžtą lietuviai pradeda sau 
sukti Alytuje: apylinkės lietuviškos, pasisekimas laiduotas. Netrukus buvo išsiųs-
ti pulko karininkai ir kareiviai priimti ir apgyvendinti kareivines, taipogi atlikti 
reikalingą remontą. Norėjosi važiuoti greičiau Alytun, nes Vilniuje vis tiek nieko 
nebuvo galima atlikti, tik veltui ėjo laikas.

Iš Alytaus pranešė, kad kareivinės apleistos, reikalauja remonto, bet kai kur 
remontą galima padaryti savo jėgomis. Tuo reikalu buvo kreiptasi į Apsaugos Mi-
nisterį. Apsaugos Ministeris išsiuntė inžinierį sustatyti sąmatai. Laikas ėjo, darbo 
nebuvo. Dėl brangaus laiko negalima buvo sėdėti Vilniuje ir laukti, kol visi forma-
lumai ir sąmatos bus atlikta. Neatsižvelgiant visų Alytaus kareivinių nepatogumų 
norima buvo kuo greičiausiai važiuoti Alytun.“27

Patikslinant j. Čapliką galima pridurti, kad karininkai I. musteikis, l. But-
kevičius, V. landsbergis, gavelis, karo valdininkas S. Užga iš Vilniaus į Alytų 
buvo išsiųsti gruodžio 10 d. kartu su jais išvyko ir du savanoriai raštininkai 

26  lcVA, f. 513, ap. 1, b. 31, l. 253.
27  Čaplikas. Pirmi lietuvos kariuomenės kūrimo žingsniai // mūsų žinynas, 1921, Nr. 2, p. 80–81.

lietuvių kario savanorio sermėga. 1919 m. (VDkm)
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eiliniai jonas kvietkauskas ir kostas kučinskas.
Atvykę į Alytų, karininkai kreipėsi į Alytaus apskrities tarybos pirmininką, 

kuris juos supažindino su vokiečių kreishauptmanu (įgulos viršininku – g. S.). 
Pastarasis sutiko perleisti lietuviams nenaudojamas kareivines.

Apžiūrėjęs vadinamąsias Pontonų kareivines, S. Užga išvyko į Vilnių gauti 
naujų pulko vado nurodymų. jam sugrįžus, buvo pradėta sudarinėti smulkų 
kareivinių ir jose esamo turto bei inventoriaus sąrašą, kurio reikėjo kareivinių 
perėmimo aktui parengti.

kareivinėms saugoti vokiečiai paskolino du karabinus „mauser“28 ir pripylė 
dvi kišenes šovinių. Vienas atvykęs kareivis buvo pastatytas į sargybą prie karei-
vinių vartų, antras – patruliuoti kareivinių teritorijoje.

karo valdininkas S. Užga susitarė, kad kariai bus maitinami mankauskienės 
valgykloje, už maistą mokant po 3 markes per dieną.

Sekmadienį S. Užga įkalbėjo Alytaus kleboną po pamokslo žmonėms pa-
skelbti, kad mieste pradėtas kurti pėstininkų pulkas, iš vokiečių perimtose ka-
reivinėse jau yra lietuvos kareivių, o netrukus iš Vilniaus į jas persikels visas 
pulkas. Tai paskelbęs, klebonas paprašė žmonių besikuriantį pulką pagal gali-
mybes paremti. kitą dieną kareivinių vartai buvo užkimšti alytiškių važimais 
su maistu, pašaru ir aukomis. Žmonės privežė mėsos, lašinių, taukų, gyvų avių, 
paršelių, kiaušinių, sūrių, sviesto, bulvių, žirnių, raugintų kopūstų ir kt. San-
dėlis buvo prikrautas įvairiausių maisto produktų. karo valdininkas S. Užga 
maistui pirkti pinigų turėjo, taigi už kai kuriuos produktus sumokėjo, tačiau 
daug žmonių pinigų neėmė, produktus su džiaugsmu dovanojo broliams karei-
viams29. o tuo metu Vilniuje esančiame pulke pradėjo reikštis nepageidaujamos 
nuotaikos.

Susidariusia situacija buvo nepatenkinti ir pulko karininkai. kai kurie ne-
vengdavo mestelti grubios replikos net pulko vadui, smagindavosi mėgdžiodami 
jo rytų aukštaičių tarmę. Daugelis karininkų manė, kad vadas tyčia vilkina pul-
ko perkėlimą30.

28 karabinas „mauser“, modelis 98 (a), erfurtas, Vokietija, 1918 m. kalibras – 7,92 mm, dėtuvės talpa – 5 šoviniai, taikymo 
nuotolis – 2000 m. Plienas, medis, žalvaris, brezentas. ginklo ilgis – 1103 mm, vamzdžio ilgis – 600 mm, svoris – 3,68 kg.

29 lcVA, f. 513, ap. 1, b. 31, l. 27. 29.
30 Tamašauskas. mano tarnyba pirmajame pėstininkų pulke // karo archyvas, 1936, t. 7, p. 327.

karabinas „mauser“. Prie jo pritvirtintoje lentelėje įra-
šyta: „Pirmas pulko ginklas, įtrauktas – į pulko ginklų 
sąrašą, paskolintas iš vokiečių Alytuje – ir nesugrąžintas. 
1917/XI 18“ 
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Pulkui susiruošus išvykti, į Alytų buvo išsiųsta krn. V. landsbergio vado-
vaujama karių grupė, kuri prieš atvykstant pulko branduoliui turėjo aptvarkyti 
vokiečių perduotas kareivines31.

Per tą laikotarpį pulkas po truputį augo. Nuo gruodžio 6 iki 16 d. pulką pa-
pildė 30 kareivių, du buvo išbraukti iš pulko sąrašų kaip netinkami karo tarny-
bai, atvyko keturi karininkai ir karo valdininkas, du karininkai iš pulko išvyko. 
gruodžio 17 d. pulko sąrašuose buvo 33 karininkai, trys karo valdininkai, karo 
gydytojas l. janulionis ir 87 kareiviai32.

Pagaliau visos kliūtys buvo įveiktos ir 1918 m. gruodžio 17 d. 9 val. 30 min. 
traukinys su pulko kariais pajudėjo Alytaus link. Vokiečiai pulkui persikraustyti 
skyrė 8 vagonus. Į Alytų išvyko pulko štabas ir 25 karininkai, trys karo valdinin-
kai, vienas gydytojas ir 32 savanoriai kariai33. Į Alytų išvyko ne visi pulko kariai. 
Nuo pulko buvo atskirta krn. A. Svilo vadovaujama vadinamoji Atskira komanda 
(20 karių), kuriai buvo pavesta Vilniuje saugoti Valstybės Tarybos rūmus. Dalį 
karių perėmė Vilniaus komendantūra34.

Pulkas vežėsi 240 rusiškų šautuvų ir apie 4000 šovinių35, kurie buvo suslėpti 
lagaminuose, apie 80 žiūronų, 20 porų aukštų vokiškų batų, kelias antklodes, 
čiužinius, keletą maišų ir kitų smulkmenų.

karių ir karininkų nuotaika buvo puiki. Dabar visi, prisimindami Vilniuje 
praleistas dienas, šaipėsi iš Apsaugos ministerijos valdininkų, piktinosi, kad joje 
įsigalėjo svetimšaliai.

Į Alytų pulkas atvyko gruodžio 18-ąją, 7 val. vakaro36. kaip prisimena j. Ča-
plikas, po visos dienos kelionės jų niekas nelaukė. Stotis buvo visiškai tuščia, 
tik keletas nuo šalčio sustirusių vokiečių geležinkelininkų daužė delnus į 
alkūnes ir taip šildėsi. Aplinkui nebuvo matyti jokio namuko, o iki miesto – 
dar apie pusantro kilometro kelio. kadangi vežėjų nebuvo ir reikėjo eiti jų 
ieškoti, daiktus ir amuniciją iškrovė tiesiog ant sniego, o kareiviai išsirikiavo 
ir dainuodami nužygiavo paskirton vieton37. 

Iš stoties pulkas nužygiavo į vokiečių jiems perleistas pionierių kareivines, 
esančias dešiniajame Nemuno krante. Pulko priekyje žygiavo vadas.

kareivines rado be langų, durų ir krosnių. Anksčiau atvykę karininkai ir 
kareiviai spėjo suremontuoti keturis kambarius, kuriuose pulkas ir apsigyveno. 
jau kitą dieną buvo pradėtas kareivinių remontas, nelaukiant, kol inžinierius 

31 jankauskas V. kario kelias, p. 32.
32  1 pėst. D. l. k. gedimino pulko kūrimasis po 1918.XI.23 // karys, 1938, Nr. 34, p. 945.
33 Įsakymas 1 p. p. 1918-12-17 Nr. 12 // lcVA, f. 513, ap. 1, b. 2, l. 12; Vitkauskas V. mūsų pėstininkai // mūsų žinynas, 1928, 

Nr. 45, p. 243; lesčius V. lietuvos kariuomenė 1918–1920, p. 223.
34 lcVA, f. 513, ap. 1, b. 31, l. 35.
35 Aničas j. karininkas Antanas juozapavičius 1894 02 12–1919 02 13. Antras papildytas ir pataisytas leidimas, V., krašto 

apsaugos ministerija, 2004, p. 49.
36 Įsakymas 1 p. p. 1919-12-18 Nr. 13 // lcVA, f. 513, ap. 1, b. 2, l. 13.
37 jankauskas V. kario kelias, p. 32.
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parengs darbų sąmatą38. Reikia pasakyti, kad naktimis kareivinėse buvo pasi-
šviečiama tik balanomis, nes nei elektros, nei žibalinių lempų pulkas dar ilgai 
neturėjo.

Iki karo kareivinėse buvo įsikūręs rusų pionierių batalionas, todėl jos ir buvo 
vadinamos Pontonų kareivinėmis. kaip prisimena savanoris kūrėjas P. Pleske-
vičius, jos stovėjo ant aukšto Nemuno kranto ir buvo aptvertos stipria tvirtovine 
plieno tvora. Viso rajono plotas buvo tik apie 4 ha, teritorija gana lygi, smėlėta. 
Viduryje buvo nemažas kiemas – aikštė, apsodinta medeliais ir krūmais, o pa-
lei kelius aplink rajoną buvo pastatytos žemos medinės kareivinės. Vakarų pusėje 
buvo ūkiniai pastatai ir sandėliai. Iš viso ten buvo apie 20 pastatų (daugiausia 
kareivinių)39.

gruodžio 19-oji ir 20-oji buvo skirtos tvarkymuisi kareivinėse ir aplink jas. 
Prižiūrėti darbus pulko vadas pavedė krn. kaziui ladigai. Vakare vadas su ka-
rininkais k. ladiga, P. Tamašausku ir I. musteikiu tarėsi dėl kareivių mokymo 
pragramos parengimo40.

Apsitvarkęs kareivinėse, j. galvydis-Bykauskas nuvyko pas vokiečių komen-
dantą, vokiečių karių bataliono, dislokuoto Alytuje, vadą. Su vokiečiais užsi-
mezgė gana draugiški santykiai. jie pažadėjo formuojant lietuvių pulką teikti 
visokeriopą paramą. Be pėstininkų bataliono, Alytuje dar stovėjo vokiečių husa-
rų pulkas. Vokiečiai pažadėjo pulkui perduoti vadinamąsias Saratovo kareivines, 
nes Pontonų kareivinėse buvo įmanoma dislokuoti tik batalioną. kadangi Sara-
tovo kareivinės buvo tuščios, pulkas gruodžio pabaigoje į jas ir persikėlė41.

grįžęs iš susitikimo, pulko vadas papasakojo vokiečių kareivinėse išvydęs 
švarą ir tvarką. jis pareiškė norįs, kad karininkai asmeniškai susipažintų su vo-
kiečiais ir kad vėliau tokia tvarka būtų įdiegta ir lietuvių pulke. Daugumai ka-
rininkų tai, aišku, nepatiko. Pulko vadui buvo tiesiai pasakyta, kad jie ir patys 
sugebėsią susitvarkyti ne prasčiau už vokiečius.

Atsižvelgdamas į tokį karininkų nusistatymą, pulko vadas sudarė komisiją iš 
karininkų k. ladigos, P. Tamašausko ir I. musteikio karių mokymo programai 
rengti. Darbui vadovauti ėmėsi pats. Buvo parengta ir vado patvirtinta „jaunojo 
kareivio mokymo instrukcija“. Užsiėmimų vedėju buvo paskirtas krn. I. mus-
teikis. Užsiėmimai prasidėjo 1919 m. sausio 6 d.42

gruodžio 19 d. Alytuje pasirodė Pirmojo pėstininkų pulko patruliai43. Vietos 
gyventojai savo akimis išvydo lietuvius kareivius, mieste palaikančius tvarką.

gruodžio 21 d. pulko vadas išleido įsakymą, kad pradedama formuoti 1-oji 
kuopa. jos vadu buvo paskirtas krn. Ignas musteikis, vado padėjėjais – P. Dun-

38  Aničas j. karininkas Antanas juozapavičius, p. 49.
39  jankauskas V. kario kelias, p. 32.
40  Įsakymas 1 p. p. 1919-12-20 Nr. 14 // lcVA, f. 513, ap. 1, b. 2, l. 14.
41  jankauskas V. kario kelias, p. 33.
42  lesčius V. lietuvos kariuomenė 1918–1920, p. 225.
43  Sabalys k. Trumpa mūsų kariuomenės 15 metų gyvavimo apžvalga // lcVA, f. 929, ap. 3, b. 808, l. 169.
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dulis ir S. Skimundris. Drauge buvo įsakyta nuo gruodžio 12 d. pradėti pamo-
kas kareiviams. Pamokų vedėju paskirtas krn. Ignas musteikis44.

Alytuje sąlygos pulkui formuoti buvo geresnės nei Vilniuje, tačiau labai sti-
go lėšų, o Apsaugos štabo parama buvo menka, be to, vokiečiai trukdė apsirū-
pinti patalpomis, palaikyti mieste bendrąją tvarką ir pan.

Didžiausias pulko vado rūpestis buvo savanorių trūkumas. kadangi į pulką 
vyrai rinkosi gana vangiai, buvo sumanyta į aplinkinius kaimus ir miestelius 
siųsti pulko karininkus, prašyti kunigų paramos. gruodžio 21 d. j. šulga buvo 
pasiųstas agituoti į merkinės ir Perlojos, j. Tumas – į Alovės ir Nemunaičio, 
P. Černiauskas – į Daugų ir Nedzingės parapijas45. gruodžio 24–26 dienomis 
k. ladiga buvo pasiųstas į Daugų, j. Čaplikas – į Seirijų, A. Žemaitis – į Pu-
nios, j. Tumas – į merkinės, S. Skimundris – į Valkininkų, Z. Talevičius – į 
jiezno, gyd. l. janulionis – į Alytaus parapijas46. Be to, pulko vadas krn. j. gal-
vydis-Bykauskas išleido atsišaukimą. jame buvo rašoma: „Piliečiai! Kiekvienas iš 
Jūsų žinot, koks yra dabar svarbus laikas mūsų Tėvynei, žinot, kad nepriklausomybė 
mūsų Tėvynės dar tik ant popieriaus, žinot gerai svetimą globą – lenkų, rusų ir 
vokiečių, žinot gerai, kad mūsų globėjai rūpinas visokiais būdais mus nuskriausti 
ir dargi išrauti iš mūsų meilę brangios Lietuvos Tėvynės, niekino viską, kas buvo 
mūsų. Taigi, turime progą pasiliuosuoti iš vergijos pančių. Stokime į darbą visi ir 
kiek galime prisidėkime darbu ir aukomis atstatymui Lietuvos Tėvynės. 

Pirmas mūsų uždavinys t. y. tvėrimas kariuomenės, nes be kariuomenės negali 
būti šalyje tvarkos ir ramybės. Geras šalies pilietis nusimano reikalingumą kariuo-
menės ir privalo padėti ją tverti. Kariuomenė palaikys tvarką šalyje, ramybę, ka-
riuomenė apgins Tėvynę nuo priešų.

Norėdami kuo greičiausiai matyti šalį nepriklausoma ir jos piliečių savivaldą, 
turime tverti kariuomenę ir visi geriausieji Lietuvos sūnūs testoja į kariuomenę.

Piliečiai! Kariuomenę reikia maitinti, o maisto neturime. Taigi kreipiamės į 
Jus, šalies gyentojai, prašydami vežti maistą 1-am lietuvių pėstininkų pulkui Alytu-
je, mokėsime tiek, kiek kiti moka.“47

krn. Z. Talevičius taip prisimena šią komandiruotę: „...Man įsakyta buvo 
vykti Pakuonin, Darsutiškin ir Jieznan. Atvykęs Pakuonin paprašiau tuomet para-
pijos komiteto pirmininko ir klebono pranešti, kad „špitolės“ salėjė paskirtą dieną 
susirinktų vyrai kurie žingeidavosi kariuomene. Susirinko vyrų jaunų ir senų, ne-
apsiėjo ir be moterų. Užsirašė į savanorius kelios dešimtys vyrų. Pranešiau, kad už 
trijų dienų grįšiu Alytun per Pakuonį ir pasiimsiu visus į pulką.

Darsuniškėn pakliuvau šeštadienį į jaunuomenės vaidinimą, kur buvo paaiš-
kinta apie kariuomnenės tvėrimasi. Užsirašė dvylika savanorių. Sekmadienį atsi-

44 Įsakymas 1 p. p. 1919-12-21 Nr. 15 // Ten pat, b. 1, l. 8.
45 Ten pat.
46 Įsakymas 1 p. p. 1919-12-24 Nr. 24 // Ten pat, l. 10; lesčius V. lietuvos kariuomenė 1918–1920, p. 223.
47 Atsišaukimas // lcVA, f. 513, ap. 1, b. 31, l. 62.
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dūriaus Jezne. Nuėjau bažnyčion, kur buvo pamaldos. Tautiškos spalvos trikampis 
ant kairiosios rankovės tuojau atkreipė dėmesį besimeldžiančiųjų. Tėmijau, kad 
visa bažnyčia žiūri į mane. Per pamokslą klebonas pranešė, kad yra atvažiavęs 
„aficierius“ iš Lietuvos kariuomenės ir nori pasikalbėti su jaunais vyrias. Išnešė prieš 
bažnyčią kėdę ir stalą. Žmonės apsupo iš visų pusių stalą. Jaučiausi labai nesmagiai, 
nes niekuomet prakalbų nesakydavau. Pridavė man drąsumo karininkas, kurį suti-
kau išėjęs iš bažnyčios. Jis važiavo kiton vieton, bet neatsisakė man pagelbėti ir čia 
sakyti prakalbą. Matydamas, kad žmonės nutilo su visai užlipau ant stalo ir pra-
dėjau aiškinti reikalingumą savos kariuomenės ir kad jon stoti reik kuogreičiausiai. 
Ir tuomet nelabieji vokiečiai su savo „rekvizicijomis“ išsidangins. Užpakaly manęs 
stovėjo trys vokiečių žandarai, bet kodėl tai jų visiškai nebijojau jausdamas, kad 
minia yra mano. Užbaigęs kalbą pradėjau rašyti savanorius. Linksmais veidais pri-
eidavo vyrai užsirašyti. Nekurie klausė, kokia „forma“ bus mūsų kareivių, kiti, ar 
galima tuojaus važiuoti su manimi, ketvirti, kiek algos mes mokėsim. Seni gi vyrai 
„služinę Maskvoj“, „Kapkaze“48 kuždėjosi, koks jis „apicierius“ kad nei „palietų“49, 
nei „šoblės“50 neturi. Buvo ir tokių scenų: vyrukas užsirašo, o motina vaikosi paskui 
savo vienintelį ir tempia išsibraukti, bet sūnus sprunka, susimaišo su minia ir palie-
ka motiną akimis ieškančią savo sūnaus.

Iš Jiezno grįžau Pakuonin. Paskirtą valandą atėjau „špitolėn“ kur sėdėjo jau su-
sidėję, dainuodami savanoriai, atėję juos palydėti tėvai, broliai, seserys, kaimynai. 
Jų pilna salė buvo. Žvilgterėjęs į kampą matau, kad užtiestas stalas ir ant jo pyragai, 
didumo kaip duonkepolas, užkandžiai visokie ir kažkokios tai bonkos. Pasakiau 
prakalbą giminėms, savanoriams ir raginau tuojau sėsti rogėsna vykti Alytun. Bet 
vaišingas p[arapijos] pirmininkas susodino savanorius prie stalo ir siūlė viską suval-
gyti, aiškindamas, kad pagaminta jiems. Man, kaipo vadui, siūlė kuodaugiausia, 
kad gerai vesčiau tuos vyrus. Aptuštinę stalą, sveikinosi su gentimis, linksmai sėdo į 
roges. Aš sėdau į pirmutines. Priėjęs prie rogių pastebėjau, kad kiekvienose guli po 
kelis maišus. Sužinojau, kad tai buvo rugiai, kviečiai. Kad nepritrūktų duonos, 
vėl pasirūpino komiteto pirmininkas. Išvažiuojant iš bažnytkaimio nustebino mus 
„orkestras“ iš 6-7 vaikinų griežiančių mums „maršus“. Savanorių ūpas pakilęs, dai-
nuoja visokias dainas. Temsta. Dainos retesnės, šposai irgi. Pakilo vėjas, prasidėjo 
pūga. O Alytus dar toli. Tylūs savanoriai, jų tikėjimas buvo aiškus. Jie jautė tą 
patį, ką ir aš bevažiuodamas kariuomenėn. Kiekvieną iš mūsų kankino tūkstančiai 
klausimų, į kuriuos atsakyti negalėjome.“51

Sumanymas siųsti agitatorius padėjo. Be to, 1918 m. gruodžio 29 d. lietuvos 
Vyriausybė išleido atsišaukimą, kuriuo savanoriai buvo kviečiami stoti į lie-
tuvos kariuomenę. Pulkas pradėjo gausėti. 1919 m. sausio 5 d. pulke buvo jau 

48 kaukazas.
49 epoletai.
50 kardas.
51 kapitono Talevičiaus atsiminimai // lcVA, f. 513, ap. 1, b. 142, l. 92–93.
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daugiau nei 300 kareivių52. kasdien į Alytų atvykdavo po kelis ar net po kelias 
dešimtis savanorių. Antai 1918 m. gruodžio 27 d. atvyko 51 savanoris, 28 d. – 29, 
29 d. – 55, 30 d. – 51, 31 d. – 43, 1919 m. sausio l d. – 46, sausio 2 d. – 22, sausio 
3 d. – 21, sausio 4 d. – 10, sausio 5 d. – 12, sausio 8 d. – 27, sausio 9 d. – 23, sau-
sio 10 d. – 30, sausio 11 d. – 20, sausio 12 ir 14 d. – po 15, sausio 15 d. – 8, sausio 
16 d. – 6 savanoriai ir t. t.53 

kaip savanoriai vyko į pulką, aprašo tų įvykių dalyvis šimukonis: „1918 m. 
gruodžio mėn. 28 d. rinkomės į savo valsčių Pakuonio miestelį, iš kur mūsų būrį, 
susidedantį iš mūsų apylinkės jaunuomenės, karininkas Talevičius pastotėmis tu-
rėjo vežti į Alytų, į pulko kūrimosi būstinę. Valsčiaus komitetas, išleisdamas mus, 
suruošė iškilmingus pietus, per kuriuos vietinis choras padainavo linksmų tautiškų 
dainelių. Tai buvo padaryta mūsų pirmųjų savanorių būriui pagerbti, tatai mums 
ne vienam išspaudė ašarų. Džiaugėsi vietiniai žmonės, sakydami, kad jau dabar 
Lietuva, turėdama tiek savo „vaisko“, nebijos bolševikų.“54 

Vis dėlto nors ir lietuvos Vyriausybė, ir pulko vadovybė dėjo visas pastangas, 
Pirmasis pėstininkų pulkas augo pernelyg lėtai. Savanoriai, matyt, paveikti besi-
artinančių bolševikų propagandos, rinkosi negausiai. labiau išsilavinę jaunuoliai 
traukė į kauną, arčiau centro vadovybės, o į pulką daugiausia ėjo paprasti, vargo 
ir skurdo užgrūdinti kaimo vaikinai. Bolševikams užėmus Vilnių, savanorių stoji-
mas į pulką, kaip matyti iš aukščiau pateiktos medžiagos, visai sulėtėjo55.

Savanoriai buvo raginami atvykti su savo rūbais, atsigabenti savo patalynę. Ta-
čiau kelerius metus trukęs karas lietuvos žmones labai nuskurdino, todėl savano-
riai atvykdavo apsirengę labai prastais drabužiais, dažniausiai avėdami klumpėmis 
ir tik vienas kitas atsinešdavo patalynę.

kaip jau buvo minėta, gruodžio 21 d. buvo pradėta steigti pulko 1-oji, o gruo-
džio 29 d. – 2-oji kuopa. šios vadu paskirtas krn. Antanas Žemaitis. Tą pačią 
dieną kpt. A. Svilas pradėjo formuoti kulkosvaidžių komandą, į kurią iškart buvo 
paskirti du karininkai ir 14 kareivių. gruodžio 31 d. 1-ojo bataliono vadu paskirtas 
krn. kazys ladiga56.

gruodžio 22 d. pulko vadas įsteigė budinčio karininko pareigybę ir įvedė ka-
reivinių apsaugą po 7 kareivius kasdien57.

gruodžio 23-ioji į pulko istoriją pateko kaip prasta diena. Tądien iš karių sara-
šų kaip pabėgę buvo išbraukti eiliniai Česlovas Sedleckis ir kostantas juozapaitis, 
o eilinis juozas Tamašauskas kaip blogai besielgiantis iš pulko buvo pašalintas58.

52 Aničas j. karininkas Antanas juozapavičius, p. 49.
53 lcVA, f. 513, ap. 1, b. 1, l. 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 33, 34.
54 Aničas j. karininkas Antanas juozapavičius, p. 49.
55 1 pėstininkų pulko pirmieji karo žygiai // lcVA, f. 513, ap. 1, b. 379, l. 76.
56 Ališauskas k. kovos dėl lietuvos nepriklausomybės 1918–1920, p. 99; lesčius V. lietuvos kariuomenė 1918–1920, 

p. 223–224. 
57 Įsakymas 1 p. p. 1918-12-21 Nr. 15 // lcVA, f. 513, ap. 1, b. 1, l. 9.
58 Įsakymas 1 p.p. 1919-12-23 Nr. 18 // Ten pat.
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1918 m. gruodžio 26 d. naujasis krašto apsaugos ministras mykolas Velykis 
pulko vadą j. galvydį-Bykauską išsikvietė į Vilnių. Pulkui vadovauti vadas pa-
skyrė krn. k. ladigą59. Vilniuje j. galvydis-Bykauskas sužinojo, kad ministras 
jį skiria „vadu visų veikiančių kariuomenės dalių Vilniaus redyboje“ ir įsako „ginti 
Vilniaus miestą ir Rytų Lietuvos rubežius nuo einančios rusų kariuomenės“. Pulko 
vadui buvo įsakyta pagalbos kreiptis į vokiečius60. gruodžio 31 d. j. galvydis-By-
kauskas krašto apsaugos ministro įsakymu buvo oficialiai paskirtas visų karinių 
dalių, veikiančių Vilniaus srityje, vadu, jam įsakyta ginti Vilnių ir Rytų lietuvą 
nuo artėjančios rusų kariuomenės61. Tačiau pradėti vykdyti šios užduoties j. gal-
vydžiui-Bykauskui neteko – 1919 m. sausio 1 d. Vilnius buvo paliktas.

Pulkui sparčiai augant, ėmė trūkti puskarininkių. 1919 m. sausio 13 d. buvo 
suorganizuota mokomoji kuopa, kurios vadu j. galvydis-Bykauskas paskyrė su-
manų ir energingą karininką I. musteikį.

Pulko vadui kasdien iškildavo vis naujų problemų. kareivius pradėti mo-
kyti jis nurodė jau nuo 1919 m. sausio 5 d. ir pagrindinių dalykų, kaip elgtis su 
ginklais, apmokyti per 10–12 dienų. Savanoriai buvo mokomi gana intensyviai, 
bet nesistemingai. Nors ir buvo parengta bendroji programa, tačiau karininkų 
kvalifikacija buvo nevienoda, todėl kuopose tų pačių dalykų buvo mokoma skir-
tingai. kareiviams mokytis trukdė ir dideli šalčiai bei prasta apranga. Be to, vis 
dar kildavo nesusipratimų su vokiečiais. j. galvydžio-Bykausko nuomone, su 
jais reikėjo palaikyti kuo geriausius santykius, nors kai kurie pulko karininkai 
vokiečių atžvilgiu tebebuvo kategoriški, nenorėdavo nusileisti net smulkmeno-
se62, kurios kartais tik per plauką neperaugdavo į ginkluotus susirėmimus. štai 
1919 m. gruodžio 27 d., pulko vadui krašto apsaugos ministro kvietimu lankan-
tis Vilniuje (pulkui laikinai vadovavo krn. kazys ladiga), kareiviai du vokiečių 
žandarus areštavo ir vieną sužeidė. Viskas įvyko dėl ginklų paieškų. kaip rašo 
j. Čaplikas, 1918 m. gruodžio 27 d. buvo gauta žinių, kad kai kurie Alytaus gy-
ventojai turi ginklų ir kartais jų duoda plėšikams. Taigi laikinai einantis pulko 
vado pareigas k. ladiga įsakė įtariamų asmenų namuose padaryti kratas. Pulko 
kareiviams išėjus į miestą, prie jų prikibo vokiečių žandarai. Įvyko susirėmimas, 
per kurį vienas vokietis buvo sužeistas, o du nuginkluoti ir nuvesti į pulko karei-
vines. Apie tai sužinoję vokiečiai pakėlė triukšmą ir lietuvius norėjo nuginkluoti, 
tačiau šie – visi, kiek buvo kareivinėse, – apsiginklavo ir pasipylė grandine prieš 
atėjusius vokiečius. Vokiečiai pasitraukė ir paprašė pulko vadą atvykti pasikalbėti 
dėl incidento likvidavimo. Po pokalbio k. ladigai paaiškėjo, kad vokiečių karei-
viai nieko nežinojo apie lietuvių kareivius, todėl šis nesusipratimas ir įvyko63.

59 Įsakymas 1 p. p. 1918-12-26 Nr. 21 // Ten pat, l. 11.
60 jankauskas V. Nepriklausomos lietuvos generolai, V., Dailės akademijos leidykla, 1998, p. 26.
61 krašto apsaugos ministerijai. Įsakymas Nr. 10, 1918 m. gruodžio 31 d. // lcVA, f. 513, ap. 1, b. 1, l. 21.
62 gen.-leit. galvydis-Bykauskas. Iš atsiminimų // mūsų žinynas, 1923, t. 5, p. 427.
63 Aničas jonas. karininkas Antanas juozapavičius, p. 49.
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1918 m. gruodžio 29 d. laikinai einantis pulko vado pareigas k. ladiga, siek-
damas ateityje išvengti galimų nesusipratimų, nurodė, kad visi pulko kariai, 
einantys su ginklu, ant rankovės prie dešiniojo peties privalo turėti baltos dro-
bės aštuonkampį, kuriame būtų įspaustas pulko antspaudas, o virš antspaudo – 
tautiškų spalvų juostelė, kad, kaip rašoma įsakyme, „galima būtų atskirti kareivį, 
kuris turi teisę nešioti ginklą, nuo paprasto piliečio, kuris tos teisės neturi“64. o 
gruodžio 30 d. k. ladiga patvirtino pirmąją oficialią pulko karių dienotvarkę, 
kurioje buvo numatyta:

6 val. – kėlimasis;
7–7.30 val. – kava;
8–11.30 val. – užsiėmimai;
12–12.30 val. – pietūs;
12.30–14 val. – poilsis;
14–16.30 val. – užsiėmimai;
18 val. – vakarienė;
20 val. – patikrinimas;
21 val. – miegas65. 
Pulkas neliko be vietos bolševikų dėmesio. šie bandė skleisti savo propagan-

dą, kareivius agituoti. Tačiau bolševikams sekėsi nekaip. Pulko kariai vieną tokį 
agitatorių sugavo, jis „karininkų Ladigos ir Musteikio patarimu buvo paguldytas 
ant žemės, numautos kelnės ir diržais jam įplakta“66.

1919 m. sausio 1 d. krn. V. šaudzis pradėjo formuoti Ūkio kuopą. Sausio 2–5 
dienomis įvairiems patarnavimo darbams buvo pasamdytos pirmosios moterys: 
marijona Treiderienė, marijona Valterienė, Dominyka kalinauskaitė, leokadi-
ja šalkauskiutė ir emilija ligeikiutė67.

j. galvydis-Bykauskas grįžo gruodžio 30 d. ir toliau formavo pulką. 1919 
m. sausio 2 d. buvo suformuotas 2-asis pulko batalionas, jo vadu paskirtas krn. 
P. Tamašauskas. Vladas Skorupskis buvo paskirtas 5-osios kuopos vadu. jam 
įsakyta formuoti kuopą68.

Apskritai j. galvydžiui-Bykauskui Alytuje buvo labai sunku. kadangi nuo-
latinio ryšio su vadovybe nebuvo ir trūko oficialių, patikimų žinių, pradėjo plis-
ti visokie gandai, kuriuos paneigti buvo ne taip jau paprasta. Be to, dar Vilniuje 
kilęs karininkų nepasitenkinimas pulko vadu didėjo ir baigėsi tuo, kad pulko 
karininkai prieš savo vadą sukilo. 1919 m. sausio 5 d. pulko vadas sukvietė ka-
rininkus ir įsakė 1-ojo bataliono vadui su viena kuopa vykti į lentvarį, į frontą 
prieš bolševikus, kur dar prieš Naujuosius metus iš Vilniaus pasitraukė vokie-
čių dalys. krn. k. ladiga su neapginkluota, maistu neapsirūpinusia kuopa 

64 Įakymas 1 p. p. 1918-12-29 Nr. 25 // lcVA, f. 513, ap. 1, b. 1, l. 13.
65 Įsakymas 1 p. p. 1918-12-30 Nr. 26 // Ten pat, l. 14.
66 galvydis-Bykauskas j. Iš mano atsiminimų // mūsų žinynas, 1923, t. 5, p. 427.
67 Įsakymas 1 p. p. 1919-01-11 Nr. 39 // lcVA, f. 513, ap. 1, b. 1, l. 25.
68 Įsakymas 1 p. p. 1919-01-02 Nr. 29 // Ten pat, l. 17.
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atsisakė vykti į frontą, nes ten vos išlipus iš vagonų galėjo tekti susidurti su 
kauno kryptimi slinkusiais bolševikais ar po Vilniją pasklidusiais lenkų legi-
onieriais. Nieko nepadėjo ir j. galvydžio-Bykausko pastaba, kad kuopą vis-
kuo aprūpinsią vokiečiai. krn. j. galvydis-Bykauskas už nusižengimą karinei 
drausmei įsakė adjutantui k. ladigą areštuoti. Tačiau ir adjutantas nepakluso 
įsakymui. Taip pat pasielgė ir kiti karininkai. j. galvydis-Bykauskas pačiu 
grubiausiu būdu buvo nušalintas nuo pulko vado pareigų. Pulkui savavališkai 
vadovauti ėmė k. ladiga. Buvo sušauktas karininkų susirinkimas, kuris priė-
mė kreipimąsi į Apsaugos štabą. kreipimesi buvo teigiama, kad senasis pulko 
vadas esamu momentu yra netinkamas, ir prašoma skirti naują pulko vadą.

štai kas tame rašte buvo rašoma: 
„Viršininkui Apsaugos štabo
1-mo lietuvių pėstininkų pulko karininkai (apicieriai) susirinkime 6 sausio 

1919 metų, 10 val. vakare, svarstė klausimą organizavimo ka riuomenės ir kaip kuo 
greičiausia sutverti pulką. Tarpe karininkų (apicierių) nusistačiusi nuomonė, kad 
dabartinis 1 lietuvių pėstininkų pulko vadas nesugeba organizuoti dabartiniame 
sunkiame laike pulko ir abelnai šiam momentui netinka, nes negali paimti inicia-
tyvos į savo rankas ir kitiem kliudo. Todėl kreipiamės su prašymu į Viršininką štabo, 
kad tai paaiškintumėt Apsaugos Ministeriui ir būtų paskirtas jo vietoje tinkamas 
karininkas 1 lietuvių pėstininkų pulko vadu. Karininkai 1-mo pulko daro tai var-
dan meilės savo Tėvynės.

Karininkai: Bilminas, Žemaitis, Kemežis, Gladutis, Genys, Šaudzis, Skimun-
dris, L. Butkevičius, Kvedaravičius, Svylas, Užga, Štukas, Čiukšys, Čaplikas, Šulga, 
Povilaitis, Skorupskis, Gerulaitis, Kadžys, Biveinis, Čiarniauskas, Ladiga.“69

maždaug tuo pačiu metu krašto apsaugos ministras gavo ir j. galvydžio-
Bykausko raportą, kuriame prašoma įsakymo nevykdžiusius karininkus ati-
duoti karo teismui. j. galvydis-Bykauskas rašė: „Šiuo pranešu, kad karininkas 
Ladiga neišpildė mano įsakymo apie išėjimą Landvaravon. Buvo iš Ministerijos 
įsakymas, kad kareivius siųsti be ginklų (Landvaravoje vokiečiai turėjo duoti 250 
šautuvų), o jis pradėjo reikalauti ginklų. Buvo žinia, kad ten vokiečiai duos 2 vir-
tuves, dėl to aš įsakiau važiuoti be virtuvių, o jis pradėjo reikalauti laukinės virtu-
vės ir daugel kitų daiktų. Spėju, kad jo iniciatyva buvo sukeltas prieš mane maištas 
- pasirašė tam tikras skaičius karininkų, kurie, būdami patys kaipo karininkai 
labai mažai disciplinuoti, labai maža ko verti, pripažino mane neatatinkamu. 
Karininkas Ladiga taipgi neišpildė mano įsakymo apie atsistatydinimą nuo bata-
liono. Neišpildė mano įsakymo ir karininkas Čaplikas, ir Žemaitis, kurie nenorėjo 
priimti nuo Ladigos bataliono.

Pranešdamas apie aukščiau minėtus atsitikimus, prašau visus pasirašiusius kari-
ninkus, ypač karininkus Ladigą, Čapliką ir Žemaitį, kurie neišpildė mano ypatiško 
įsakymo, atiduoti po karo teismu.

Vadas 1-ojo pulko Karininkas Galvydis-Bykauskas“70

Ne visi pulko karininkai pritarė pulko vado nušalinimui. Vadą bandė pa-

69 Ten pat, b. 32, l. 235.
70 Ten pat, f. 384, ap. 3, b. 35, l. 2.
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remti krn. P. Tamašauskas. jis išvyko į 
kauną ir kariuomenės vadovybei pamė-
gino išaiškinti pulke susidariusią padė-
tį. Deja, krn. P. Tamašauskui ši išvyka 
brangiai kainavo. Už tai, kad savavališ-
kai išvyko į kauną, jis buvo paskelbtas 
dezertyru. Įsakyme pulkui rašoma: „Ka-
rininką Praną Tamašauską savavaliai pa-
metusį tarnybą laikyti pabėgusiu iš pulko 
tarnybos nuo 11 sausio š. m., išbraukti iš 
pulko karininkų sąrašų ir įtraukti į sąrašą 
pabėgusių.“71 o sugrįžęs į pulką, jis gavo 
dvi paras arešto72.

Tačiau ministras mykolas Velykis 
neskubėjo ir pavedė krn. Pranui Tvaro-
nui pėstininkų pulke ištirti padėtį. Sau-
sio viduryje atvykęs į pulką, P. Tvaronas 
atliko kvotą. šiuo atveju mums įdomi 
ne tiek pati kvota, kiek P. Tvarono pa-
teiktas padėties pulke apibūdinimas. 
Ataskaitoje ministrui P. Tvaronas rašė: 
„Pulkas užima buvusias kazarmes „Ponto-
no“ bataliono ir 3 batalionų Saratovo pulko, bet pažymėtosios buvusios kazarmės 
yra bemaž visos be langų, išardytomis durimis, be elektros šviesos, be išeinamų-
jų vietų, be prausyklų. Visos kazarmės, kurias galima buvo nors biškį sutvarkyti, 
užimtos jau 1 pulko. Yra dar Alytuje Artilerijos kazarmės, bet dabar jose dar stovi 
2-3 eskadronai vokiečių, kurie neduoda liuosų kazarmių 1 pulkui. Ar negalima 
būtų Apsaugos Ministerijai pasirūpinti, kad tos kazarmės, kur dar langai ir durys 
neišnešiotos vietiniais gyventojais ir yra šviesa, būtų vokiečiais užleistos 1 pulkui, 
jei dabar ne visos, tai nors tos kazarmės, kurias vokiečiai neužima? (...) Ligoninėj 
jokių medikamentų negauta, ir pati ligoninė nesutvarkyta. Gydytojas vienas, vie-
nas felčeris. Knygos neužvestos, vaistų, individualinių paketų, termometrų, kaldrų, 
šienikų, baltinių, paduškų, dezinfekcijinių prietaisų nėra. Ligoniai guli lovose, kur 
įmesta šiaudų, su nešvariais baltiniais arba suvis nenusirengę. Valgyti ligoniai gau-
na iš virtuvės kuopos. Reikia kaip galima greičiaus įvesti ligoninėje tvarką, gauti 
dezinfekcijinių prietaisų ir individualinius paketus. Be šitų dalykų tverti pulką ne-
galima todėl, kad jeigu priseis veikti lauke, tai be persiėmimų neapseis. Prisiartinus 
pavasariui gali išsiplėtoti limpančios ligos. (...) Kalvė, pirtis, praustuvė, skalbykla 
neveikia. (...) Visame pulke matytis neprisilaiko prie išdirbtos dienotvarkės, ir vis-
kas eina šeimynišku būdu. (...) Perskaičius visus pulko įsakymus, patėmijau, kad 
įsakymai labai neaiškiai spausdinas ir tankiai neteisingai redaguojas. Rikiuotės 
skyrius šiek tiek vedas teisingai, išskyrus tiktai nekuriuos įsakymus, vėliau atiduo-
tus, negu prigulėjo juos atiduoti. Bet iš įsakymų rikiuotės skyriaus matytis, kad 

71 Įsakymas 1 p. p. 1919-01-15 Nr. 43 // Ten pat, f. 513, ap. 1, b. 1, l. 30.
72 Įsakymas 1 p. p. 1919-01-17 Nr. 46 // Ten pat, l. 32.

P. Tvaronas // lietuvių albumas, p. 12
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pulke dar suvis nenusistačius tvarka. Padėkime, yra įsakymas, kuriame vadas pulko 
k. G.-Bykauskis liepė šautuvus pervežimui nuo stoties į kareivines prižiūrėti ūkio 
vedėjui ir kvartirmeisteriui. Prižiūrėjimui ginklų reikia paskirti užveizėtoją gin-
klais, o ne ūkio vedėją. Yra įsakymas, kuriame laikinai pildyti priedermes iždinin-
ko pavesta gydytojui, kuris, be abejo, turi gerai pastatyti savo dalyką, o suvis negali 
būti skiriamas ūkio dalykams. Yra įsakymas, kuriame vadas pulko k. G.-Bykauskis 
liepė padaryti susirinkimą karininkams ir išnešti rezoliuciją nelošti kortomis. Ma-
nau, kad tame klausime ir kituose vadas pulko neturi teisės reikalauti nuomonės 
karininkų, bet, patėmijęs pulke blogus pasielgimus, per įsakymą vykdo savo valią. 
(...)Dauguma įsakymų atiduodama žodžiais. Man rodos, kad visi įsakymai turi 
būti duoti raštu, ir apie išpildymą gavęs įsakymą turi pranešti taipogi raštu, ir tuo-
met nebus tokių atsitikimų, pav. išėjimas į Landvaravą 2 kuopos, kokie atsitinka 
1 pulke. (...) Prie tokio blogo vedimo ūkio daugel trūksta pulke dalykų ir iš ūkio 
skyriaus: batų padaryta pulke tiktai 150 p. ir gauta iš Vilniaus 28 p. 5, 6 kuopoje 
dauguma kareivių be batų, nėra kaldrų, baltinių, šienikų, virtuvių (laukinių), 
ratų, sanitarinių vežimų, apdarų ir t. t. Geistina būtų, kad 1 pulkas būtų panašus 
į tikrą pulką, užtatai reiktų padauginti kareivių, karininkų ir pradėti organizuoti 
reikalingas komandas kaip t. ryšiaus, muzikantų, žvalgų ir kitas reikalingas lauke 
(kovoje). Susisiekimas su Ministerija blogas ir visuomet vėluotinas. Būtų geistinai 
turėti su Ministerija pulkams ryšių per telefoną. Ūpas karių vidutiniškas, matytis, 
kad kareiviai 1 pulko yra dar žalia medžiaga ir jeigu instruktoriai mokės padaryti 
savo įtėkmę, tai nei kokia agitacija negalės turėti pasisekimo. Dabar ir tie patys 
kareiviai nurodo savo draugus, agituojančius prieš valdžią ir su pagalba tų pačių 
kareivių pulkas tokius prašalina. Geistina būtų, kad Apsaugos Ministerija (propa-
gandos skyrius) išrašytų pulkams naudingus laikraščius, kurių kaip kareiviai, taip 
ir karininkai su nekantrumu laukia ir su dideliu noru skaito.“73

Nors iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad pulke aptikta daug trūkumų, 
iš esmės jie buvo smulkūs, nereikšmingi, susiję su sunkia tiek pulko, tiek visos 
lietuvos padėtimi. šių kūrimosi sunkumų išvengti buvo neįmanoma.

Po apsilankymo pulke sausio 30 d. krašto apsaugos ministras m. Velykis 
ant P. Tvarono raporto užrašė rezoliuciją: „Vadą I pėst. pulko Galvydį-Bykaus-
ką paskirti karininkų mokyklos viršininku, o karin. Ladigą perkelti į 2 pulką.“74 
Apsaugos štabas ir krašto apsaugos ministerija sutiko atleisti j. galvydį-Bykauską 
remdamiesi vien formaliais ir gana nereikšmingais jo darbo trūkumais. matyt, 
tiesiog nuspręsta nebeaštrinti situacijos. Tai patvirtina ir faktas, kad k. ladi-
gai oficialiai pavesta laikinai eiti pulko vado pareigas. Nepaklusimas įsaky mui 
buvo „pamirštas“ gal dar ir dėl to, kad perėmęs pulką, k. ladiga visgi įvykdė 
krn. j. galvydžio-Bykausko įsakymą ir pasiuntė į lentvarį krn. I. musteikio 
vadovaujamą ginkluotą kuopą saugoti geležinkelio mazgo75. kuopa į lentvarį 
atvyko sausio 5 d. k. Ališausko teigimu, čia ji iš vokiečių gavo 600 šautuvų: 
anksčiau žadėtuosius 400 apginkluoti milicijai ir papildomai dar 200 (kitais 
duomenimis, iš viso gavo tik 200 šautuvų – g. S.). kadangi bolševikai jau 

73 lcVA, f. 384, ap. 3, b. 35, l. 12–14.
74 lesčius V. lietuvos kariuomenė 1918–1920, p. 225
75 jankauskas V. lietuvos kariuomenės generolai, p. 26–27.
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buvo užėmę Vilnių ir veržėsi gilyn į kraštą76, atvykusi į lentvarį, kuopa pateko 
į sudėtingą padėtį. jokių karinių dalių, išskyrus 28 kareivių būrį, vadovaujamą 
krn. jurgio Bobelio, ten nerado, jokios paramos nesulaukė, o bolševikai beveik 
niekieno netrukdomi skverbėsi į lietuvos gilumą. kuopai, paėmusiai vokiečių 
perduotus šautuvus, teko per kaišiadoris trauktis kauno link. 

Atleidimą iš pulko vado pareigų j. galvydis-Bykauskas išgyveno labai skau-
džiai. Nušalinimo nuo pareigų dieną jis vis kartojo sugebėsiąs „įvesti tvarką“ ir 
rasiąs priemonių atsiskaityti su įžeidėjais77.

Sausio 9 d. pulką pasiekė apsaugos ministro telegrama. joje buvo rašoma: 
„Vadui 1 lietuvių pėst. pulko tuojau atvykti į Kauną dėlei tarnystės pasitarimų. 
Laike tamstos nebuvimo valdymą pulke perduoti kapitonui Ladigai. Apsaugos mi-
nisteris Velykis.“78

Nors vadovybė ir pasikeitė, problemos pulke neišnyko. Ypač aktuali buvo 
ginklų problema. Pulkas turėjo vien rusiškus pasenusios sistemos šautuvus. 
Savanorių nebuvo kuo aprengti, maitinti. kareivių maitinimui organizuoti 
1919 m. sausio 2 d. buvo sudaryta krn. Prano Bizoko vadovaujama komisija, 
kuri Alytaus apskrities tarybos 1918 m. gruodžio 31 d. įgaliojimu pulko aprūpi-
nimo maistu klausimą sprendė kartu su parapijų tarybomis. jau 1919 m. sausio 
1 d. krn. juozas Tumas pulko vado j. galvydžio-Bykausko buvo įgaliotas tartis 
su parapijų tarybomis dėl maisto pulkui pristatymo. maistas, arkliai ir vežimai 
buvo rekvizuojami iš pasiturinčių apylinkės valstiečių. Vėliau pulkas, gavęs pini-
gų, už rekvizuotus daiktus sumokėjo. Be to, nemažai ūkininkų patys, niekieno 
neraginami, atveždavo maisto ir kitokių gėrybių79.

Tuo, ką pavykdavo gauti, kareiviai ir buvo maitinami. Per dieną jie gau-
davo 678 g duonos, 143,5 g mėsos, konservų, silkių ar žuvies, 52,9 g riebalų, 
129,2 g kruopų, žirnių ar pupelių, 70,4 g miltų, 135,7 g bulvių, 42,8 g daržo-
vių, 17,4 g cukraus, 29,8 g druskos, 2,1 g svogūnų, 0,1 g pipirų. Trūko visko: 
duonos, mėsos, bulvių, daržovių. Riebalų buvo suvartojama daugiau negu 
normos leido, bet jie buvo išduodami vietoj mėsos. cukrus dažnai būdavo 
keičiamas sacharinu. Taigi faktinis pul-
ko maisto davinys buvo toks: apie 100 g 
baltymų, 58 g riebalų ir 530 g angliavan-
denių. Tokio kiekio maisto pulko karei-
viams aiškiai nepakako, tačiau daugiau 
nebuvo iš kur jo gauti80.

Būdami Vilniuje, pulko karininkai ir 
kareiviai neturėjo jokių uniformų – dėvė-
jo tai, ką išgalėjo įsigyti. Dalis karininkų 
nešiojo dar rusų kariuomenėje įsigytus rū-
bus su rusiškais antpečiais. Atvykę į Alytų, 
iš pradžių savanoriai ant krūtinės turėjo 

76 lcVA, f. 929, ap. 3, b. 888, l. 3; Alšauskas k. kovos dėl lietuvos nepriklausomybės 1918–1920, p. 70.
77 lcVA, f. 513, ap. 1, b. 1, l. 25.
78 Įsakymas 1 p. p. 1919-01-10 Nr. 38 // Ten pat.
79 lcVA, f. 513, ap. 1, b. 5, l 15, 34; Ališauskas k. kovos dėl lietuvos nepriklausomybės. 1918–1920, p. 99; lesčius V. lie-

tuvos kariuomenė 1918–1920, p. 226.
80 lesčius V. lietuvos kariuomenė 1918–1920, p. 227.
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prisisiuvę keturkampį audeklo gabalėlį su pulko antspaudu. kiek vėliau 
vietos mokytojos lietuvaitės pasiuvo 600 tautiškų spalvų trikampių, kuriuos 
savanoriai nešiojo ant kairės rankovės virš alkūnės. Vietinis kepurininkas per 
trumpą laiką kariams pasiuvo apie 800 kepurių su geltonais lankeliais.

Pagrindiniai pulko rangovai buvo lazdijų kunigas grajauskas, padėjęs ap-
sirūpinti maistu ir pašaru, tiekėjai kaunietis šeinas, Zingeris ir gurvičius iš 
Balbieriškio. jie pristatydavo pulkui viską – pradedant šoviniais ir baigiant ar-
kliais, odomis ir batais. Tik jų dėka klumpės ir naginės buvo pakeistos į batus. 
Iki vasario 12 d. jie pristatė pulkui apie 600 porų kareiviškų batų81.

o priešas tuo metu vis giliau skverbėsi į lietuvos teritoriją, todėl 1919 m. 
sausio 7 d. pulkas prieš bolševikus užėmė Alovės–Daugų–Pataronių barą82. 

Sausio 9 d. įvyko kai kurių pasikeitimų ir pulko vadovybėje. Pulko adjutan-
tas krn. j. Čaplikas buvo perkeltas į štabo viršininko pareigas, o adjutantu tapo 
krn. B. Bilminas83. Sausio 10 d. krn. j. kasakaičiui buvo įsakyta pradėti formuo-
ti žvalgų komandą, sausio 11 d. Ūkio kuopos vadui krn. V. šaudziui – 6-ąją kuo-
pą, krn. j. Sutkus patvirtintas pradėtos formuoti ryšių komandos viršininku, o 
krn. j. Tumas – 3-iosios kuopos vadu84. Sausio 11-oji pulkui ypatinga buvo tuo, 
jog tądien pabėgo net 12 kareivių85. Tačiau kai į pulką pradėjo vykti mobilizuoti 
kareiviai, pabėgimai tapo kasdieniu reiškiniu.

Apie padėtį pulke laikinai einantis pulko vado pareigas krn. kazys ladiga tą 
pačią 1919 m. sausio 11-ąją pareiškime krašto apsaugos ministerijai rašė:

„Skaitantis su dabartiniu šalies padėjimu ir pavojumi, kuris gresia, prašau duo-
ti savo nurodymus pulko veikimui prieš rusus.

Žinant, kiek yra apmokinti mūsų kareiviai, ir iš kokio elemento jie paeina, 
turiu pranešti, kad, atėjus reikalui, stoti į kovą prieš bolševikus visai negalima. Pas 
kareivius pulke yra palinkimas prie bolševizmo – keletą dienų atgal 2-ojoje kuopoje 
buvusieji rusų kariuomenės kareiviai buvo pradėję vesti bolševikų agitaciją, kuri 
turėjo savo pasisekimų.

Sulaikymui negeistinos agitacijos visi kareiviai buvo privesti prie pasižadėjimo 
stojant ant pamatų nepriklausomybės Lietuvos ir jos piliečių savivaldos, klausyti 
visų valdžios įsakymų. Reikalaujant parašų, 14 kareivių nepasirašė, nepasirašiusieji 
tuojau buvo pašalinti iš pulko. Tuo nėra visai pasiektas tikslas, nes tarp kareivių 
klaidžioja tokie išsireiškimai: „prieš bolševikus neisim“, „su lenkais nesusidėsim“. 
Bet dar pas kai kuriuos kareivius yra pažiūros į bolševikus ne kaip į bolševikus, 
bet kaip į rusus. Tas, galima sakyti, pasiekta per agitaciją karininkų. Palinkimą 
mūsų kareivių į kairę aiškinu, kad pulke, apart kulkosvaidžių komandos ir 1-sios 
k[uopos] dvidešimt žmonių, visi kiti yra darbininkų (bernų), ūkininkų sūnūs. Šioje 
aplinkoje visai nestoja į kariuomenę, laukdami priverstinos mobilizacijos. Gauti 
maždaug atsakomą elementą, kad sutverti pulką, kuris galėtų būti atsakomas savo 
paskyrimui, galima tik per priverstiną mobilizaciją. Kas link priverstinos mobili-
zacijos, aš kalbėjau su Alytaus apskrities taryba. Ji beveik sutiko, ir tikiuosi, kad 

81 Ten pat.
82 Sabalys k. Trumpa mūsų kariuomenės 15 metų gyvavimo apžvalga // lcVA, f. 929, ap. 3, b. 808, l. 169; Ališauskas k. 

kovos dėl lietuvos nepriklausomybės 1918–1920, p. 70.
83 Įsakymas 1 p. p. 1919-01-19 Nr. 48 // lcVA f. 513, ap. 1, b. 1, l. 35.
84 Įsakymai 1 p. p. Nr. 38, 39 // Ten pat, l. 25.
85 Įsakymas 1 p. p. 1919-01-13 Nr. 41 // Ten pat; lcVA, f. 513, ap. 1, b. 1, l. 29.
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greitu laiku tas bus čion padaryta. 
Preventuojama šaukti vyrus am-
žiaus nuo 20 iki 22 m.; savanoriais 
gali ir jaunesni.

Pulkui labai reikalingi kari-
ninkai (oficieriai).“86

Iš 1919 m. sausio 13 d. atas-
kaitos matyti, kad tą dieną pul-
ke buvo 621 savanoris, tarp jų 33 
karininkai, trys karo valdininkai, 
vienas karo gydytojas. 226 ka-
reiviai buvo komandiruoti, tad, 
be sergančiųjų, laikinai paleistų 
ir dezertyravusiųjų, buvo 335 ri-
kiuotės kareiviai. Daugiausia ka-
reivių – 152 – turėjo 1-oji kuopa. 
5-ojoje kuopoje buvo 93. Pulkas 
turėjo 259 rusiškus 1891 m. mode-
lio „mosin-Nagant“ sistemos šautuvus be durtuvų87, 150 vokiškų šautuvų. Tiesa, 
dauguma jų buvo prastos kokybės, aprūdiję. Daug šautuvų buvo surinkta iš kai-
mų gyventojų88. Taip pat pulkas turėjo tris vokiškus kulkosvaidžius „maxim“89 
ir vieną „Parabellum 0147“. Du iš jų buvo sugedę. šautuvams turėjo 12 000, 
o štai kulkosvaidžiams – tik 2000 šovinių. Aprūpinimas maistu irgi nebuvo 
pagerėjęs. kareiviai pusryčiams gaudavo po 0,5 kg duonos ir katiliuką miežinės 
kavos, pietums – kopūstų su bulvėmis ir jautiena, vakarienei – bulvienės arba 
kruopų sriubos90.

Vokiečiai pulko kareiviams oficialiai nešiotis ginklus leido tik nuo 1919 m. 
sausio 10 d. Tiesa, šaltuosius ginklus – kardus ir durtuvus – kareiviai ir kari-
ninkai galėjo nešiotis ir anksčiau, jiems leidimo nebuvo reikalaujama. Pagal 
susitarimą nuo sausio 10 d. viešai su šautuvu ar pistoletu pasirodęs kareivis ar 
karininkas privalėjo turėti generalkomando leidimą su antspaudu ir pulko vado 
ar štabo viršininko parašu. Besinešiojantieji ginklus privalėjo ant rankovės turėti 

86 l. e. 1 p. p. vado p. karininko k. ladigos pareiškimas kAm dėl padėties pulko // lcVA, f. 384, ap. 3, b. 35, l. 2.
87 šautuvas „mosin-Nagant“, 1891 m. modelis, 1910 m. modifikacija. kalibras – 7,62 mm, dėtuvės talpa – 5 šoviniai. Ilgis 

be durtuvo – 1306 mm, ilgis su durtuvu – 1734 mm, vamzdžio ilgis – 800 mm. Durtuvo bendras ilgis – 502 mm, movos 
ilgis – 70 mm, geležtės diametras – 16 mm, svoris be durtuvo – 4,20 kg, svoris su durtuvu – 4,64 kg.

88 1 pėstininkų pulko pirmieji karo žygiai // lcVA, f. 513, ap. 1, b. 379, l. 76.
89 Sunkusis kulkosvaidis „maxim mg08“ (modelis 08), špandau, Vokietija, 1917 m. kalibras – 7,92 mm, aušinamas van-

deniu, užtaisymas juostinis, šaudymo greitis – 450 šūvių/min., efektyvus šaudymo nuotolis – 2000 m. Plienas, medis, 
oda. Bendras ilgis – 1200 mm, vamzdžio ilgis – 721 mm, svoris – 62–64 kg.

90 Danilevičius eugenijus. gedimino pulkas // karys, 1991, Nr. 5, p. 13; jankauskas V. kario kelias, p. 50.
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tautinių spalvų raištį su pulko antspaudu ir dėvėti pilką kepurę91.
Daugėjant pulke kareivių, prireikė žemiausios kategorijos vadų. Sausio 13 d. 

krn. Zenonui gerulaičiui prie 2-osios kuopos buvo įsakyta steigti pavaduotojų 
(instruktorių) mokyklą. Į ją iš kiekvienos kuopos buvo pasiųsta po 10 kareivių92. 
mokykla pradėjo veikti sausio 17-ąją, joje buvo 32 mokiniai93.

Tą pačią dieną pulko vadas, vykdydamas krašto apsaugos ministro 1919 m. 
sausio 6 d. įsakymą dėl savanorių pasižadėjimo, įsakė visiems dar neužpildžiu-
siesiems iki sausio 15 d. užpildyti pasižadėjimo lapelius. kariai pasirašė po tokiu 
pasižadėjimo tekstu:

„Aš, čia pats pasirašęs............................. kilęs iš............................. apskrities 
............................... valsčiaus......................... kaimo gimęs...................... mėne-
sį........ d.........metų, kaipo pilnateisis Lietuvos valstybės pilietis, niekieno neverčia-
mas įstoju į Krašto apsaugą „...“ pulką ir pasižadu nesigailėdamas savo sveikatos 
nei gyvasties ginti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Pasižadu šventai pildyti visus 
piliečio kareivio priedermes dedamas ant manęs laikinųjų valstybės įstatymų ginant 
per šiuos pasižadėtus metus laisvę ir Tėvynę.

...........................mėnesio ....... d. 1919 m.“94

Sausio 15 d. k. ladiga į kauną išsiuntė naują pranešimą. jame dėl susida-
riusios padėties jaučiama neviltis. jis rašo: „Nežinau ką toliau veikti? Rusams 
užėmus Vilnių, visa Dzūkija apmirė: į pulką savanoriai nebeina, nors ir anksčiau 
jų čionai neperdaug buvo. Savanoriai į pulką atėjo daugiausia bernų – basi, nuogi 
ir dar nėra galės jų aprengti, apauti. Girdėjau, kad į Kauną traukia daugiau sava-
norių ir tie savanoriai yra apsirengę, apsiavę. Ar negalima būtų iš jų keletą šimtų 
atsiųsti į Alytų. Geistina būtų, kad pulke būtų kitokio elemento (iš ūkininkų), nes 
kitaip pakraipa pulko gali virsti blogon pusėn.“

Ant šio pranešimo 1919 m. sausio 18 d. krn. mykolas Velykis užrašė štai tokią 
rezoliuciją: „Pranešti, kad greitu laiku bus apvilkti ir apauti. Kareivių šiuo laiku 
siųsti negalima.“95

karininkų trūko ne tik Pirmajam pėstininkų pulkui. jų trūko ir kitose for-
muojamose karinėse dalyse, todėl 1919 m. sausio 15 d. lietuvos laikinoji Vy-
riausybė paskelbė karininkų mobilizaciją. Nutarime buvo skelbiama, kad „tar-
navusieji armijoje visų ginklų rūšių oficieriai, podpraporščikai, unteroficieriai bei 
valdininkai iki 45 m. yra mobilizuojami. Jie turi atvykti Lietuvos kariuomenėn 
Kaunan, Alytun ar Gardinan, kur kam arčiau, ir kreiptis į vietines lietuvių ko-
mendantūras. Vietinė vyriausybė turi pasirūpinti, kad jie atvyktų į minėtas vietas 
ne vėliau š. m. vasario 1 d. Neatvykę laiku, bus patraukti teisman“96.

Tą dieną, t. y. sausio 15-ąją, pulke jau buvo du batalionai. 1-ojo bataliono, 
vadovaujamo krn. Igno musteikio, sudėtyje buvo 1-oji kuopa, vadovaujama 
krn. Petro genio, ir 2-oji kuopa, vadovaujama krn. Antano Žemaičio, taip pat 
kulkosvaidžių kuopos užuomazga, kuri turėjo du kulkosvaidžius, tiesa, be sto-
vų, iš kurių vienas buvo tik mokomasis ir kautynėms netiko. kuopos vadu buvo 

91 1 pėstininkų pulko pirmieji karo žygiai // lcVA, f. 513, ap. 1, b. 379, l. 76.
92 Įsakymas 1 p. p. 1919-01-13 Nr. 41 // Ten pat, b. 1, l. 28.
93 Įsakymas 1 p. p. 1919-01-19 Nr. 48 // Ten pat, l. 35.
94 Įsakymas 1 p. p. 1919-01-13 Nr. 41 // Ten pat, l. 28.
95 l. e. 1 p. p. vado p. k. ladigos pranešimas kAm štabui dėl pulko formavimo // lcVA, f. 384, ap. 2, b. 61, l. 16.
96 laikinosios vyriausybės žinios, Nr. 2–3, 1919, sausio 16 d.
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paskirtas krn. Aleksandras Svilas. ši kuopa ypač pasižymėjo savo moralinėmis 
savybėmis, nes joje buvo daug savanorių moksleivių.

 2-ojo bataliono, vadovaujamo krn. Prano Tamašausko, sudėtyje buvo 5-oji 
(vadas krn. Vladas Skorupskis) ir 6-oji (vadas krn. Vincas šaudzis) kuopos ir 
pradėta steigti 7-oji kuopa, vadovaujama krn. Broniaus Bilmino. 1-oji, 2-oji, 
5-oji ir 6-oji kuopos turėjo maždaug po 80–90 kareivių, steigiamoje 7-ojoje 
kuopoje buvo apie 30. Be to, pulke buvo mokomoji komanda, tada vadinta 
Pavaduotojų mokykla, vadovaujama krn. Zenono gerulaičio. joje buvo apie 30 
savanorių, ryšių komanda ir ūkio dalinys. Pulke buvo apie 600 savanorių, tiesa, 
ginklus turėjo ne visi97.

Sausio 20 d. kAm štabo viršininkas Pirmojo pėstininkų pulko vadui nu-
siuntė nurodymus pulką formuoti toliau ir patarė savanoriams iš anksto pra-
nešti, kad atvykdami šie turėtų reikalingiausius daiktus (batus, šiltus drabužius, 
baltinius, antklodę) ir kad už jų naudojimą bus sumokėta Tiekimo skyriaus 
nustatyta kaina. 

Be to, štabo viršininkas pranešė, kad greitai iš Vokietijos bus gauta amunici-
jos, šautuvų ir kulkosvaidžių – šiuo klausimu į gardiną jau išvykęs Vyriausybės 
atstovas. Taip pat jis pranešė, kad naujokų iš kauno pulkas negaus ir kad kari-
ninkų trūkumą tikimasi išspręsti paskelbus mobilizaciją. Dar nurodė karininkų 
nesiuntinėti maitinimo reikalais, tam panaudoti valdininkus98.

Augant pulkui, augo ir išlaidos. Nors lėšos ir didėjo, bet jų nepakako. 1918 m. 
lapkritį pulko reikmėms buvo skirta tik 2800 markių, gruodį pulkas gavo per 
100 000, o nuo sausio 1 iki vasario 11 dienos imtinai buvo skirta per 1 milijoną 
markių99.

Sausio 23 d. įsakymu laikinai einan-
tis pulko vado pareigas krn. k. ladiga 
paskelbė, kad pulke „delei suvienijimo 
visų kariškių į vieną šeimyną, geresnio ir 
naudingesnio praleidimo liuoso laiko stei-
giamas pulke kariškių klubas“. Buvo iš-
dėstyti pagrindiniai klubo veiklos prin-
cipai100.

Tuo metu pulke vėl buvo keičiama 
vadovybė, nes revoliucingas pulko vado 
j. galvydžio-Bykausko pašalinimas 
kariuomenės vadovybei kėlė nerimą. 
Sausio 25 d. Pirmojo pėstininkų pul-
ko vadu skiriamas buvęs carinės Rusi-
jos kariuomenės karininkas Valerijonas 
Ramanauskas. laikinai ėjęs pulko vado 
pareigas krn. k. ladiga nuo vadovavimo 
pulkui buvo nušalintas ir grąžintas į ba-
taliono vado pareigas. Tuo pačiu įsaky-

97  Ališauskas k. lietuvos kovos dėl nepriklausoimybės 1918–1920, p. 100, 126, 143.
98  kAm štabo nurodymas 1 p. p. vadui dėl pulko formavimo // lcVA, f. 384, ap. 2, b. 61, l. 23.
99  lesčius V. lietuvos kariuomenė 1918–1920, p. 226.
100  Įsakymas 1 p. p. 1919-01-23 // lcVA, f. 513, ap. 1, b. 1, l. 39.
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mu krn. Antanas juozapavičius paskirtas Pirmojo pėstininkų pulko vado pagal-
bininku nuo 1919 m. sausio 25 d.101 Tomis dienomis pasikeitė ir pulko adjutan-
tas. Sausio 27 d. krn. B. Bilminas buvo paskirtas pradėtos steigti 7-osios kuopos 
vadu. Adjutantu paskirtas krn. Vaclovas Žadeika102.

Tačiau 1919 m. sausio 28 d., kaip buvo nurodyta, krn. V. Ramanauskas ne-
perėmė Pirmojo pėstininkų pulko vado pareigų, todėl krašto apsaugos minis-
terijos štabo viršininkas krn. Pranas liatukas įsakė krn. Antanui juozapavičiui 
perimti pulką ir laikinai eiti pulko vado pareigas. 1919 m. sausio 31 d. įsakymą 
pulkui Nr. 64 pasirašė k. ladiga. jame sakoma: „Atvykusį sausio 30 d. š. m. sulig 
įsakymo Krašto apsaugos ministerijos štabo viršininko nuo sausio 28 d. š. m. kari-
ninką Juozapavičių laikyti akivaizdoje pulko.“103

krn. k. ladigai buvo įsakyta iš pulko išvykti. Vietoje jo sausio 30 d. 1-ojo 
bataliono vadu buvo paskirtas krn. I. musteikis, o sausio 31 d. 1-osios kuopos 
vadu – krn. Z. Talevičius104.

A. juozapavičiaus paskyrimu eiti pulko vado pareigas buvo nepatenkintas 
krn. k. ladiga, todėl vasario 5 d. pasiprašė atleidžiamas iš kariuomenės. Vasario 
9 d. jis buvo iškviestas į kauną ir paskirtas karininku ypatingiems reikalams prie 
krašto apsaugos ministro105.

1919 m. vasario 3 d. Pirmajam pėstininkų pulkui buvo išleistas įsakymas 
Nr. 68, kurio pirmas paragrafas skelbė: „Sulig įsakymo Krašto apsaugos ministeri-
jos nuo 25 sausio š. m. Nr. 20, valdymą pulko perduodu karininkui Juozapavičiui. 
Karininkas Ladiga.“106 1919 m. vasario 11 d. įsakyme Nr. 28 krašto apsaugos 
ministerijai sakoma: „Karininką Juozapavičių, laikinai priėmusį 1-mą pėstininkų 
pulką, skaityti laikinai pildantį pareigas vado 1 pėstininkų pulko nuo 1919 m. va-
sario 4 dienos.“107

Tuo metu pulke tarnavo 36 karininkai, 13 karo valdininkų, vienas karo gydy-
tojas, 678 kareiviai. Pulkas turėjo 4 kulkosvaidžius, 409 šautuvus, 68 arklius108. 
Pulke tebuvo du batalionai. 1-ąjį batalioną, vadovaujamą krn. Igno mustei-
kio, sudarė dvi kuopos ir kulkosvaidžių kuopa, 2-ąjį batalioną, vadovaujamą 
krn. Prano Tamašausko, – trys kuopos, kurios dar buvo iki galo nesukomplek-
tuotos. ginkluotė buvo menka, daugiausia rusiški šautuvai „Berdan“109, kuriems 
labai trūko šovinių110.

Beje, pulke buvo ne pati geriausia padėtis. kai kurie pulko karininkai gir-
tuokliavo, netinkamai elgėsi su kareiviais. Užsiėmimai vykdavo nereguliariai, 
nes pulkas saugojo labai platų fronto barą ir kareiviai turėjo dažnai eiti į sargybą. 
Be to, trūkstant lėšų kareivines remontuoti teko patiems kareiviams111.

101 krašto apsaugos ministerijai įsakymas 1919 m. sausio 25 d. Nr. 20 // Ten pat, l. 54.
102 Įsakymas 1 p. p. 1919-01-29 Nr. 62 // Ten pat, l. 48; lesčius V. lietuvos kariuomenė 1918–1920, p. 224.
103 lcVA, f. 513, ap. 1, b. 1, l. 51
104 Įsakymas 1 p. p. 1919-01-30 Nr. 63 // Ten pat, l. 50; lesčius V. lietuvos kariuomenė 1918–1920, p. 225.
105 jankauskas V. kario kelias, p. 51.
106 lcVA, f. 513, ap. 1, b. 1, l. 55.
107 Aničas j. karininkas Antanas juozapavičius, p. 50.
108 jankauskas V. kario kelias, p. 52.
109 šautuvas „Berdan Nr. 2“, 1870 m. modelis, Iževskas, Rusija. kalibras – 10,67 mm, užtaisomas vienu šoviniu. Plienas, 

medis. ginklo ilgis – 1348 mm, vamzdžio ilgis – 832 mm, svoris – 3,92 kg.
110 lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 53.
111 Ten pat.
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Tuo metu bolševikai šeimininkavo jau nemažoje lietuvos dalyje, todėl 
1919 m. vasario 8 d. visoje Alytaus apskrityje buvo įvesta karo padėtis112.

Perėmęs vadovavimą, krn. Antanas juozapavičius pulke pasistengė įvesti 
tvarką. Savo atsiminimuose Pranas Tamašauskas rašo: „…pulkan atvyko naujai 
paskirtas pulko vado pareigas eiti karininkas Juozapavičius. Apskritai pulke, nesant 
tikro šeimininko, buvo susidariusi tokia padėtis, kad atvykimas naujo viršininko 
buvo labai visų laukiamas. Nors tokioms atsakingoms pareigoms, kaip vadovauti 

112 lesčius V. lietuvos kariuomenė 1918–1920, p. 227.

šautuvas „Berdan Nr. 2“ (VDkm)
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dar tik pusiau suorganizuotam pulkui, jis atrodė 
per jaunas, be gyvenimo ir tarnybos patyrimo, apie 
ką ir pats dažnai nusiskųsdavo, bet vadovybės pa-
sikeitimas vis dėlto turėjo teigiamos įtakos: pulko 
formavimas įgavo naujų impulsų, o kasdienis pul-
ko gyvenimas pagyvėjo, surimtėjo (...) Karinin-
kas Juozapavičius darė gerą įtaką pulkui ne tiek 
autoritetu ar tarnybos žinojimu, kiek asmenišku 
pavyzdžiu. Aiškiai visiems matėsi jo darbštumas, 
rūpestingumas, pastangos įsigilinti į pulko admi-
nistravimo detales ir kasdieninius reikalus; visur 
buvo matyti jo nuoširdūs norai iš savanorių pa-
daryti tikrus, karo metui tinkamus, karius. Būda-
mas aukštos moralės, visomis savo fizinėmis ir dva-
sinėmis pajėgomis buvo atsidavęs jam pavestoms 
sunkiai įveikiamoms pareigoms. Turėdamas karštą 
būdą, o iš kitos pusės, būdamas atsargus, reikalavo 
ne tik iš savęs, bet ir iš kitų būti pasiruošusiems 
sutikti įvairius netikėtumus.“113

Tarp neatidėliotinų uždavinių, kuriuos A. juozapavičiui teko spręsti, buvo 
pulko vidaus gyvenimo norminimas pagal visuotinai pripažintus kariuomenės 
tvarkymosi principus. Čia jis rėmėsi savo, kaip karininko, sukaupta patirtimi, 
ypač dirbant Atskirajame lietuvių batalione Vitebske. Nustatydamas vadovy-
bės informavimo apie padėtį pulke tvarką, 1919 m. vasario 8 d. įsakyme Nr. 75 
A. juozapavičius nurodė: „Visoms kuopoms ir komandoms įsakau kasdien prista-
tyti pulko raštinėn dienos žinias ligi 8 ½ val. ryto pagal sekančią schemą.“ 1919 m. 
vasario 9 d. įsakymu Nr. 77 A. juozapavičius sunormino vidaus tarnybos rapor-
tus, arba, kaip jis vadino, pareiškimus, pateikdamas jų formas žodžiu ir raštu, 
nurodydamas jų vykdymo tvarką. Antai budinčiojo karininko raporto (pareiš-
kimo) pulko vadui formulė buvo tokia: „Ponas vade, 1 pėstininkų pulke laike 
dežuravimo jokių atsitikimų nebuvo (o jei buvo, tai pranešti tuos atsitikimus)“. 
Atitinkamai turėjo raportuoti ligoninėje budintis vyresnysis gydytojas, karinin-
kas, perduodantis budėjimą, kuopoje budintis karininkas. Įsakyme nurodyta, 
kaip budintysis karininkas raštu turi pateikti rytinį ir vakarinį raportus114. 

gerai suvokdamas, kokią reikšmę sąmoningai pavaldinių drausmei turi įsa-
kymų ir nurodymų žinojimas, A. juozapavičius pareikalavo, kad įsakymai pul-
kui kasdien būtų skelbiami kuopose ir komandose. minėtame įsakyme Nr. 75 
jis nurodė: „Patėmijau, kad įsakymai pulkui ne visuomet perskaitomi kuopose ir 
komandose. Kuopų vadams ir komandų viršininkams atkreipti į tai domę.“115

Pulko vadui A. juozapavičiui labai rūpėjo stiprinti karininkų vaidmenį, 
ugdyti atsakomybės už patikėtas pareigas jausmą. jau pirmuoju savo 1919 m. 
vasario 4 d. įsakymu Nr. 70 jis nubaudė karininką Povilą Dundulį dviejų parų 
areštu „už nevykusį pildymą pareigų dežuruojančio karininko ir neprideramą elgesį 

113 Aničas j. karininkas Antanas juozapavičius, p. 53.
114 Įsakymas 1 p. p. 1919-02-09 Nr. 77 // lcVA, f. 513, ap. 1, b. 1, l. 64–65; Aničas j. karininkas Antanas juozapavičius, 

p. 54.
115 lcVA, f. 513, ap. 1, b. 1, l. 61.

Antanas juozapavičius
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su kareiviais“. Vasario 6-osios įsakymu Nr. 73 A. juozapavičius nurodė: „Paste-
bėjau, kad kuopų vadai, išeidami iš stovyklos, nepalieka savo vietoje pavaduotojų; 
batalionų vadams į tai atkreipti domę.“ Pulko kvartirmeisteriui karo valdininkui 
Simui Užgai tuo pačiu įsakymu pareikštas papeikimas „už netikusį savo pareigų 
pildymą“. minėtame įsakyme yra du su karininkų drausme susiję punktai: „Pa-
tėmijau, kad karininkai be leidimo naudojasi svetimais arkliais. Batalionų vadams 
atkreipti į tai domę“; „Patėmijau, kad ypač vakarais ne kartą girdėtis neleistinas 
šaudymas. Visiems vadams bei viršininkams įsakyti savo pavaldiniams, kad tokių 
atsitikimų daugiau nebebūtų.“116 1919 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 81 A. juozapa-
vičius paskyrė pulko karo lauko teismą, pirmininkaujamą krn. Igno musteikio. 
Nariais paskirti krn. V. Skorupskis ir A. švambaris-švebrauskas117.

Daug rūpesčių A. juozapavičiui kėlė pulko materialinis aprūpinimas, ypač 
kareivinių būklė. P. Ruseckas rašė: „Atvykę Alytaus kareivines rado kuo baisiausio-
je padėtyje. Nebuvo, žinoma, jokių sandėlių, jokio maisto ar kito ko atsargos. Viską 
turėjo ant greitųjų gauti ir pasirūpinti.“ Pasak A. keblaičio, beveik visos kareivi-
nės buvo be langų, be durų, apšviečiamos balanomis. Ankstesnieji pulko vadai 
šiuos klausimus buvo tik pradėję spręsti. 1919 m. vasario 4 d. A. juozapavičius 
sudarė komisiją ir pavedė jai parengti kareivinių remonto sąmatą. Vasario 8 d. 
jis patvirtino komisijos pateiktą remonto sąmatą – 53 380 rublių118.

Tiesa, nuo 1919 metų pasikeitė pulko aprūpinimo maisto produktais tvarka. 
Iki tol maisto produktus iš pasiturinčių valstiečių rekvizuodavo pulko atstovai, 
o nuo vasario pulką maistu pradėjo aprūpinti suėmimo komitetai119.

A. juozapavičius toliau komplektavo Pirmąjį pėstininkų pulką. 1919 m. 
vasario 4 d. jis priėmė šešis savanorius: juozą kubilių, Andriejų kriščiūną, 
juozą kazlauską, Vincą griškelį, juozą Baukšą ir Antaną glušauską. Vasario 
6 d. A. juozapavičius priėmė į tarnybą karininką kazį Skučą ir paskyrė jį Aly-
taus apskrities komendantu su kuopos vado teisėmis, kartu paskirdamas eiti 
Alytaus apskrities milicijos viršininko pareigas. Vasario 7 d. į tarnybą buvo pri-
imtas karininkas Antanas švambaris-švebrauskas. jis buvo paskirtas Puskari-
ninkių mokyklos viršininko pavaduotoju120.

Pradėjęs vadovauti pulkui, jau vasario 4 d. krn. A. juozapavičius kreipėsi į 
kAm štabą prašydamas krn. V. Ramanausko neskirti pulko vadu. kariuomenės 
vadovybei niekaip nereaguojant, vasario 10 d. jis rašo naują raštą: „Pranešu, kad 
ūkio skyriaus viršininkas gavo užklausimą nuo k-ko Ramanausko, ar prirengtas 
jam butas su visiais patogumais? Prašau k-ko Ramanausko nesiųsti į 1 pulką. Jo 
atvažiaviavimas sukels daug nesusipratimų ir nemalonumų. Vadas pulko gali būti 
ypata, gerai kalbančia lietuviškai ir žinančia dabartinio kareivio psichologiją.“

Aprašydamas šį epizodą, V. jankauskas daro išvadą, kad krn. A. juozapa-
vičius, sudėtingoje situacijoje siekdamas užsitikrinti visišką veiklos laisvę, kaip 
kliūtį matė ne tik paskirtąjį pulko vadą, bet ir krn. k. ladigą121.

116 Ten pat, l. 57, 58. 61; Aničas j. karininkas Antanas juozapavičius, p. 54.
117 lcVA, f. 513, ap. 1, b. 1, l. 68.
118 Aničas j. karininkas Antanas juozapavičius, p. 54.
119 lesčius V. lietuvos kariuomenė 1918–1920, p. 226.
120 Aničas j. karininkas Antanas juozapavičius, p. 55.
121 jankauskas V. kario kelias, p. 52.
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Didelė problema pulko vadui A. juozapavičiui buvo santykiai su vokiečių 
įgula Alytuje. Tuo metu ją sudarė keturi pėstininkų batalionai (prie kiekvieno – 
po vieną kulkosvaidžių kuopą), artilerijos brigada (4 baterijos po 4 pabūklus 
kiekvienoje), raitelių eskadronas, išsklaidytas po Alytaus apylinkes. Visos tos 
dalys priklausė 169-ajai apsaugos brigadai. Apie vokiečių kariuomenės mora-
linę būklę P. Biržys rašė: „Ištvirkinti, išlepinti, nežiną žiaurumo ribų, jausdami 
besiartinančią valandą, kada jiems reikės iš Lietuvos išsinešdinti, savivaliavo, vogė, 
plėšė, kankino ir skriaudė miesto ir apylinkių gyventojus.“122 Taigi A. juozapavi-
čiaus nusistatymas vokiečių atžvilgiu buvo suprantamas. Pasak k. Skučo, jis „tik 
svajojo apie tai, kaip ir kokiu būdu nuginkluoti vokiečių įgulą ir tuo būdu įsigyti 
ginklų ir visa kita, reikalinga pulkui, ir padaryti galą vokiečių viešpatavimui ir jų 
plėšimams gyventojų“123.

1919 m. vasario 8 d. pulko štabe buvo gauta žinia, kad vokiečiai plėšia krau-
tuves ir gyventojus. Pulko vadas A. juozapavičius įsakė išsiųsti į miestą susti-
printus patrulius. Patruliuojantys kareiviai apie 12 val. vienoje krautuvėje išgir-
do riksmą. Įėję į vidų, rado tris vokiečių kareivius, plėšiančius krautuvę. Vo-
kiečiai, durtuvais prispyrę prie sienos savininką žydą, reikalavo kasos pinigų. 
Plėšikai buvo suimti ir nuvaryti į pulko daboklę. Vokiečiai jėga bandė išvaduoti 
suimtuosius, bet nieko neišėjo. konfliktas buvo išspręstas tik tada, kai iš kau-
no atvyko aukštas vokiečių karininkas ir paprašė pulko vado A. juozapavičiaus 
suimtuosius paleisti124.  

Nors šį epizodą daugelis autorių nurodo kaip A. juozapavičiaus principin-
gumą, tačiau vargu ar toks jauno vado karštakošiškumas buvo naudingas tada 
dar silpnam pulkui.

PUlkAS koVų SU BolšeVIkAIS meTU

Kovos dėl Alytaus

Siekdama užimti kauną supamuoju manevru iš pietų pusės, bolševikų armi-
jos vadovybė 1919 metų pradžioje ėmė ruoštis karinei operacijai Alytaus kryptimi. 
Iš patekusio į lietuvos karinės vadovybės rankas 1919 m. vasario 6 d. slapto įsaky-
mo bolševikų veikiančiajai armijai matyti, jog ši planavo naktį iš vasario 8-osios į 
9-ąją, pasinaudodama sukilusiais darbininkais ir valstiečiais, visame pietų fronte 
pradėti bendrus greitus ir ryžtingus veiksmus. kiekvienas iš operacijai numatytų 
pulkų turėjo maždaug po 1000 karių. Į dešinę nuo III šaulių pulko veikęs IV šaulių 
pulkas vasario 8 d. turėjo išvykti iš Butrimonių miestelio, Punios rajone persikelti 
į kairįjį Nemuno krantą ir vasario 9-osios rytą, apeidamas Alytų kaniūkų kaimo 
rajone, atkirsti lietuvos kariuomenės susisiekimą ir ryšius su kaunu ir Suvalkais. 
III šaulių pulkas, žygiuodamas pagal plentą Varėna–Alytus, turėjo užimti merki-
nę ir Alytų. Užimant nurodytas vietoves, įsakyta visomis priemonėmis palaužti 
bet kokį galimą lietuvių ir vokiečių pasipriešinimą. šiai operacijai vadovauti buvo 
paskirtas III šaulių pulko vadas Vasiukovas, jo padėjėjais – grinkovas ir Belizoko 
bei politinis komisaras Vavilovas125.

122 Aničas j. karininkas Antanas juozapavičius, p. 55.
123 Ten pat.
124 Ten pat.
125  lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 52.
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krašto apsaugos ministerijos vadovybė su nerimu stebėjo raudonarmiečių 
pasirengimą. jau 1919 m. sausio 16 d. buvo įsakyta Pirmojo pėstininkų pulko va-
dui vykdyti tolimas bolševikų pozicijų žvalgybas (net iki sąlyčio su bolševikais). 
Buvo nurodyta turėti slaptus žvalgus Varėnos ir Valkininkų geležinkelio stotyse, 
taip pat susisiekti su slaptais žvalgais Vilniuje. Visą apie bolševikus surinktą 
medžiagą pulko vadovybė turėjo perduoti krašto apsaugos ministerijos štabui. 
Be to, buvo įsakyta dar sparčiau formuoti Pirmąjį pėstininkų pulką126. Tačiau, 
kaip jau buvo minėta, visko trūko, o paramos krašto apsaugos ministerija daug 
suteikti negalėjo.

Sausio 22-ąją krn. I. musteikiui buvo duotas įsakymas su būriu (36 karei-
viais) išžvalgyti Daugų apylinkes. Buvo gauta žinių, kad į Daugus (22 km nuo 
Alytaus) atvyko 200 bolševikų, taigi I. musteikis turėjo šias žinias patikslinti. 
Dauguose minėtų bolševikų nerasta, tik du kareiviai, kurie buvo paimti į ne-
laisvę127. 

Belaisviai pranešė, kad sausio 21 d. pas juos buvo atvykę vokiečiai. Pasikal-
bėję su komisaru, jie išvyko Alytaus link.

Po poros dienų laikinai einantis pulko vado pareigas krn. k. ladiga, ga-
vęs papildomų žinių, išsiuntė krašto apsaugos ministerijos štabo viršininkui 
telefonogramą, kurioje nurodė, kad, žvalgybos žiniomis, I Pskovo pulko 2-oji 
kuopa užima Bobriškio ir Vežonio kaimus į rytus nuo Daugų, 3-ioji kuopa – 
Druckūnus. Viena kuopa iš Varėnos išvyko Perlojos kryptimi. Bolševikai laukią 
paramos. kai ateisią du pulkai ir artilerija, eisią prie Nemuno128.

Taigi situacija buvo labai rimta. Vilniaus rajone veikė vadinamoji bolševikų 
vakarų armija. šios armijos Pskovo divizija, vadinama lietuvių divizija, buvo 
gavusi įsakymą užimti Alytų ir, išplėtusi pulkus vietos „sukilėliais“ iki brigadų, 
žygiuoti Vokietijos sienos link.

Vokietijos X armijos daliniai jau buvo beveik baigti evakuoti į Vokietiją ir 
net neturėjo pakankamai jėgų užtvaroms sudaryti. o ir likusieji buvo pakrikę, 
juose buvo stipri spartakininkų įtaka.

lietuvai, latvijai ir lenkijai iškilo pavojus atsidurti bolševikų rankose. Tuo 
susirūpino Antantės vadovybė. Santarvininkai iš vokiečių pareikalavo aktyviai 
veikti prieš bolševikus ir išlaikyti liniją gardinas–kaunas–mintauja. Tuo tarpu 
bare Alytus–kaišiadorys vokiečiai turėjo po vieną silpną batalioną prie abiejų 
geležinkelio linijų. Ties Alytumi vokiečiai saugojo šiokią tokią demarkacijos li-
niją, pastatę raitelių užkardą Peteronyse.

Pačiame Alytuje buvo vokiečių raitelių ir pėstininkų, be to, tomis dienomis 
į Alytų atvyko nepilnos sudėties 3-iasis prūsų husarų pulkas129.

Artinantis prie Alytaus bolševikams, vien vokiečių užtvaromis pasikliauti 
nebuvo galima. Politikuojantys spartakininkai ieškojo (ir turėjo) įtartinų ryšių 
su bolševikais. Be to, Pirmojo pėstininkų pulko įgula buvo susitelkusi Alytaus–
Vilniaus pusėje, o vokiečių įgula – už Nemuno, Suvalkų pusėje. Tai kėlė ypač 
daug rūpesčių pulko vadovybei, nes pulkas galėjo atsidurti tarp dviejų priešų.

Nepasitikint vokiečių užtvaromis, sausio 24 d. pulko 2-ajai kuopai buvo 

126 Ten pat, p. 53.
127 1 pėstininkų pulko pirmieji karo žygiai // lcVA, f. 513, ap. 1, b. 379, l. 78 a. p.; Sabalys k. Trumpa mūsų kariuomenės 

15 metų gyvavimo apžvalga // lcVA, f. 929, ap. 3, b. 808, l. 169.
128 1 pėstininkų pulko pirmieji karo žygiai // lcVA, f. 513, ap. 1, b. 379, l. 78 a. p.
129 Ten pat, l. 79 a. p. 
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duotas įsakymas padaryti užtvaras į rytus nuo Peteronių Domenkonių, Venčiū-
nų, Uliškių kaimuose, kad apsisaugotų nuo bolševikų puolimo iš rytų pusės. 
kuopai buvo priskirtas sunkusis kulkovaidis. Su vokiečiais buvo palaikomas 
ryšys. Sausio 24 d. 14 val. kuopa užėmė nurodytas teritorijas. jau tos dienos va-
karą (18 val.) buvo pastebėti nuo Daugų pusės jojantys du raiteliai. Į juos buvo 
paleistas pirmasis šūvis. Raiteliai skubiai spruko į mišką. Bolševilkai pasirodė ir 
priešais lietuvių užtvarą Venčiūnuose.

Bolševikų žvalgai ėmė sekti lietuvių užtvaras, tačiau svarbesnės jų jėgos te-
buvo telkiamos Daugų–Varėnos rajone. Slaptus žvalgus bolševikų pusėn siuntė 
ir lietuviai.

Sausio 27 d. užtvaras aplankė pulko vadas. kareivių nuotaika buvo gera, 
tačiau turėdamas galvoje ypač platų barą, kurį teko saugoti, pulko vadas paprašė 
krašto apsaugos ministro paramos Alytaus įgulai. ministerijos štabas prašomos 
paramos neatsiuntė, priešingai, po kelių dienų iš Alytaus įgulos vieną kuopą net 
paėmė. šautuvai buvo atsiųsti tik vasario 12 d.130

Bolševikams artėjant, vokiečiai iš Peteronių pasitraukė. Tai matyti iš krn. 
A. Žemaičio pranešimo pulko vadui: „Pranešu, kad surinktomis žiniomis vo-
kiečiai iš Peteronių ir Švobiškio išėjo. Iš karininko Šulgos pranešimo matosi, kad 
yra pavojus 2-os kuops pirmam būriui, nes turima žinių, kad bolševikai rengiasi 
žygiuoti pirmyn. Dėl viso ko aš pats atvykau su vienu būriu į Švobiškių k. ir čia 
sustojau. Būsiu iki ryt dienos...Venciūnuose liko viršila su ketvirtu būriu.

2. kuopos vadas karininkas Žemaitis.“131

Vokiečiams pasitraukus, į jų stovėjimo vietas buvo nusiųsta 1-oji kuopa. Ba-
taliono vadas pulko vadui pranešė, kad 1-oji kuopa sausio 29 d. išvyko užimti 
Peteronių ir kaniūkų kaimų. Vadinasi, fronto baras dar labiau išsiplėtė.

Sausio 29-ąją laikinai einantis pulko vado pareigas krn. k. ladiga vėl ap-
lankė sargybas. kareivių nuotaika buvo gera. grįžęs į štabą, 2-ajai kuopai už 
ypatingą budrumą įsakymu pulkui pareiškė padėką.

Vokiečių raiteliams pasitraukus, tačiau bolševikams nepuolant, po dviejų 
dienų atvyko vokiečių pėstininkai. jie ėmėsi saugoti barą į pietus nuo Petero-
nių. 1-oji kuopa sausio 30-ąją pakeitė 2-ąją kuopą. 1-osios kuopos vado sau-
sio 30- osios pranešime, be kita ko, rašoma: „Jokių svarbių atsitikimų nebuvo. 
Iš Daugų atvyko savanoris kareivis pabėgęs iš bolševikų. Sako, kad tenai jų yra 150 
žmonių. Bolševikai areštavo Daugų komitetą ir išsiuntė į Vilnių. Kuomet mūsų 2. 
kuopos žvalgai buvo prie Daugų, tai jie matė ir buvo nusigandę. Naktį aš vieną 
šnipą pasiunčiau į Daugus, o rytoj bus pasiųsta žvalgyba į Pavartėnus.“132

Vasario 2 d. 1-osios kuopos užtvaras pakeitė 5-oji kuopa. Vasario 6 d. 5-osios 
kuopos vadas krn. V. Skorupskis pranešė, kad bolševikų žvalgai apšaudė kuopos 
užtvarą švobiškyje. lietuvių sutikti ugnimi, bolševikai pasitraukė.

Vasario 6 d. 5-ąją kuopą pakeitė 6-oji. Vasario 7-ąją kuopos vadas krn. 
V. šaudzis pranešė, kad naktį iš švobiškio užtvaros išsiųsti žvalgai 4 val. ryto 
susitiko su bolševikų žvalgais ir susišaudė. Pastarieji pasitraukė į mišką. Vėliau į 
mišką buvo pasiųsta daugiau karių, bet bolševikų surasti nepavyko.

130 Ten pat, l. 78 a. p.
131 Ten pat, l. 79.
132 Ten pat.
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Vasario 10-ąją mūsų daliniai vėl pasikeitė: 6-ąją kuopą pakeitė 1-oji kuo-
pa. Vokiečiai informavo, kad, jų turimomis žiniomis, bolševikai artimiausiomis 
dienomis puls kauną ir Alytų. Tačiau krn. P. genys iš užkardų rašo pranešimą, 
kad kol kas bolševikai Daugų ir Alytaus link neina. Dauguose yra 150 žmonių ir 
du kulkosvaidžiai, Butrimonyse – 100 žmonių133.

Vasario 9 d. krašto apsaugos viceministras krn. Stasys Zaskevičius Pirmojo 
pėstininkų pulko vado pareikalavo vieną kuopą pasiųsti paremti jiezno gynybos. 
laikinai einantis pulko vado pareigas krn. A. juozapavičius įsakė 15 val. išvykti 
krn. A. Žemaičio vadovaujamai 2-ajai kuopai. kuopa 16 val. išžygiavo į Prienus 
keliu Alytus–Balbieriškis–Prienai134. o jau kitą dieną, t. y. vasario 10-ąją, buvo 
sužinota, kad Alytaus kryptimi žygiuoja apie 700 bolševikų karių vora, ginkluo-
ta 15 kulkosvaidžių ir keturiomis lengvosiomis patrankomis135.

Vasario 10 d. pulko vadas krn. Antanas juozapavičius išsiuntė į kauną slaptą 
raštą, kuriame buvo rašoma: „Šiuo pranešu, kad stovis fronto Alytuje pavojingas, 
apie pavojingumą stovio buvo pranešta Ponui Ministeriui savaite atgal, – tuomet 
pulkui reikalinga buvo duoti 200 kareivių iš Kauno, tas buvo prižadėta, bet ligšiolai 
nei vienas žmogus iš Kauno ne atėjo ir dargi įsakius Vice-ministeriui 9 vasario 1919 
metų N 3 tapo paimta viena kuopa 1 pulko jo nuožiūrai, kas susilpnino padėjimą 
Alytuje. Manau, kad išėjus iš to keblaus padėjimo reikalingi žmonės ir ginklai, 
kitaip gali būti katastrofa.“136

Tą pačią vasario 10-ąją įvyko Pirmojo pėstininkų pulko vadovybės ir vokie-
čių karinės vadovybės pasitarimas. Tiek vokiečių, tiek lietuvių turėta informacija 
apie bolševikų skverbimąsi vakarų bei pietų kryptimis buvo panaši. Susitikimo 
metu buvo aptartas bendro vadovavimo sujungtoms lietuvių ir vokiečių jėgoms 
klausimas. kadangi vokiečių įgulos Alytuje vadas buvo generolas, šie ir pasiūlė 
Pirmajam pėstininkų pulkui prasidėjus kovoms pereiti vokiečių brigados vado 
žinion. Pulko vadovybė tokiam pasiūlymui iš principo neprieštaravo, tačiau pa-
žadėjo konkrečiai į šį klausimą atsakyti tik pasikonsultavusi su kariuomenės 
vadovybe. Pasitarime taip pat buvo tartasi dėl gynybos pozicijų pasirinkimo, 
ryšių palaikymo ir vieni kitų parėmimo lemtingais atvejais. Vokiečiai siūlė nieko 
nelaukiant sudaryti gynybos planą, kovos pozicijas pasirinkti vietoje ir tinkamai 
jas parengti. jie pakvietė lietuvius kitos dienos rytą atvykti į Uliškių kaimą. 
Nors vokiečių brigados vadovybė rodė didelį palankumą lietuviams, tačiau Pir-
mojo pėstininkų pulko vadovybė jais nepasitikėjo ir į susitikimą neatvyko. Tik 
telefonu vokiečių vadovybės atsiprašė ir pareiškė į numatytą susitikimo vietą 
negalėsianti atvykti. Pirmasis pėstininkų pulkas nutarė prieš bolševikus veikti 
savarankiškai137. Tai, ko gero, buvo pati didžiausia klaida, kurią padarė pulko 
vadas krn. A. juozapavičius ir vadovaujantys pulko karininkai.

kaip sekėsi viceministro S. Zaskevičiaus žinion pasiųstai kuopai, informaci-
ją pateiksime taip, kaip yra užrašęs kuopos vadas krn. A. Žemaitis:

133 Ten pat, l. 79–80.
134 Trumpa jezno kautynių apžvalga // Ten pat, l. 86.
135 mjr. Ališauskas. Pirmieji Nepriklausomybės kovų žygiai // mūsų žinynas, t. 36, Nr. 2, p. 213.
136 Ten pat.
137 lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 54.
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„Birštone sutikome pirmus atsitraukiančius nuo Jezno du raitelius, kurie man pra-
nešė, bolševikų didelės jėgos sumušė mūsiškius, ėsą daug sužeistų, jų tarpe ir pats vice-
ministras krn. Zaskevičius. Duotas įsakymas trauktis atgal į Prienus.

Iš šių raitelių pranešimo negalėjau sužinoti tikros situacijos, bet matydamas, kad 
su mūsiškiais atsitiko nelaimė, išdaviau kuopai iš vežimo papildomai šovinių ir po 
kelių karštos prakalbos žodžių, tęsiau žygį toliau. Mano griežtas nusistatymas žūt būt 
eiti pirmyn, sukėlė gerą nuoatiką visai kuopai, tik 2-3 silpnesnės valios, pasitaikius pir-
mam miškeliui, atsiliko ir pabėgo. Kelyje sutikau dar keletą besitraukiančių pėstininkų. 
Kiek pažygiavę prie Šakonių kaimo sutinku tvarkingai atsitraukiančius pėstininkus ir 
raitelius. Su jais buvo ir vice-ministras, kuris paaiškino situaciją ir davė man įsakymą 
žygiuoti su kuopa, pridengiant atsitraukiančias ir pavargusias dalis.

Tos dienos vakare prie Birštono buvo surinktos visos turimos lietuvių jėgos ir patikri-
nus nustatyta, kad nėra būrio vado krn. Četuchino. Su puse žmonių, kurių dalis pateko 
bolševikų nelaisvėn ir buvo žiauriai išžudyti.

Žmonės buvo pavargę, todėl buvo nutarta vykti į Prienus ir duoti žmonėms 
poilsio. 

Sekančią dieną, vasario 11 d. ryte 1 pėstininkų pulko 2-oji kuopa buvo išvesta Prie-
nų priedangai į Birštono aukštumas.

Vasario 13 vėl buvo nutarta pulti Jezno miestelyje esančius bolševikus. Tiksliam prie-
šo priešakinių postų išsiaiškinimui visą naktį buvo vedama energinga žvalgyba kari-
ninkams Pošiūnui ir Treideriui vadovaujant. Naktis buvo nepermatomai tamsi, snigo.

Ryto metą abi kuopos buvo suvestos į vieną batalioną. Batalionui vadovauti buvo 
pavesta krn. Žemaičiui. 1 pėstininkų pulko 2-ajai kuopai vadu buvo paskirtas krn. 
Treideris, 2-ojo pėstininkų pulko kuopos vadu krn. Pošiūnas. Puolimą rėmė vokiečių 
kariuomenės dalinys su viena patranka.

Sutvarkius batalioną ir atidavus paskutinius nurodymus, buvo pradėtas žygis. Rai-
teliai buvo išsiųsti anksčiau ir iki puolimo pradžios sudarė priešakinę rinktinę. 2-oji 
kuopa, vykdama į puolimo išeities ribą, susidūrė su bolševikų raitąja žvalgyba, kuri po 
trumpo susišaudymo paspruko. Užėmus puolimui nurodytas išeities vietas, buvo pra-
dėtas visu frontu puolimas. Kadangi prie 2 pėstininkų pulko kuopos buvo pats vice-
ministras Zaskevičius, tai aš ėjau kartu su 1 pėstininkų pulko 2-ąja kuopa, veikusia 
kairiajame sparne. 

Pradėjus puolimą, bolševikai atidengė smarkią ugnį iš šautuvų ir kulkosvaidžių. 
Dar nepratę prie kautynių 2-osios kuopos savanoriai, pagauti baimės, puolė prie žemės. 
Kadangi tik griežtu ir energingu kuopos judesiu buvo galima demoralizuoti priešą ir 
jo ugnį, todėl atviroje vietoje išėjau prieš kuopą. Užteko šio mano poelgio ir kelių žo-
džių.- „Ką vyručiai, baisu pirmyn!“ ir grandinė pakilo ir iki Jezno paėmimo nė vienas 
savanoris be komandos neatsigulė...

Energingas visu frontu puolimas privertė bolševikus bėgti iš Jezno, paliekant sužeis-
tus ir daug ginklų bei šaudmenų. Vienas kulkosvaidis buvo paliktas bažnyčios bokšte. 
Norėta pulti bolševikus dar ir toliau, tačiau tuojau pradėjo temti ir priešą teko perse-
kioti tik ugnimi. Priešas traukėsi Stakliškių kryptimi. Nesuspėję pabėgti iš Jezno mies-
telio bolševikai į mūsų savanorius šaudė iš namų. Įpykę savanoriai vieną kitą bolševiką 
nudūrė.“138

138 Trumpa jezno kautynių apžvalga // lcVA, f. 513, ap. 1, b. 379, l. 86–88.
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kitą dieną jiezne esantys Pirmojo pėstininkų pulko 2-osios kuopos kariai 
pastebėjo besileidžiantį bolševikų lėktuvą. lakūnai, negalėdami greitai sutai-
syti sugedusio lėktuvo, pasiėmę kulkosvaidį pabėgo Butrimonių link. Pasiųstas  
2-oios kuopos žvalgų būrys lėktuvą atitempė į jiezną. Tai buvo pirmasis brangus 
karo grobis, kurį mūšio lauke paėmė lietuvių kariai.

Taip ir baigėsi jiezno kautynės, per kurias bolševikams, besiveržiantiems į 
kauną ir Alytų, buvo suduotas nemenkas smūgis. Tačiau jų jėgos nebuvo pa-
kirstos.

Vasario 12 d. smarkesnės kautynės su bolševikais prasidėjo ties Alytumi ir 
pačiame Alytaus mieste. Pirmojo pulko dalys saugojo barą nuo Alytaus į rytus 
(švobiškės–Domantonys–Venciūnai–Uliškiai) ir į šiaurę (Padvariškės–Norge-
liškės). Vokiečiai saugojo fronto barą linijoje Poteronių geležinkelio stotis–Alo-
vė–Butrimiškės. Be to, jie taip pat saugojo merkinės–Perlojos kryptį139.

Pulko krn. P. genio vadovaujama l-oji kuopa saugojo švobiškių–Domanto-
nių–Venciūnų barą. krn. A. Žemaičio vadovaujamą kuopą vasario 9 d. perkėlus 
į Prienų–jiezno barą, pulke tinkamos kautynėms beliko tik l-oji, 5-oji ir 6-oji 
kuopos. Taigi lietuviai, neturėdami pakankamai pajėgų, fronto liniją saugojo tik 
kai kuriose vietose, daugiausia kelius, tiltus, o ištisi barai, net po keletą kilome-
trų, buvo visai nesaugomi. Tai, be abejo, gerai žinojo ir bolševikų kariuomenės 
vadovybė, nes organizavo gana intensyvią žvalgybą. 

Pulko vadui didelį nerimą kėlė ir šovinių rusiškiems šautuvams trūkumas. 
Pulkas vokiškų šovinių turėjo pakankamai, tačiau daugiausia buvo ginkluotas 
rusiškais šautuvais. krašto apsaugos ministerija žadėjo padėti, tačiau atsiųsti 
vokiškų šautuvų negalėjo, nes ginklų transportas iš Vokietijos vėlavo. Į kauną 
išvyko krn. P. gladutis, tačiau kai grįžo su šoviniais, mūšis su bolševikais jau 
buvo prasidėjęs140.

Tuo tarpu 2-ojo bataliono apginklavimas ir kitų perginklavimas turėjo įvyk-
ti vasario 12 d. gynybos planas buvo paremtas tuo, jog iki vasario 12-osios dali-
niai bus apginkluoti, o vasario 13-ąją jie galės išsidėstyti saugomame bare141. Tai 
matyti iš pulko vado krn. A. juozapavičiaus įsakymo:

„ 12 vasario 1919 m. Alytus. 2 bataliono vadui. Paliepi mas. 
Rytoj vasario 13 d. 8 val. ryto 5 kuopa turi išeiti užėmimui fronto nuo kaimo 

Takniškiai ligi kaimo Vaidaugai; šie kaimai į šiaurės rytų pusę nuo Alytaus. 
5 kuopa turi būti 10 val. kaime Vaidaugai; 10 val. ryto kaime Vaidaugai būsiu 

ir aš ir smulkiai nurodysiu, kaip užimti frontą. Vienas būrys 6 kuopos 10 val. turi 
užimti kaimą Ulyškiai, kuris yra į rytus nuo Alytaus; šiam būriui į kaimą Vaidaugai 
eiti nereik. 5 ir 6 kuopų vadams iš ryto 6 val. išsiųsti nuo būrio po 4 butininkus.

5 kuopa išsiunčia butininkus į kaimą Medukštą, Vaidaugai ir Takniškiai, 
6 kuopos būrys išsiunčia butininkus į kaimą Ulyškiai. Būrys 6 kuopos turi laikyti 
ryšį su vokiečiais, stovinčiais kaime Poteronys.

E. 1 pėst. pulko vado pareigas karininkas A. Juozapavičius.“142

139 lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 53.
140 jankauskas V. kario kelias, p. 53.
141 Ališauskas kazys. kovos dėl lietuvos nepriklausomybės 1918–1920, p. 146.
142  Ten pat, p. 147.
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Taigi pulko vadas nusprendė sustiprinti 5-ąja ir 6-ąja kuopomis sargybų li-
niją ir gintis, rezerve paliekant 7-ąją kuopą ir mokomąją komandą. Tačiau šio 
plano vykdyti neteko. Žadėtuosius ginklus (500 vokiškų šautuvų ir keliasdešimt 
tūkstančių šovinių) pulkas gavo vėlų vasario 12-osios vakarą, apie 20 valandą. 
ginklai buvo sudėti į sandėlį. Tačiau maždaug tokiu laiku bolševikai pradėjo 
pulti lietuvių ir vokiečių sargybas. Pulko rezerve Alytuje likę kareiviai tuojau pat 
buvo apginkluoti atvežtaisiais šautuvais. Vos gavę ginklus, čia pat prie sandėlio 
jie buvo mokomi jais naudotis, mat buvo susipažinę tik su rusiškais šautuvais. 
Besimokant paaiškėjo, kad atvežtos netinkamos šovinių dėtuvės, o be jų šau-
tuvo užtaisyti iš karto penkiais šoviniais buvo neįmanoma. Tai, be abejo, kėlė 
nepasitenkinimą, tačiau nieko kito neliko, kaip tik taip apginkluotus kareivius 
siųsti pasitikti priešo143.

Prieš lemiamas kautynes susirgo 7-osios kuopos vadas krn. B. Bilminas. jis 
buvo paguldytas į ligoninę. Nekaip jautėsi ir pulko vadas krn. A. juozapavičius, 
nes išvakarėse krisdamas nuo arklio stipriai susitrenkė144. kaip vėliau prisiminė 

143 lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 55.
144 jankauskas V. kario kelias, p. 53.

Schema Nr. 1
kautynės su bolševikais ties Alytumi. 1919 m. 
vasario 12 d.
Iš knygos: V. lesčius. lietuvos kariuomenė 
nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 56
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krn. P. Tamašauskas, visi kariai suprato, kad artinasi rimta valanda. Nors spau-
dė dideli nepritekliai, pulko karininkų ir kareivių nuotaika buvo gera, baimės 
niekas nejautė. Vyravo drąsa, pasiryžimas, klusnumas, visiškas pasitikėjimas savo 
vadais145.

Alytų puolė bolševikų III ir IV šaulių pulkai, kuriuose buvo maždaug po 
1000 karių. III šaulių pulkas puolė pagal plentą Varėna–Alytus. Bolševikų 
IV šau lių pulkas puolė į šiaurę nuo III šaulių pulko. Plento kryptimi bolševikų 
daliniai puolė labai koncentruotomis pajėgomis, pagrindines jėgas nukreipda-
mi prieš lietuvius146, nes tikėjosi, kad vokiečiai ne tik nesipriešins, bet juos dargi 
parems.

Tačiau lietuviai ir vo-
kiečiai bendros vadovybės 
neturėjo ir vieni kitais ne-
pasitikėjo, o tai labai ap-
sunkino padėtį fronte. Pa-
sitarimuose su vokiečiais 
dalyvavęs krn. P. Tama-
šauskas taip aprašė bolše-
vikų puolimą: „1 pėst. pul-
kas telefono ryšio su fronto 
linijos daliniais neturėjo, 
turėjo tik vokiečiai, tad ir 
žinių galima buvo gauti 
tik iš vokiečių štabo. Apie 
užpuolimą buvo sužinota iš 
vokiečių husarų pulko šta-
bo. Iš vokiečių husarų pulko 
štabo telefonu buvo praneš-
ta, jog bolševikai pirmiau-
sia puolė vokiečių ir lietuvių 
lauko sargybas. Iš jų buvo 
sužinota, jog bolševikai 23 
val. 30 min. nuo Daugų 
pusės pirmiausia puolė už-
tvarą Nr. 1 (Švobiškių km), 
o netrukus buvo puolamos 
užtvaros Nr. 2 (Domanto-
nių k.), Nr. 3 (Venciūnų k.)   

145 Ališauskas k. kovos dėl lietuvos nepriklausomybės 1918–1920, p. 147.
146 Ten pat.

Schema Nr. 2
Bolševikų puolimas ir pulko atsitraukimas. Iš: lVcA, f. 513, ap. 1, 
b. 31, l. 12



          
44

kitos. Kiek vėliau I pėst. pulko vadas gavo žinią, kad mūsiškių užtvaros iš Ulyškių 
k. pasitraukė. Vokiečiai nusiskundė, kad jų kairiajam sparnui gresia apėjimas. Dar 
kelis kartus vokiečiai telefonavo mūsiškiams, reikalaudami sustiprinti Ulyškių ra-
joną ir atstatyti pirmykščią padėtį. Paskutinį kartą kalbėdami pridūrė, kad jeigu 
negrįš mūsų užtvaros į Ulyškių k., tai jie bus priversti apleisti pozicijas. I pėst. pulko 
vadovybė, įvertinusi susidariusią padėtį, suprato, jog minėtam būriui reikėjo suteik-
ti skubią paramą, tačiau neturint greitų susisiekimo priemonių žiemos sąlygomis 
įveikti nemažą atstumą nebuvo jokių galimybių. Daugiau vokiečiai nebeskambino, 
o į mūsų telefoninius pašaukimus neatsiliepdavo.“147

krn. j. Čaplikas, aprašydamas vasario 12–13 dienų kautynes, pokalbius su 
vokiečiais apibūdina taip: „Apie padėjimą fronte buvo gauta žinių nuo vokiečių 
brigados viršininko, kad jo kariuomenė pasitraukė į kaimą Kaniūkai. Lietuvių 
kariuomenė gynėsi Švobiškėse kiek galėjo, bet turėjo pasitraukti prieš didesnę jėgą 
ir klausė, kur dabar lietuvių pozicijos; jam buvo nurodytos, buvo pranešta 1 val. 55 
min. Lygiai 2 val. vokiečių brigados viršininkas perdavė, kad jų kariuomenė stovi 
Kaniūkų kaime ir rengiasi eiti pirmyn, tegul ir mūsų kariuomenė irgi eina, kad 
užimtų senąsias pozicijas; šį pranešimą tuojau išsiunčiau vadui pulko su raiteliu. 
2 val. 7 min. gaunu žinią nuo raitelio Gabriuko, kad padėjimas blogas, rusų dau-
gybė, pulko vadas pakliuvo į nelaisvę, 1 ir 6 kuopos užima frontą prieš Venciūnus 
ant plento, susirėmimas tarp mūsų ir rusų kareivių eina, du sužeisti atvežti į karei-
vines I bataliono, pranešimo pulko vadui neatidavė, nes jo nėra; būk tai Kaniūkų 
kaimą vokiečiai apleido ir dabar šį kaimą užima rusai; ištirti tai pasiunčiau 1 kuo-
pos žvalgus ... Skambinau telefonu į vokiečių brigados viršininką, kad sužinočiau 
ką jie veikia ir kur laiko frontą, bet neatsiliepė148.“

Pulko padėtis darėsi vis sunkesnė, neaiški, nes iš saviškių nebuvo gauta jokių 
žinių. Tik iš šautuvų ir kulkosvaidžių šūvių artėjimo buvo galima daryti išvadą, 
jog mūsiškiai traukiasi ir Alytui gresia rimtas pavojus. Po kiek laiko kareivinių 
rajone pasirodė lauko sargybų kariai. jie pasakojo, kad bolševikai puolė didelė-
mis pajėgomis, o vokiečiai paliko savo pozicijas ir pasitraukė. Pavojus grėsė iš 
rytų. Tada pulko vadas krn. A. juozapavičius pasiuntė 5-ąją ir 6-ąją kuopas plen-
tu į rytus, kad pridengtų Alytų nuo bolševikų, ir išskubėjo į barą. Prieš išvyk-
damas operacijos reikalus jis pavedė pulko štabo viršininkui krn. j. Čaplikui. 
Drauge su pulko vadu išvyko karininkai I. musteikis, A. Svilas, kulkosvaidžių 
kuopos vadas ir A. Povilaitis. Ryšiams palaikyti su pulko štabu buvo paimti keli 
raiteliai. Visa ši grupė išvyko vasario 13-ąją, 8 minutės po vidurnakčio. Pulko 
rezerve liko pusė 5-osios kuopos (65 kareiviai), 7-oji kuopa (37 kareiviai) ir mo-
komoji komanda (32 kareiviai)149. 

Pirmąjį smūgį vasario 12-osios vakarą bolševikai nukreipė į švobiškių užtva-

147  Ten pat, p. 148; lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose, p. 55.
148  Ališauskas k. kovos dėl lietuvos nepriklausomybės 1918–1920, p. 148.
149  Ten pat, p. 149–150; lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 55.
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rą. krn. A. juozapavičius ryžosi pats išsiaiškinti susidariusią padėtį, jei įmano-
ma, apeiti bolševikų sparną, suduoti jiems smūgį ir užkirsti kelią plentu puolan-
tiems bolševikams. Pulko vadas nuvyko į Venciūnų kaimą ir susitiko su 1-osios 
kuopos vadu krn. P. geniu. Ten sužinojo, kad iš švobiškių kaimo mūsų užtvara 
jau buvo pasitraukusi. Netrukus užtvara pasitraukė ir iš Domantonių kaimo. 

Naktis buvo labai tamsi, snigo. Papildžius būrį iki 40 karių, buvo pradė-
tas žygis iš Venciūnų kaimo į priešo užnugarį. šio dalinio priekinėje saugoje 
ėjo krn. P. genys su keliais kareiviais. laukais visi pasiekė plentą Alytus–Varė-
na, bet bolševikai jau buvo praėję pro tą vietą, tad jie atsidūrė šių užnugaryje. 
krn. A. juozapavičiui įsakius būrys nužygiavo plentu Alytaus link. Nepriėjus 
kryžkelės, prie Poteronių kaimo ant plento buvo pastebėta daug žmonių. šie 
rusiškai paklausė: „Kas ten?“ krn. P. genys taip pat rusiškai atsakė: „Svoji“ (savi) 
ir rusai nusiramino. Užėmę patogias pozicijas aukštumėlėje ant plento, lietuviai 
į bolševikus ėmė šaudyti. Rusų pusėje prasidėjo sąmyšis ir triukšmas. Tačiau 
greitai pasigirdo komandos ir rusai pradėjo pulti. lietuvių būrys turėjo nedaug 
šovinių, o turimas be stovo kulkosvaidis sugedo. lietuvių ugnies smūgis buvo 
per silpnas, kad rusų pusėje kiltų panika. Teko trauktis atgal į Alytų. j. juozapa-
vičiaus vadovaujamas būrys į Alytų grįžo vasario 13-ąją auštant. mieste jau vyko 
mūšiai150. 

Tuo metu, kai krn. A. juozapavičiaus būrys buvo išvykęs, krn. j. Čaplikas 
5-osios kuopos karininką Praną Černiauską su 10 kareivių pasiuntė žvalgybon 
į Takniškių kaimą. 6-oji kuopa, vadovaujama krn. V. šaudzio, buvo pasiųsta 
paremti priešakinius dalinius dešiniajame sparne, plento kryptimi. 5-oji kuopa, 
vadovaujama krn. V. Skorupskio, užėmė aukštumas į rytus nuo kareivinių ir 
miško. Su 5-ąja kuopa drauge vyko ir 2-ojo bataliono vadas krn. P. Tamašaus-
kas. Pulko adjutantas krn. Vaclovas Žadeika su vienu raiteliu buvo pasiųstas į 
dešinįjį sparną išsiaiškinti, kur yra ir ką veikia vokiečių daliniai. 4 val. grįžęs į 
pulko štabą, jis informavo, jog vokiečiai kaniūkų kaime nuo bolševikų visiškai 
nesigynė ir iš savo kareivinių pasitraukė Suvalkų kryptimi. 5-oji ir 6-oji kuopos 
buvo atžygiavusios netoli Venciūnų kaimo. krn. V. šaudzio pasakojimu, jis 
buvo išjojęs į Venciūnus, kur rado pulko vadą krn. A. juozapavičių. kai bolše-
vikai pradėjo pulti kaimą, A. juozapavičius įsakė krn. V. šaudziui užkirsti jiems 
kelią ir nurodė vietą. kai krn. V. šaudzis sugrįžo į kuopą ir pradėjo vykdyti 
užduotį, pasirodė, kad bolševikai jau pasiekę aukštumą, kurią jis turėjo užimti. 
5-oji ir 6-oji kuopos gynėsi prie miškelio, tačiau bolševikai apėjo kuopų dešinįjį 
sparną ir privertė trauktis. kuopos ėmė trauktis į Alytų, paskui į kairįjį Nemu-
no krantą.

Tuo pat metu krn. j. Čaplikas pasiuntė mokomąją kuopą (apie 30 kareivių), 
vadovaujamą krn. Z. gerulaičio, užimti kaniūkų plento tilto per Nemuną ir 

150  Ališauskas kazys. kovos dėl lietuvos nepriklausomybės 1918–1920, p. 150.
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neleisti bolševikų į kai-
rįjį upės krantą. Tačiau 
kuopa tilto nepasiekė, 
nes jį jau buvo užėmę 
bolševikai. Perėję į kairįjį 
krantą, jie pradėjo verž-
tis į Alytų ir apšaudyti 
Pirmojo pėstininkų pul-
ko kareivines. Vokiečiai 
iš kareivinių jau buvo 
pasitraukę151. jie irgi ne-
atlaikė gausesnio priešo 
spaudimo.

Vokiečiai traukėsi 
kaudamiesi, buvo už-
muštų ir sužeistų. Dalies 
sužeistųjų jie net nesu-
skubo evakuoti, paliko 
Alytaus apskrities ligoni-
nėje152.

krn. Z. gerulaičio 
pozicijoms sustiprinti 
buvo pasiųsta 30 kareivių 
iš 7-osios kuopos. jiems 
buvo įsakyta kiek galima 
ilgiau gintis pozicijose 
prie kapinių kairiajame 
Nemuno krante. Tačiau greitai ir iš ten reikėjo trauktis.

Padėtis vis labiau komplikavosi. Pulko jėgos buvo išsklaidytos, rezervų ne-
bebuvo. o bolševikai vis puolė. Vasario 13-ąją, 6 val. ryto, bijant, kad bolševi-
kai gali užimti Alytų, ūkio dalies viršininkui ir nerikiuotės kuopos vadui buvo 
įsakyta visą pulko turtą vežti į likiškių kaimą Simno kryptimi. Deja, įsakymas 
trauktis visų kuopų nepasiekė, nes nebuvo galimybių joms apie tai pranešti. 
Tuo metu kuopos veikė savarankiškai, nes bendro vadovavimo jau nebebuvo. 
kadangi trūko vežimų ir arklių, nebuvo galimybių iš Alytaus išvežti ir pulko 
turtą. Sandėlyje buvo apie 300 tik ką gautų šautuvų. Tik pulko ligoninė susku-
bo išgabenti vertingesnį turtą ir išvežti visus sužeistuosius ir ligonius. mieste 
prasidėjo šaudymai153.

151 Ten pat, p. 152; lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose, p. 57.
152 Ališauskas k. kovos dėl lietuvos nepriklausomybės 1918–1920, p. 152.
153 Ališauskas k. kovos dėl lietuvos nepriklausomybės 1918–1920, p. 152 ; lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomy-

bės kovose, p. 57.

Schema Nr. 3
Pulko atsitraukimas pralaimėjus mūšį dėl Alytaus
Iš knygos: k. Ališauskas. kovos dėl lietuvos nepriklausomybės 
1918–1920, p. 151
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Tuo metu apie 7 val. ryto iš priešakinio baro į kareivines grįžo pulko vadas 
krn. A. juozapavičius. Sužinojęs apie padėtį fronte ir pulke, jis įsakė pakrauti 
ginklus į dvejas roges ir su keliais kareiviais, apšaudomas bolševikų ir vietinių 
komunistų, pabandė prasiveržti per tiltą į Suvalkijos pusę, tikėdamasis pasiekti 
savuosius. jojantis per Alytaus tiltą krn. A. juozapavičius apie 8 val. buvo bol-
ševikų nukautas. jiems atiteko ir vežti ginklai. Taip, kovodamas dėl lietuvos 
laisvės, žuvo pirmasis mūsų kariuomenės karininkas, laikinai einantis Pirmo-
jo pėstininkų pulko vado pareigas Antanas juozapavičius154. Už šį žygdarbį po 
mirties 1922 m. gruodžio 8 d. jis buvo apdovanotas I rūšies 1-ojo laipsnio Vyties 
kryžiumi155.

Pulkas patyrė pirmąjį skaudų pralaimėjimą. Tai lėmė daug priežasčių, tačiau 
svarbiausioji buvo silpnas pulko apginklavimas ir įgūdžių stoka. Deja, tenka 
konstatuoti, kad daug klaidų padarė ir laikinai einantis pulko vado pareigas 
krn. A. juozapavičius. Nors ir žinojo, kad bolševikai ruošiasi pulti pulką bent 
triskart didesnėmis jėgomis, karius vadas išsklaidė labai plačiame fronte, neuž-
mezgė glaudaus ryšio su vokiečių karinio dalinio vadovybe. Pasitvirtino tolia-
regiška pirmojo vado krn. j. galvydžio-Bykausko nuostata, kad su vokiečiais 
reikia palaikyti pačius geriausius santykius156. 

Pirmajam pėstininkų pulkui teko trauktis. Deja, pulko vadas krn. A. juo-
zapavičius ir pulko štabas nebuvo pa-
rengę jokio plano, kaip pralaimėjimo 
atveju bus traukiamasi, todėl viskas 
vyko chaotiškai. Viena pulko dalis, 
daugiausia tie, kurie perėjo tiltą (šta-
bas su ūkio dalimi ir kuopa, kai ku-
rios rikiuotės dalys) pasitraukė Simno 
link. Pakeliui dalis kareivių su ginklais 
išsivaikščiojo į namus. likusieji apie 
14 val. pasiekė Simną. 

kairiajame sparne kovęsi daliniai 
(jiems vadovavo 2-ojo bataliono va-
das krn. P. Tamašauskas), kurie perė-
jo užšalusį Nemuną, pro Balbieriškį 
pasitraukė Prienų link ir vasario 13 d. 
jiezne prisijungė prie viceministro krn. 
S. Zaskevičiaus rinktinės. Į jiezną pasi-
traukė 12 karininkų ir 245 kareiviai157.

154 Ališauskas k. kovos dėl lietuvos nepriklausomybės 1918–1920, p. 152.
155 Įsakymas kariuomenei. 1923 m. sausio 9 d. Nr. 7.
156 jankauskas V. kario kelias, p. 54.
157 lesčius V. lietuvos kariuomenė 1918–1920, p. 228.

karo valdininkas P. Ruzgas
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 Pulko kariams pasiekus Simną, įvyko karininkų pasitarimas. kadangi vie-
tos komunistai nutraukė telefono ryšį, nebuvo galimybės susisiekti su kaunu. 
Buvo bandoma skambinti į marijampolę, bet ir ten ryšys neveikė. Plito gan-
dai, jog kaunas užimtas sukilusių bolševikų, dalis lietuvos valdžios suimta, o 
kita dalis išsibėgiojusi. Net tarp pačių karininkų atsirado norinčiųjų skirstytis 
po namus. Visgi krn. j. Čaplikui pavyko įtikinti, jog reikia pasiekti marijam-
polę, o tada, sužinojus tikrąją padėtį, paaiškėsią, kaip elgtis toliau. Simne ka-
riams buvo paruošti pietūs. Į marijampolę jie traukėsi per krosną, liudvinavą. 
Pakeliui, Žaliosios miške, besitraukiančius Pirmojo pėstininkų pulko karius 
užpuolė vietos komunistai. Buvo nukautas karo valdininkas Petras Ruzgas158, 
penki kareiviai ir krn. j. Sutkus sužeisti. Užpuolikus pavyko sugauti, jie buvo 
atiduoti karo lauko teismui. Vasario 15-ąją, vidurnaktį, į marijampolę atžygiavo 
17 karininkų, 9 karo valdininkai ir 219 kareivių, vadovaujamų krn. j. Čapliko. 
jie turėjo 167 šautuvus, vieną kulkosvaidį, 6500 šovinių ir 52 arklius. Tą pačią dieną 
buvo sudaryta viena suvestinė kuopa, Puskarininkių mokykla, kulkosvaidinin-
kų komanda ir Ūkio kuopa159.

Tuo metu krn. I. musteikio vadovaujamas pulko 1-asis batalionas, iš Alytaus 
perėjęs užšalusį Nemuną, vasario 13 d. 20 val. pasiekė Balbieriškio dvarą, o kitą 
dieną atvyko į Prienus. Čia susirinko apie 15 karininkų ir per 200 kareivių. Va-
sario 15 d. jie buvo nukreipti į jiezną ir apgyvendinti pas vietinius gyventojus. 
kariuomenės vadovybės įsakymu 2-ojo bataliono vadas krn. P. Tamašauskas 
vietoj krn. m. goštauto buvo paskirtas jiezno komendantu, krn. V. Skorups-
kis – jo padėjėju, o krn. I. musteikis – rinktinės vadu160.

kairiajame pulko sparne, šiaurės rytuose, Norgeliškių ir Padvariškių bare, 
bolševikai nepuolė. Čia buvo pastatytos Pirmojo pėstininkų pulko sargybos. 
Sargybų viršininkas krn. A. Petruškevičius, nors ir turėjo raitelių, ryšių su pul-
ko štabu kautynių metu nepalaikė.

Bolševikams užėmus Alytų, krn. A. Petruškevičius, neturėdamas jokių duo-
menų apie padėtį pulke, nesusiorientavo situacijoje ir manydamas, kad pulkas 
sutriuškintas, įsakė kareiviams išsiskirstyti ir slapstytis, arklius atidavė kaimie-
čiams, o pats nuvyko į Alytų, kur pateko bolševikams į nelaisvę. Vėliau jis iš 
nelaisvės pabėgo161.

Nors pulkas ir pralaimėjo, tačiau didelių nuostolių nepatyrė. kautynėse 
žuvo vienas karininkas ir keli kareiviai, apie 20 kareivių pateko rusams į nelais-
vę, bet kai kurie vėliau pabėgo.

Vasario 15 d. pulko štabo viršininkas krn. j. Čaplikas perėmė vadovavimą 

158 Savanorių žygiai, t. 1, V., 1991, p. 70.
159 lesčius V. lietuvos kariuomenė 1918–1920, p. 57, 60, 228; Ališauskas k. kovos dėl lietuvos nepriklausomybės 1918–

1920, p. 153; lcVA, f. 1, ap. 1, b. 31, l. 42.
160 lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 60.
161 Ališauskas k. kovos dėl lietuvos nepriklausomybės 1918–1920, p. 153.
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pulkui. Įsakyme pulkui jis rašė: „Iš priežasties žuvimo mūšyje I. p. pulko vado 
karininko Juozapavičiaus ir nebesant žinių apie vadus 1-o ir 2-o bataliono, aš 
laikinai einu pildyman pareigų pulko vado.“162

Naktį iš vasario 15-osios į 16-ąją prie Alytaus atvažiavo vokiečių šarvuotas 
traukinys su pėstininkais ir daugiau dalinių. Bolševikai be didesnio pasiprieši-
nimo miestą paliko. kai žinia apie tai pasiekė marijampolę, krn. j. Čaplikas į 
Alytų pasiuntė komendantą A. mikelėną su 30 karių, įsakęs sutvarkyti kareivi-
nes ir surinkti likusį pulko turtą. jiems pavyko išgelbėti dalį grūdų, surasti kelis 
arklius ir kai kurį išgrobstytą turtą163. Vasario 19-ąją čia sugrįžo dalis į kauną 
pasitraukusio pulko 1-ojo bataliono karių164, o vasario 20-ąją į Alytų buvo iš-
siųsta krn. Z. Talevičiaus vadovaujama 1-oji kuopa. Vasario 26 d. sugrįžo visas 
krn. I. musteikio vadovaujamas 1-asis batalionas, kuriam vokiečiai užleido sau-
goti fronto prieš bolševikus barą.

Bolševikams užimti kauną ir likviduoti besikuriančią valstybę nepavyko. 
Prie to svariai prisidėjo ir Pirmojo pėstininkų pulko karininkai ir kareiviai. Ir 
nors pulkas pralaimėjo, tačiau jo pasipriešinimas pristabdė bolševikų puolimą.

Pulko vado krn. Antano juozapavičiaus žuvimo dieną buvo priimtas įsta-
tymas dėl vyrų, gimusių 1897–1898 metais, mobilizacijos į lietuvos kariuome-
nę165. 

Vasario 15 d. paskirtasis pulko vadas krn. Valerijonas Ramanauskas gavo įsa-
kymą vykti į pulką166. Vasario 16-ąją jis jau buvo pulke marijampolėje ir perėmė 
vadovavimą. jo pagalbininku tą pačią dieną paskirtas krn. k. ladiga. 

konstantinas Žukas, krn. V. Ramanausko priimtas į tarnybą, taip apibūdino 
pulko vadą: „Tai buvo senas rusų armijos karininkas, apie 60 metų amžiaus, kuris 
tik karo aplinkybėmis nerikiuotėje išsitarnavo iki pulkininko. Lietuviškai nemokėjo nė 
žodžio. Atrodė kažkoks sugrybėjęs.“167

1919 m. vasario 21 d. lietuvos kariuomenėje buvo įvesta laikinoji uniforma. 
Pamažu pulkas ėmė panašėti į organizuotą karinį dalinį. ši diena buvo įsiminti-
na dar ir tuo, kad marijampolėje Pavaduotojų mokykla išleido pirmąją laidą168.

o vasario 23-iąją marijampolėje esančio pulko dalyje buvo surengtos iškil-
mės – paminėtos pirmosios valstybės nepriklausomybės metinės. Po sekmadie-
nio pamaldų Bažnyčios gatvėje įvyko paradas. Po kurio laiko marijampolėje ap-
silankė krašto apsaugos viceministras S. Zaskevičius jis negailėjo kariams karštų 
žodžių ir padrąsinimų. Pralaimėjimą patyrusiam pulkui to itin reikėjo169. 

162 Įsakymas 1 p. p. 1919-02-15 Nr. 83 // lcVA, f. 513, ap. 1, b. 1, l. 70.
163 jankauskas V. kario kelias, p. 55.
164 lesčius V. lietuvos kariuomenė 1918–1920, p. 228.
165 laikinosios lietuvos vyriausybės įstatimas dėl vyrų, g. 1897–1898 m., šaukimo į kariuomenę // laikinosios vyriausybės 

žinios, Nr. 4, 1919 m. kovo 4 d.
166 krašto apsaugos ministerijai įsakymas. 1919 m. vasario 24 d. Nr. 36.
167 Žukas k. Žvilgsinis į praeitį, V., „mintis“, 1992, p. 122.
168 lcVA, f. 513,ap. 1, b. 31, l. 81.
169 jankauskas V. kario kelias, p. 57.
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Vėl ėmė rinktis savanoriai. krn. konstantinui Žukui buvo pavesta su-
formuoti ryšių komandą. Vasario 22 d. į pulką buvo priimtas kapelmeisteris 
gudavičius. jam įsakyta pradėti formuoti pulko orkestrą, o krn. j. josiukui 
vasario 23-iąją – raitų žvalgų komandą170. Vasario 26–27 dienomis apžiūrėjęs 
pulką, V. Ramanauskas už gerą tarnybą pagyrė 6-osios kuopos vadą P. Dundulį, 
neblogai susitvarkiusią Pavaduotojų mokyklą, tačiau liko nepatenkintas 5-ąja ir 
7-ąja kuopomis, kurių vadai nežinojo savo pareigų, o kareiviai per užsiėmimus 
dykinėjo171.

Vasario 25-ąją pulke buvo 22 karininkai ir 290 kareivių. Pulkas buvo išskirs-
tytas po visą marijampolę. geresnes kareivines buvo užėmę vokiečiai, prastesnės 
atiteko lietuviams. Dvi kuopos buvo įkurdintos vadinamosiose husarų kareivi-
nėse, kurios, nepaisant išdaužytų langų ir išimtų durų, atrodė gana neblogai. 
Padedant vokiečių komendantūrai buvo atkurtas telefono ryšys ne tik pačioje 
marijampolėje, bet ir su kaunu bei Alytumi172.

kovo pradžioje Alytuje dislokuotame 1-ajame batalione buvo 12 karininkų, 4 
valdininkai ir 234 kareiviai. Batalione padėtis buvo įtempta. kovo 3  d. krn. I. mus-
teikis raporte kAm štabo viršininkui rašė: „Pridedu žinių apie stovį bataliono ir 
prašau skubiai papildyti kareiviais, nes su esančiu prie manęs skaitliu aš negaliu 
užimti poziciją ir išlaikyti frontą. Neskaitant esančių prie manęs dabar, aš galėsiu 
patalpinti Artilerijos kazarme 300 ir pontonierių–-100 kareivių. Ant pirmo laiko 
neatbūtinai reikalinga man mažiausiai 200 kareivių su rūbais ir batais; apgin-
kluosiu pats iš pas mane esančio ginklų zapaso. Man kuo greičiausiai reikalinga 
Alytaus komendanto kar. Mikelėno žinion duoti bent 25 kareivius, ko dabar aš 
negaliu padaryt. Padėjimas pavojingas. Važiuoja per frontą špionažas-šmuklerystė. 
Kratų negaliu daryti iš stokos kareivių, o turiu žinias apie daug išplėštų 1-mo pulko 
daiktų. Kuo greičiausiai turiu papildyt kulkosvaidžių komandą, raitelių–žvalgų 
k-dą, be katrų visiškai negaliu ramiai toliaus formuoti batalioną ir užimti, ir lai-
kyti poziciją. Iš esančių batalione kareivių turėjau išskirt 38 su karininku ir palikti 
Balbierišky kaipo barą, katrą neatbūtinai reikia papildyti ligi vienos kuopos.“173

Nenormali padėtis buvo ir pačio pulko vadovybėje. Atsiuntus į pulką 
krn. k. ladigą, iš karto susidarė konflikto židinys. Pulko karininkams V. Ra-
manauskas liko svetimas. Antipatija vadui tolydžio stiprėjo, tad netrukus (ne 
be k. ladigos pagalbos) subrendo mintis, kad reikia ir juo atsikratyti. Tiesa, 
tokių priemonių kaip prieš j. galvydį-Bykauską nebuvo griebtasi, bet, be jo-
kių abejonių, k. ladiga čia vėl suvaidino vieną svarbiausių vaidmenų. Tai savo 
atsiminimuose patvirtina ir k. Žukas. Prisimindamas pirmąjį pokalbį su pulko 
štabo viršininku j. Čapliku jis rašo: „Jis man papasakojo kaip ,,išgrūdo“ pulko 

170  lcVA, f. 513, ap. 1, b. 1, l. 81–82.
171  jankauskas V. kario kelias, p. 57.
172  Ten pat.
173  Ten pat.
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vadą kar. Galvydį-Bykauską, o dabar tas pats daroma su naujai paskirtu vadu kar. 
Ramanausku. Iš kar. Čapliko žodžių supratau, kad dabartinio pulko vado „išgrū-
dimo“ reikalu į Kauną išvyko kar. Ladiga, kuris būtų tinkamiausias užmušto kar. 
Juozapavičiaus įpėdinis. Prisiminiau Kerenskio laikus Rusijos kariuomenėje...“174

k. ladiga kovo 2–4 dienomis lankėsi kaune (iškviestas kAm), o kovo 6-ąją 
į kauną „tarnybos reikalais“ buvo skubiai iškviestas V. Ramanauskas. Pulko va-
das, matyt, puikiai suprato, kas čia darosi, ir ne veltui vėliau savo pašalinimą 
siejo su „niekingom intrigom“, bet pakeisti nieko negalėjo. Perdavęs pulko vado 
pareigas k. ladigai, jis išvyko į kauną. Po poros dienų pulke buvo gautas krašto 
apsaugos viceministro 1919 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. 15. jis skelbė:

„1. Karininkas Kazys Ladiga nuo šios dienos skiriamas 1-mo pulko vadu ir Ma-
rijampolės, Alytaus, Seinų bei Kalvarijos ir apskričių įgulos viršininku; 

2. Karininkas Musteikis nuo to pat laiko skiriamas 1-mo pulko vado pagalbi-
ninku nuo to pat laiko; 

3. Karininkui Ladigai sugrįžus karininkui Ramanauskui iš Kauno tuojau per-
imti iš pastarojo 1-ą pulką;

4. Vadui 1-o pulko organizuoti sąryšį su nurodytais miestais bei rajonais ir pra-
nešti apie šį įsakymą visiems savo įgulos komendantams; 

5. Vadui 1-o pulko prižiūrėti ir ant kiek galint išrišti visus klausimus, kylančius 
iš priežasties pagarsinimo naujokų mobilizacijose. 

Vadai to pulko atsako už karo tvarką ir vidujinę ramybę nurodytuose rajonuo-
se;

7. Vadas 1-o pulko atsako už visas priemones, kurių griebsis gresiant pavojui jo 
rajonui Alytaus karo srityje; 

8. Karininko Ladigos, kaipo viršininko įgulos, klauso visos mažesnės Lietuvos 
armijos karinės dalys, kurios įeis į šį rajoną.

9. Vadui 1-o pulko tuojau organizuoti kuo stipriausią ir griežčiausią ryšį su 
Krašto apsaugos ministerija.“175

1919 m. kovo 8 d. krn. V. Ramanauskas savo pareigas galutinai perdavė  
krn. k. ladigai176 ir buvo perkeltas dirbti į krašto apsaugos ministerijos štabą.

krn. V. Ramanausko vadovavimo pulkui laikotarpį tyrė 1919 m. gruodžio 
6 d. sudaryta komisija. komisijos pirmininku buvo paskirtas vyr. ltn. V. gavry-
lovas, nariu – valdininkas Tarasevičius. komisijos darbe dalyvavo Armijos teis-
mo valstybės gynėjo atstovas juozas Papečkys. Nors komisija daugiausia tikrino 
pulko finansinę ir ūkinę veiklą, tačiau surašytame akte yra ir kitų įdomių detalių. 
Iš akto matyti, kad perduodant ir priimant pulką nebuvo laikomasi nustatytų 
procedūrų. Nors vasario 17 d. pulkui priimti buvo sudaryta komisija, tačiau jos 
darbo pėdsakų nebuvo aptikta. Nė vienas pulko ūkinės veiklos įsakymas nebuvo 

174 Žukas k. Žvilgsnis į praeitį, p. 122.
175 lcVA, f. 513,a p. 1, b. 1, l. 102; jankauskas V. kario kelias, p. 58.
176 Įsakymas 1 p. p. 1919-03-08 Nr. 122 // lcVA, f. 513, ap. 1, b. 1, l. 105.
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pasirašytas pulko vado. komisija pasiūlė plk. V. Ramanauskui juos pasirašyti, tačiau 
šis atsisakė motyvuodamas tuo, kad tų įsakymų nepasirašė dėl tam tikrų priežasčių, 
todėl nepasirašys ir vėliau177. Tai dar kartą parodo akivaizdžių prieštaravimų tarp pul-
ko karininkų ir vado aštrumą.

Naujasis pulko vadas krn. kazys ladiga energingai ėmėsi pertvarkos. kovo 8 d. 
vietoje krn. I. musteikio bataliono vadu jis paskyrė krn. A. Žemaitį, 2-osios kuopos 
vadu – krn. S. Skimundrį, 2-osios kulkosvaidžių komandos viršininku – krn. A. 
Povilaitį, 8-osios kuopos vadu – krn. B. Bilminą178. kovo 11 d. išleistame įsaky-
me pulko vadas griežtai uždraudė vartoti alkoholinius gėrimus („Kariškiai pa-
tėmyti girtuokliavime bus tuojaus areštuojami“), kovo 20 d. pulko karininkams, 
karo valdininkams ir kareiviams uždraudė be jo įgaliojimo pulko vardu kreiptis 
ir atstovauti bet kokioje valdžios, visuomenės ar kitoje įstaigoje. kovo 24 d. 
pulko vadas, apžiūrėjęs 6-ąją kuopą, rado netvarką, už ką kuopos vadui pareiškė 
papeikimą179. kovo 28-ąją krn. k. Žukas buvo patvirtintas marijampolėje pradėto 
formuoti 3-iojo bataliono vadu, krn. P. Steponavičius – ryšių komandos viršininku, 
krn. P. Dundulis – 9-osios kuopos vadu, krn. P. Černiauskas – marijampolės 
komendantūros vadu, krn. A. Vaitiekavičius – 5-osios kuopos vadu180.

Pulkas sparčiai augo. kasdien atvykdavo vis naujų ir naujų karių. kovo 4-osios 
duomenimis, pulke buvo 41 karininkas, 14 karo valdininkų, vienas gydytojas ir 576 
kareiviai, o 1919 metų kovo pabaigoje pulko vadas krn. k. ladiga parašo kAm 
štabo viršininkui pareiškimą, prašydamas sustiprinti Pirmąjį pėstininkų pulką 
viena artilerijos baterija. Savo prašymą jis grindė tuo, jog pulkas, turėdamas 

177 Aktas Nr. 30 //Ten pat, b. 19 (nenumeruota).
178 Įsakymas 1 p. p. 1919-03-08 Nr. 122 // Ten pat, b. 1, l. 103.
179 Ten pat, l. 109, 131, 138.
180 Ten pat, l. 144; lesčius V. lietuvos kariuomenė 1918–1920, p. 228.

3-iojo bataliono vadas k. Žukas (VDkm)
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artileriją, galėtų veikti savarankiškai. Prašymas buvo patenkintas. kovo 23-iąją 
Artilerijos pulko vadas krn. e. jodko 2-ajam baterijos būriui įsakė vykti į Alytų. 
Būrys dar nebuvo baigtas formuoti, todėl iš Panemunės artilerijos stovyklos 
pajudėjo tik kovo 26 d. 18 val. Būrys, vadovaujamas krn. motiejus Pečiulionio 
ir j. krn. B. Paškevičiaus, turėjo 80 kareivių, tarp jų – du buvusius rusų armijos 
fejerverkerius181. Į Alytų artileristai vežėsi du rusiškus tricolius pabūklus, dvi 
dėžes sviedinių, 13 vokiškų karabinų ir vokišką lauko virtuvę.

kaip rašo pulko metraštininkas, būriui atvykus „savos lietuviškos artilerijos 
susilaukimas buvo taip svarbus ir brangus, jog ne vienas savanoris neslėpė veido 
šypsenos, džiaugsmo ir didelio pasitenkinimo. Jeigu kiek anksčiaus, kada aplūžusį ir 
aprūdijusį šautuvą į priešą atstatęs leido šovinius, kovėsi ir su šautuvo buože, prie-
šo durtuvą atmušinėdamas, tikėjosi lietuvis laimėti, tai su savo artilerijos pagalba 
abejonės nebuvo, jog laimės. Ir todėl didelio entuziazmo pagauti, kupini vilties į 
gražesnę ateitį, laisvę iškovoti, 1 p. p. kareivėliai pasišokinėdami pribėgo prie lietu-
vių artileristų, korėsi jiems ant kaklų, bučiavosi ir ilgai linksmai šnekučiavosi kaip 
panelės po ranki vaikštinėdami po kareivinių kiemą. Karininkai pasiprašė gerb. 
svečius – artilerijos būrio karininkus į vakarienę“182.

kovo 20 d. tarnybą pulke pradėjo karo kapelionas kunigas Pranas garmus183.

Pulkas bandant atsiimti sostinę Vilnių

1919 metų kovo pradžioje lietuvos 
Vyriausybė iš Vilniaus ir kitų bolševikų 
okupuotų sričių gavo žinių, kad gyven-
tojų nepasitenkinimas bolševikų įvesta 
tvarka didėja, jų kariuomenėje pašliju-
si drausmė, be to, iš turimų duomenų 
buvo matyti, kad Vilnių pulti ruošiasi ir 
lenkija. lietuvos Vyriausybė, įvertinusi 
susidariusią padėtį, nusprendė mėginti 
atgauti Vilnių puolant bolševikus, nors 
lietuvos kariuomenė dar nebuvo pakan-
kamai tam pasirengusi. šiam uždaviniui 
vykdyti buvo sudaryta Atskiroji brigada, 
kurios vadu 1919 m. kovo 11 d. buvo pa-
skirtas krn. Stasys Nastopka, štabo virši-
ninku – krn. Balys giedraitis. 

181  fejerverkeris – artileristas, mokantis šaudyti iš įvairių pabūklų, gaminti degiuosius mišinius ir daryti fejerverkus.
182  jankauskas V. kario kelias, p. 62.
183  lietuvos kariuomenei. Įsakymas Nr. 330. 1920 m. gegužės 17 d.

krn. S. Nastopka // lietuvių albumas, p. 113
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Buvo suplanuota operacija bolševikus pulti Vilniaus kryptimi dviejose vie-
tose ir mėginti užimti miestą. 1919 m. kovo 24 d. krašto apsaugos ministras 
Antanas merkys pasirašė slaptą įsakymą Nr. 1. juo buvo įsakyta pulti bolševikus 
ir užimti Vilnių. Puolimui buvo sudarytos dvi rinktinės: dešinioji – pietinė (iš 
Alytaus įgulos) ir kairioji – šiaurinė (iš kauno įgulos). Puolimą pažadėjo parem-
ti ir vokiečiai.

Dešiniąją – pietinę – rinktinę sudarė Pirmojo pėstininkų pulko l-oji, 2-oji, 
6-oji ir 7-oji kuopos, raitųjų žvalgų komanda (apie 30 raitelių) ir krn. m. Pe-
čiulionio vadovaujamas artilerijos būrys, turėjęs 2 patrankas. Be to, rinktinė dar 
turėjo 8 sunkiuosius kulkosvaidžius. Rinktinei buvo iškeltas uždavinys kovo 28 d. 
išžygiuoti iš Alytaus ir pulti Daugų–Valkininkų–Vilniaus kryptimi. Nakvynės vie-
ta buvo pasirinkti Venciūnai, Pocelonys ir Pavartėnai. kitą dieną nurodyta užimti 
Daugus, vėliau Varėną ir jos geležinkelio stotį ir tęsti puolimą Vilniaus link184. 

Rinktinei vadovavo Pirmojo pėstininkų pulko vadas krn. k. ladiga. Tačiau 
kairiajai vorai dėl organizacinių nesklandumų laiku nepradėjus operacijos, pulko 
operacijos pradžia buvo perkelta į balandžio 1-ąją, vėliau į balandžio 3 dieną.

kairiąją – šiaurinę – rinktinę sudarė Antrojo pėstininkų pulko 1-asis bata-
lionas ir Vilniaus atskirasis batalionas. Rinktinės vadu buvo paskirtas Antrojo 
pėstininkų pulko 1-ojo bataliono vadas krn. j. Butkus. jis turėjo sutelkti savo 
dalinius Žiežmariuose ir pulti Žaslių–Vievio–Vilniaus kryptimi185.

Abiejose lietuvių rinktinėse vyko paskutiniai pasirengiamieji darbai. 
kovo 30 d. krn. k. ladiga puko daliniams įsakė persikelti į Alytų. marijam-
polėje buvo palikti tik formuojamas 3-iasis batalionas, Pavaduotojų mokykla ir 
krn.  Budrevičiaus vadovaujamas kulkosvaidininkų komandos būrys. 3-iąjį ba-
talioną k. Žukui buvo įsakyta formuoti savarankiškai. jam buvo palikta Ūkio 
kuopos gurguolės dalis. Bataliono ūkio vedėju paskirtas krn. A. Petruškevičius, 
kvartirmeisteriu – valdininkas Zdanavičius. Batalionui taip pat buvo palikti 
karininkai Z. Talevičius, A. kemežis ir grubliauskas186.

kovo 30 d. pulko dalys išžygiavo ir per liudvinavą, krosną, Simną kitą 
dieną pasiekė Alytų187. Prie Alytuje veikusio Pirmojo pėstininkų pulko 2-ojo 
bataliono prisijungė iš marijampolės atvykęs pulko štabas su 1-uoju batalionu, 
kurį sudarė 19 karininkų, 364 kareiviai, artilerijos baterija su dviem karininkais 
ir 79 kareiviais ir husarų eskadronas. Taigi Alytuje buvo sutelkti du pulko bata-
lionai, dvi kulkosvaidžių komandos ir viena raitųjų žvalgų komanda.

Atskirosios brigados vadas krn. Stasys Nastopka 1919 m. balandžio 1 d. Pir-
mojo pėstininkų pulko vadui krn. k. ladigai nurodė neapmokytus, prastai 
aprengtus ir aprūpintus kareivius palikti Alytuje, o su visais kitais balandžio 3 d. 

184 jankauskas V. kario kelias, p. 63.
185 Ališauskas k. kovos dėl lietuvos nepriklausomybės 1918–1920, p. 185–186; lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklau-

somybės kovose 1918–1920, p. 81.
186 Įsakymas 1 p. p. 1919-03-30 Nr. 157 // lcVA, f. 513, ap. 1, b. 1, l. 148.
187 jankauskas V. kario kelias, p. 63.
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pradėti vykdyti Vilniaus grupei įsakymą Nr. 1, prieš tai pasiuntus gerą žvalgybą 
Varėnos–Valkininkų kryptimi. Buvo nurodyta kiekvienam kareiviui turėti po 
350, kulkosvaidžiui – ne mažiau kaip 4000 šovinių188.

Bolševikų jėgos šiame ruože nuo vasario mažai tepasikeitė. jos tik buvo pa-
pildytos kariais, ginklais ir šaudmenimis. Pagrindinės bolševikų pozicijos buvo 
ties riba Nedzingė–Daugai–Pivašiūnai–Dusmenys–onuškis–Aukštadvaris–
Žasliai. Daugų, Varė nos kryptį saugojo V ir VII šaulių pulkai. Stipresnės bolše-
vikų jėgos buvo sutelktos prie pagrindinių kelių, vedančių į Vilnių.

Balandžio 3 d. apie 15 val. dešiniąją rinktinę sudarantys Pirmojo pėstininkų 
pulko kariai pradėjo žygį iš Alytaus plentu Daugų kryptimi. Tą dieną jie užėmė 
Pavartėnų, Viečiūnų, Pocelonių, Bogužiškių, Naujaplenčio, Svobiškių kaimus 
ir Bogužiškių dvarą. Prie Pocelonių kaimo (5 km į vakarus nuo Daugų) pulko 
vadas rinktinę suskirstė į dvi voras: pagrindinę ir šalutinę, pastarajai paskirda-
mas 7-ąją kuopą su dviem sunkiaisiais kulkosvaidžiais ir raitųjų žvalgų koman-
dą (20 karių). jai buvo nurodyta žygiuoti pietų kryptimi į Arčiūnų kaimą, iš kur 
balandžio 4-osios rytą raitųjų žvalgų komanda turėjo išžvalgyti priešo pozicijas 
Beniūnų ir kazimieriškės kryptimi. 7-oji kuopa, vadovaujama krn. miko Rė-
klaičio, turėjo pulti Daugų ežero pietine puse ir pasiekti geidukonių kaimo 
ribą189.

Pagrindinė vora, kurią sudarė visi kiti rinktinės daliniai, turėjo pulti Daugus 
ir toliau plentu Varėnos kryptimi. 

kaip vyko puolimas, smulkiai išnagrinėjo dr. Vytautas lesčius, todėl pa-
sinaudosime jo pateikta medžiaga. Balandžio 4 d. 3 val. 1-oji ir 2-oji kuopos, 
remiamos artilerijos ugnies, užėmė į vakarus nuo Daugų buvusią aukštumą, že-
mėlapyje pažymėtą skaičiumi 198. Abi patrankos užėmė pozicijas į vakarus nuo 
šios aukštumos palei plentą Alytus–Daugai, netoli Pocelonių kaimo. Į šonus 
nuo pagrindinės voros pasiųsti žvalgai 4 val. netoli Daugų buvo pastebėti bol-
ševikų. Prasidėjo susišaudymas. Tada artilerijos baterija atidengė ugnį į šiaurinę 
Daugų miestelio dalį. Į pagalbą atvykusios dvi vokiečių baterijos taip pat apšau-
dė bolševikų pozicijas. Nors bolševikai ir priešinosi, bet rinktinės 1-oji ir 2-oji 
kuopos 6 val. 30 min. užėmė Daugus. Bolševikai skubiai pasitraukė. 1-oji kuopa 
įžengė į Daugus be nuostolių, o 2-ojoje kuopoje puolimo metu vienas kareivis 
žuvo, kitas buvo sužeistas. kuopa puldama šiauriau plento sutiko stiprų bolše-
vikų pasipriešinimą ir buvo priversta sustoti. Tik atėjus į pagalbą 1-ajai kuopai ir 
kuopoms užėjus bolševikams į užnugarį, šie buvo priversti pasitraukti190. 

Užėmusi Daugus, vora tęsė žygį Bobriškių kaimo kryptimi. 1-oji ir 2-oji 
kuopos po trumpo susišaudymo užėmė Doškonių ir Verikantonių kaimus. Vo-
ros avangardinės dalys toliau žygiavo priekyje, iš paskos sekė vokiečių, o už jų – 

188 lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 81.
189 Ališauskas k. kovos dėl lietuvos nepriklausomybės 1918–1920, p. 185–186; lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklau-

somybės kovose 1918–1920, p. 81.
190 lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 82.
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lietuvių artilerijos baterijos. Prie Vėžionių kaimo bolševikai į žygiuojančią vorą 
pradėjo smarkiai šaudyti iš kulkosvaidžių ir šautuvų. Voros priekyje žygiavusios 
kuopos išsiskleidė, o tuo metu vokiečių artilerija iš įtvirtintų pozicijų apšaudė 
apkasuose įsitvirtinusius bolševikus. šie, patyrę kai kurių nuostolių, pasitraukė. 
Vokiečių karininkai automobiliuose įrengtų kulkosvaidžių ugnimi apšaudė bė-
gantį priešą, o jam įkandin į priekį sparčiai veržėsi lietuvių pėstininkai.

Užėmus geidukonių ir kirklionių kaimus, buvo pastebėta bolševikų gur-
guolė, kurios dalis nuo Bobriškių kaimo traukė į Valkininkus, o kita dalis – 
plentu į Varėną. lietuvių pėstininkai ir lietuvių bei vokiečių artilerija ją apšau-
dė. Voros priešakinės dalys užėmė bolševikų šiek tiek apgadintą Bobriškių–Val-
kininkų kelio tiltą, bet lietuvių kareiviai jį greitai sutaisė. Netrukus 2-oji kuopa 
užėmė Aleksandravos ir Vazgirdonių kaimus, 1-oji kuopa – Bobriškes. Užėmus 
šias vietoves, vokiečiai pranešė, kad savo vadovybės yra atšaukiami191. Tęsti žygį 
liko vieni lietuviai.

Neturėdamas žinių iš šalutinės voros, išvykusios iš Pavartėnų kaimo ir Bo-
gušiškių dvaro ir turėjusios žygiuoti į priekį palei pietinę Daugų ežero pusę 
per Rimėnus, Padaugę ir gūdžius geidukonių kaimo kryptimi, rinktinės va-
das krn. k. ladiga puolimą laikinai sustabdė. Savo padėjėją krn. I. musteikį 
su 2-ąja kuopa ir dviem kulkosvaidžiais paliko Vazgirdonių kaime ir pasiuntė 
žvalgybą į Puodžių kaimą. 1-oji kuopa užėmė poziciją prie Bobriškių–Varėnos 
plento buvusiose 128-ojoje ir 131-ojoje aukštumose. Rinktinės rezervas apsistojo 
Bobriškėse192.

Nors puolimas buvo sustabdytas, tačiau artilerijos baterija, užėmusi poziciją 
pamiškėje prie plento į pietus nuo Bobriškių, apšaudė Varėnoje buvusius bol-
ševikus. Bolševikai atsakė tuo pačiu. Apie 17 val. jų dalinys, remiamas artileri-
jos, iš ežeriekų ir Druckūnų kaimų pradėjo puolimą, tuo sudarydamas grėsmę 
dešiniajam rinkti nės sparnui. Rinktinė buvo priversta pasitraukti į vakarus nuo 
Bobriškių į 138-ąją ir 140-ąją aukštumas. krn. I. musteikiui buvo įsakyta su 
2-ąja kuopa pasitraukti iš Vazgirdonių į Aleksandravos kaimą. Tolesnio rinkti-
nės pasitraukimo atveju jis turėjo per Pavarenio kaimą pasiekti Pamusių dvarą, 
pereiti Varėnės tiltą ir susijungti su pulku prie Vėžionių kaimo. Atėjus vakarui, 
rinktinė apsistojo geidukonių–kirklionių kaimų linijoje193.

Tuo tarpu šalutinės dešiniosios voros raitųjų žvalgų komanda auštant pradė-
jo žvalgybą Beniūnų ir kazimieriškės kryptimi, kur, pastebėjusi priešo grupuotę, 
ėmė ją sekti. Nustačiusi priešo pozicijas, sugrįžo į pulką. Žvalgybos metu vora 
turėjo nuostolių: vienas žvalgų komandos raitelis buvo nukautas ir du sužeisti.

krn. I. musteikis su 2-ąja kuopa, perėję Varėnės upės tiltą ties Pamusių dva-
ru, balandžio 5-ąją, 2 valandą nakties, prisijungė prie pulko. kuopa nuostolių 
nepatyrė.

191 Ten pat.
192 Ten pat.
193 Ten pat.
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šalutinės voros 7-oji kuopa, auštant puldama priešą, turėjo pereiti į pietus 
nuo geležinkelio ir ežero esančią lygią, šlapią, didelę pievą ir čia priešo buvo 
sulaikyta. Po ilgesnių kautynių bolševikai pasitraukė. kuopa perėjo geidukonių 
kaimą ir sutemus išėjo į kryžkelę Daugai–Varėna–Valkininkai. Pasiųsta žval-
gyba susekė, kad aplink Bobriškes pastatytos bolševikų sargybos, todėl kuopa, 
nesiveldama į nakties kautynes, pasitraukė Daugų link194. 

Balandžio 5-oji buvo skirta poilsiui, o 19 val. pulkas turėjo žygiuoti į priekį 
ir užimti Bobriškes. Tačiau 13 val. 22 min. iš kariuomenes vadovybės buvo gauta 
tele fonograma karinę operaciją sustabdyti ir pasitraukti į Alytų. Buvo sužino-
ta, jog bolševikai, sutelkę didesnes jėgas, nuo Vaikantonių ir Daškonių kaimų 
pusės grasina kairiajam voros sparnui, be to, kairioji vora nesėkmingai kovojo 
ties Žasliais. krn. k. ladiga įsakė pulkui pasitraukti. Pradėjus trauktis, kairįjį 
voros sparną ėmė pulti bolševikai, tačiau buvo apšaudyti iš šautuvų ir artilerijos. 
Pulkas tvarkingai pasitraukė. 20 val. 50 min. jis jau buvo Dauguose. Balandžio 
6 d., palikęs priedangoje 6-ąją ir 7-ąją kuopas, jau 9 val. Pirmasis pėstininkų 
pulkas sugrįžo į Alytų. šios operacijos metu pulkas didesnių nuostolių nepatyrė. 
kovose žuvo 2 kareiviai, 4 buvo sužeisti195.

194 Ališauskas k. kovos dėl lietuvos nepriklausomybės 1918–1920, p. 187.
195 lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 84; jankauskas V. karininko kelias, p. 66.

Schema Nr. 4
Daugų kautynės. 1919 m. balandžio 3–5 d.
Iš knygos: k. Ališauskas. kovos dėl lietuvos nepriklau-
somybės 1918–1920, p. 189 
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Vis dėlto reikia pasakyti, kad puolimas nebuvo gerai parengtas. Bolševikus 
puolančios rinktinės sparnai buvo neapsaugoti, be to, priešo jėgos buvo gerokai 
didesnės. 

Taigi puolimas Vilniaus kryptimi buvo nesėkmingas. Vilnius liko bolševikų 
rankose.

Pulkas vėl grįžo į Alytų, tiesa, ne visas. marijampolėje pasiliko trijų kuopų 
krn. konstantino Žuko vadovaujamas pulko batalionas196. Pats k. Žukas bata-
lioną apibūdino taip: „Nekoks tai buvo batalionas: kareivių nedaug, ginklų dar 
mažiau, o tų kuopų vadai buvo karininkai Š. D. ir B., nuo kurių pulkas norėjo at-
sikratyti. Visi trys be saiko girtuokliavo, šaudėsi, triukšmavo, pridarydami nemaža 
rūpesčių man, komendantui ir policijai.“197

Atsitraukęs į Alytų, pulkas toliau buvo formuojamas, papildomas naujais 
savanoriais. Balandžio 12-ąją pradėjo veikti pulko teismas. jo pirmininku buvo 
paskirtas krn. konstantinas Žukas, nariais – krn. Vladas Skorupskis ir Zenonas 
gerulaitis, nariu nuo kareivių – Antanas Bizūnas198.

Balandžio 13 d. buvo suformuota kulkosvaidžių komanda, jos vadu paskir-
tas A. Svilas199. 2-ojo bataliono 
vadas krn. P. Tamašauskas buvo 
atšauktas į kAm štabą, o batali-
ono vadu paskirtas krn. V. Sko-
rupskis. Balandžio 27-ąją pasi-
keitė ir 1-ojo bataliono vadai. 
Naujuoju vadu nuo kovo 8 d. 
tapo krn. A. Žemaitis200.

Balandžio 16 d. į pulką atvy-
ko pirmosios gailestingosios se-
serys katrina Balkūnaitė ir Anelė 
Budrevičienė, balandžio 18-ąją – 
Vanda Rašytinaitė201. 

Balandžio 25 d. pulke jau 
buvo 57 karininkai, 21 karo val-
dininkas ir 1640 kareivių. Iš jų ri-
kiuotės kuopose – 1019, ryšių ko-
mandoje – 16, žvalgų komando-
je – 84, mokomojoje komando-

196 lcVA, f. 930, ap. 2 ž, b. 83, l. 2.
197 Žukas k. Žvilgsnis į praeitį, p. 125.
198 Įsakymas 1 p. p. 1919-04-12 Nr. 170 // lcVA, f. 513, a. 1, b. 1, l. 169.
199 Įsakymas 1 p. p. 1919-04-13 Nr. 172 // Ten pat, l. 174.
200 Įsakymas 1 p. p. 1919-04-27 Nr. 190 // Ten pat, l. 197.
201 Ten pat, l. 179, 183.

Pulko orkestras. 1919 m. (VDkm)
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je – 84, kulkosvaidžių komandoje – 102, 
Ūkio kuopoje – 229. Pulkas turėjo 285 
arklius, 14 kulkosvaidžių, 1420 šautuvus, 
112 revolverių „Nagan“202, 3000 granatų, 
daugiau kaip pusę milijono šovinių. ge-
gužės 1-ąją pulke jau buvo 1838 kariai203.

1919 m. balandžio 19–21 dienomis 
lenkai staigiu puolimu išstūmė iš Vil-
niaus bolševikus ir užėmė lietuvos sostinę. Bolševikai buvo demoralizuoti.

Pasikeitus aplinkybėms, Atskirosios rinktinės, kurios sudėtyje buvo Pirmasis 
pėstininkų pulkas, vadas krn. Stasys Nastopka įsakė abiem brigados rinktinėms 
žygiuoti Vilniaus kryptimi. krn. k. ladigai buvo įsakyta su Pirmojo pėstininkų 
pulko batalionu, raitelių eskadronu ir artilerijos baterijos būriu balandžio 27 d. 
pradėti žygį, užimti Varėnos miestelį, geležinkelio stotį ir laukti tolesnių nuro-
dymų.

Tomis įtemptomis dienomis pulke įvyko ir šventė – pirmosios vestuvės. Ba-
landžio 29-ąją krn. julijonas Čaplikas vedė mariją Valaitytę204.

Vykdydama Atskirosios brigados vadovybės įsakymą, Alytaus rinktinė ba-
landžio 30 d. užėmė Varėnos miestelį, o jos viena kuopa – geležinkelio stotį, 
kur susitiko su lenkų kariuomenes daliniais. Tačiau Varėnoje pulkui įsitvirtinti 
neteko, nes gegužės 2-ąją generalinio štabo viršininko gen. S. Žukausko įsa-
kymu pulko daliniai, palikę Varėnoje nedidelį kareivių būrį, buvo atšaukti į 
Alytų. Varėnoje likusius lietuvių karius lenkai netrukus nuginklavo ir miestelį 
užėmė205.

Žygis į bolševikų frontą

Tačiau greitai pulkui teko palikti ir Alytų. gegužės 3-iąją Atskirajai briga-
dai paskelbiamas įsakymas, Pirmajam pėstininkų pulkui įsakoma persikelti į 
kauną.

Tą pačią dieną k. ladiga pulkui paskelbė įsakymą. jį vykdydamas, gegužės 
6 d. 12 val. 2-asis batalionas ir 2-oji kulkosvaidžių komanda išžygiavo. 2-asis 
batalionas į kauną atvyko gegužės 8 d. Čia iš Tiekimo skyriaus gavęs drabu-
žių, ginklų ir amunicijos, gegužės 10-ąją traukiniu išvyko į jonavą. Auštant 

202 Revolveris „Nagant“, 1895 m. modelis, Tula, Rusija. kalibras – 7,62 mm, būgno talpa – 7 šoviniai. Plienas, medis. 
ginklo ilgis – 235 mm, vamzdžio ilgis – 111 mm, aukštis – 137 mm, plotis – 40 mm, svoris – 0,76 kg.

203 jankauskas V. kario kelias, p. 67–68.
204 Įsakymas 1 p. p. 1919-05-02 Nr. 197 // lcVA, f. 513, ap. 1, b. 1, l. 209.
205 lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 96–97.

Revolveris „Nagant“ (VDkm)
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batalionas jau buvo jonavoje. Papusryčiavę ir pailsėję bataliono kariai plentu 
nužygiavo į Ukmergę, kurią pasiekė jau sutemus.

gegužės 7 d. Alytų paliko ir kitos pulko dalys. Pulko štabas į kauną išvyko 
kartu su 1-uoju batalionu. gegužės 8-ąją k. ladiga iš Prienų į kauną pasiuntė rai-
tus žvalgus ir kvartirjerą krn. k. Sprangauską, kad sužinotų, kokia mieste padėtis, 
ir parūpintų kareivinėse vietas pulko kariams. gegužės 9 d. 1-ąjį batalioną, jau 
įžengusį į Aleksotą, pasitiko komendantūros karininkas ir pranešė, kad mieste ne-
ramu: keli tūkstančiai vokiečių mitinguoja prie Soboro ir, keršydami už Versalio 
sutartį, grasina nuversti lietuvos valdžią ir areštuoti Tautų Sąjungos atstovus. Pa-
siuntinys įtikinėjo bataliono vadą krn. V. Skorupskį apsistoti priemiestyje, tačiau 
šis nusprendė rizikuoti ir įvykdyti įsakymą iki galo – nuvesti batalioną į paskirtas 
Žaliakalnio kareivines. Batalioną laisvės alėjos pradžioje sutiko kauno komen-
dantas krn. j. mikuckis. jis taip pat paragino susilaikyti – esą žygiuoti toliau to-
lygu eiti į mirtį. Tačiau V. Skorupskis nesileido perkalbamas ir batalionas, atstatęs 
šautuvus ir ugniai parengtus kulkosvaidžius, įžengė į laisvės alėją. ši buvo pilna 
vokiečių kareivių, tačiau tie pastoti kelio lietuvių batalionui nesiryžo. Batalionas, 
sėkmingai pražygiavęs pro Soborą, pasiekė Panemunės kareivines. Dalis karių iš 
karto buvo pastatyti į sargybą prie Prezidentūros. Vakare batalioną aplankė krašto 
apsaugos ministras Antanas merkys ir kariuomenės vadas gen. Silvestras Žukaus-
kas206. ministras A. merkys kariams pasakė kalbą, kurioje pabrėžė, kad lietuvos 
nepriklausomybė bus pripažinta tik tuomet, jei mes įrodysime, kad mokame lais-
vę ir savo teises ginti.

gegužės 11 d. batalionas su pulko štabu traukiniu išvyko į jonavą. Čia perna-
kvoję, 10 val. ryto visi išvyko į Pagelažius.

Pavakarę batalionas 
pasiekė Pagelažius. Sava-
noriai čia buvo sutikti su 
duona ir druska, vietinės 
merginos karininkus ir 
kareivius apdovanojo gė-
lėmis. Pulko vadas k. la-
diga susirinkusiems žmo-
nėms pasakė neilgą kalbą. 
jis pabrėžė, kad lietuvos 
kariuomenė eina ginti savo 
Tėvynės ir vyti iš jos prie-
šus. Visų nuotaika buvo 
labai džiaugsminga207. 

206  jankauskas V. kario kelias, p. 70.
207 lcVA, f. 513, ap. 1, b. 30, l. 8.

1919 m. gegužės pradžia (VDkm)
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Susitikti su dešinėje esančiais lenkais gegužės 12-osios rytą pulko vadas iš 
Pagelažių pasiuntė 3-iąją kuopą, vadovaujamą krn. Adomo Džiuvės. kuopa, su-
stiprinta kulkosvaidininkų būriu, vadovaujamu krn. Prano gladučio, su daino-
mis išžygiavo į Veprius, iš ten – gelvonų link. Nakčiai apsistojo Pyplių kaime. 
kitą rytą per Boguslaviškį kuopa nužygiavo į širvintas. Pakeliui žmonės vaišino 
lietuvos kareivius kuo galėdami. Apsistojus širvintose, kuopos vadas pasiuntė 
žvalgus į kiauklių kaimą ir iš jų sužinojo, kad bolševikai atsitraukė Alantos link. 
Į rytus nuo širvintų šeimininkavo lenkai.

3-ioji kuopa, širvintose išbuvusi visą savaitę, buvo skubiai atšaukta į Skie-
monių rajoną prisijungti prie kovojančio bataliono. Pernakvojusi Balninkuose, 
kitą dieną kuopa prisijungė prie bataliono208. o pulko 1-asis batalionas su štabu 
gegužės 13-ąją, apie 14 valandą, įžengė į Ukmergę209.

Ukmergėje, iš kurios bolševikai buvo išvyti tik gegužės pradžioje, tuo metu 
stovėjo Panevėžio atskirasis batalionas ir XVIII saksų savanorių pulko 2-asis ba-
talionas. šie daliniai buvo išsidėstę fronte širvintų–šventosios–Taujėnų linijoje. 
Atvykus į Ukmergę Pirmajam pėstininkų pulkui, Panevėžio atskirasis batalio-
nas paliko šį fronto ruožą ir persikėlė į Ramygalos apylinkes. 

Vos tik atvykęs, pulko vadas krn. k. ladiga pasiuntė raitų žvalgų komandą, 
vadovaujamą būrininko j. Papečkio, Taujėnų link. gegužės 14-ąją pulko štabui 
šis pranešė, kad Taujėnuose yra apie 90 vokiečių, o į kairę nuo kavarsko, Budrių 
dvare, įsitvirtinę 12 raudonarmiečių. kurkliuose ir kavarske irgi buvo bolševi-
kų. Žvalgai sužinojo, kad kavarske yra maždaug 100 raitelių, Traupyje – raitelių 
ir pėstininkų210.

lenkams užėmus 
Vilnių ir dalį lietuvos 
teritorijų, vyriausiasis 
kariuomenės vadas gen. 
Silvestras Žukauskas, 
pakeitęs bolševikų puo-
limo kryptį į šiaurės ry-
tus, pertvarkė ir kariuo-
menės struktūrą. Buvo 
suformuotos dvi rinkti-
nės – Ukmergės ir Pane-
vėžio. Atvykę į Ukmergę, 
abu Pirmojo pėstininkų 
pulko batalionai buvo 

208 Ten pat, l. 9–11.
209 jankauskas V. kario kelias, p. 71.
210 lcVA, f. 513, ap. 1, b. 30, l. 11.

Pirmojo pėstininkų pulko raitų žvalgų kuopos viršininkas leitenantas 
P. Biržys ir eilinis V. kundrotas prie šulinio šalnų kaime, Taujėnų 
valsčiuje. 1919 m. //http://www.grazitumano.lt/ (2009-07-23)
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įtraukti į Ukmergės rinktinę, kurios vadu paskirtas krn. kazys ladiga. Į rinktinę 
dar buvo įtraukta vienas saksų savanorių batalionas, pusantro eskadrono husarų 
ir ketvirtosios baterijos du lengvieji pabūklai211. Pulkas Ukmergės rinktinės su-
dėtyje tęsė kovas su bolševikais.

Pulkas Kurklių kautynėse

 gegužės 14 d. vyriausiasis kariuomenės vadas gen. Silvestras Žukauskas išlei-
do įsakymą Nr. 2, kuriuo buvo skelbiama:

„Sužinoti priešo pajėgas ir jo vietą ir padaryti jo stovinčioje kariuomenėje ne-
tvarką įsakau:

1. Ukmergės kariuomenės viršininkui bendrai su vokiečių pajėgomis pasiųsti 
kai kurias kariuomenės dalis Raguvos linkui ir, jei galima būtų, partizanų būriais 
užpulti priešą iš užnugario, užimti tą miestelį ir Troškūnų k.

2. Panevėžio kariuomenės viršininkui bendrai su vokiečių pajėgomis iškeliauti 
Panevėžio link. Partizanų būriais žygiuoti iš pietų ir šiaurės Subačiaus linkui tikslu 
užpulti smulkiąsias priešo dalis ir išardyti geležinkelį tarp Panevėžio ir Subačiaus.

3. Apie uždavinį pranešti Panevėžio ir Ukmergės vokiečių kariuomenės dalims 
ir prašyti jų pagalbos.

4. Apie šį veikimą pranešti Kaune vokiečių vyriausiajai valdybai.
5. Partizanų būriams pradėti veikti tuojau gavus įsakymą.
6. Panevėžio ir Ukmergės kariuomenei bendrai susita rus atlikti uždavinį ne vė-

liau kaip gegužės 17 d.
7. Skubotus pranešimus siuntinėti vyriausiojo karo va do štaban tuojau.
8. Aviacijos dalies viršininkui pranešta ir jam liepta pa dėti kariuomenei.
Generolas Žukauskas“212. 

Perėmęs vadovavimą Ukmergės rinktinei ir gavęs vyriausiojo kariuomenės 
vado įsakymą, krn. k. ladiga visų pirma nutarė išsiaiškinti bendrąją padėtį jam 
pavestame bare. Iš pasiųstos žvalgybos ir vietinių gyventojų sužinota, jog prieš 
rinktinę buvo sutelktos maždaug tokios bolševikų pajėgos: Balninkuose – 20, 
Žemaitkiemyje–mediniuose – 500, Siesartyje – 20, Radiškyje–kopūstėliuose – 
iki 300 karių su dviem patrankomis, kavarske – 200, Anykščiuose – iki 300 ir 
Traupyje – 20 karių213.

Daugmaž išsiaiškinęs padėtį, Ukmergės grupės vadas krn. k. ladiga tuojau 
susisiekė su XVIII saksų savanorių pulko vadu mjr. V. Zeschau. jo pulko 2-asis 
batalionas buvo Ukmergės fronto bare prie šventosios, 1-asis batalionas, va-
dovaujamas kpt. Sprangerio, stovėjo Bukonyse.

211 Sabalys k. Trumpa mūsų kariuomenės 15 metų gyvavimo apžvalga // lcVA, f. 929, ap. 3, b. 808, l. 169.
212 lcVA, f. 929, ap. 3, b. 74, l. 24.
213 lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 100.
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Susitikimo metu krn. k. ladiga ir mjr. V. Zes-
chau sudarė bendrą rinktinės puolimo planą. jam 
įgyvendinti gegužės 17 d. 8 val. ryto išleistas įsaky-
mas Pirmajam pėstininkų pulkui (kalba netaisy-
ta):

„ Operatyvinis įsakymas 1 pėst. pulkui Nr. 6. 
Gegužės m. 17 d. 1919 m.  Veikiančioji armija

Dalys 1-o pėstininkų pulko drauge su vokiečių 
kariuomene eina pirmyn sekančiomis voromis (ko-
lonomis):

1 vora (kolona) - vadas I-jo pėstininkų pulko 
karininkas Ladiga, jo pavaduotojas oberleit. Ludo-
vici

7 kuopa 18 pulko, papildyta 2 kuopa 18 pulko, 2 
sunkių, 2 lengvų kulkosvaidžių, 2 sapiorų būrių,

2 lietuvių kuopos, 10 lietuvių raitelių, 2 lietuvių kanuoli.
II vora (kolona) - vadas leitenantas Krüger
6 kuopa 18 pulko, 2 sunkiu ir 2 lengvu kulkosvaidžiu 18 pulko, 1/2 batarėjos 18 

ir 20 pulkų, 2 minosvaidžiu 18 pulko.
III vora (kolona) - vadas kapitonas Vinkleris

5 kuopa 18 pulko, 3 sunkūs ir 2 lengvu kulkosvaidžiu 18 pulko, 1/2 batarėjos 18 pul-
ko, 2 sapiorų būriu, 2 lietuvių kuopos.

Padedamoji vora (kolona) - vadas von Römer
6 vokiečių raiteliai, 10 lietuvių raitelių, 1 sunkus ir 2 lengvu kulkosvaidžiu 18 pulko.

1) Priešo pėstininkai ir artilerija yra Radyszowka [Rūdiškis] ir apylinkėje. Bal-
niki, Warguli, Kurkli, Kowarsk taip pat yra priešo užimti.

2) V-18 anksti rytą apsupus užpuolamas priešas, esantis Radyszowkoje ir apy-
linkėje.

3) I vora stovi 4 valandą ryto į šiaurių-vakarų pusę Nidoki, prisirengusi už-
pulti ant Woltuny-Shmuidki. Užėmus Shmuidki, palikti dalį pėstininkų su arti-
lerija apsaugojimui iš pusės Bolniki-Varguli; visi kiti eina į didįjį kelią Welka Wes 
(Didžiakaimis)-Dejuny. Nuolatinė žvalgyba rytų pusėn būtinai reikalinga.

II vora turi būti 4 val. ryto prisirengus eiti pirmyn ir sulig nurody mo V-17 iš 
ryto užimtos pozicijos. Bet ji neina pirmyn, kolei prieši ninkas neparodys judėjimo; 
tuomet veikia į priešininką smarkiu kanuolių šaudymu ir smarkiai puola ant pasi-
traukiančio priešininko.

III vora prieina 4 valandą ryto upę Šventąją apylinkėje Kawarsko, užima perė-
jimą per upę ir tuojaus praleidžia padedamąją vorą von Römerio per upę Šventąją. 
III vora palieka apsaugą nuo pusės Anykščių ant vakarų kranto upės Šventosios ir 

k. ladiga 1919–1920 m. // V. jan-
kauskas. kario kelias, p. 189
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skubinasi eiti į Kurklius. 
Padedamoji vora von Römerio eina per Shwirbljance-Gudance į di dįjį kelią 

apylinkėn Dsluze.
4) Apsistoja vakare V-17
I vora – Nidoki ir apylinkėje.
II vora – Widziszki ir Ukmerge.
III vora – Towiany
5) Zimmermano vora ir 18 pulko 8 kuopa, 1 lietuvių kuopa ir keli raiteliai eina 

V-15 po pietų į Lewanischki-Ragowo ir stumia priešą atgal kiek gali. 18 - V-oj sau-
goja iš šiaurės ir padeda 18 pulko 1-ai kuopai eiti pirmyn į Raguvą.

6) Susisiekimas telefonu Nidoki–Ukmergė ir Towiany 015–Ukmergė. Praneši-
mus daryti Ukmergės komendantui, kuris perduoda kam reikia. III vora organi-
zuoja punktą rinkimui žinių Towianuose.

7) Valgio imti ant 3 dienų su savimi. Mėsa imasi rekvizicijomis. Rekvizicinės 
kortelės siunčiamos lietuvių komendantui.

8) Sužeisti siunčiami į Ukmergę. Kiekviena vora rūpinasi pati per vežimu su-
žeistų.

9) Ženklai: Balta raketa – Mes esam čionai.
Raudona raketa – Mes einam pirmyn arba artilerija perneša ugnį pirmyn.

Vietą dėl surinktų daiktų kiekviena vora renkasi atskirai. Belaisviai siunčiami per 
Ukmergės komendantą.
Aš būsiu prie III-os voros.

Fon Ciešau, majoras ir vadas 18 pulko
1-o pėstininkų pulko vadas 

karininkas Ladiga214.“

Taigi, kaip matyti iš įsaky-
mo, pagrindinis dienos puoli-
mo tikslas, skirtingai nei nu-
rodė vyriausiasis kariuomenės 
vadas gen. Silvestras Žukaus-
kas, buvo užimti kurklius ir 
teritorijas tarp šventosios ir 
Virintos. 

Puolimas buvo pradėtas 
nustatytu laiku. kai kurios 
kuopos savo vietose stovėjo jau 
nuo gegužės 14-osios.

214 jankauskas V. kario kelias, p. 72–73; lcVA, f. 929, ap. 3, b. 11. l. 16.

Sunkusis kulkosvaidis „maxim“ (VDkm)
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Dar neprasidėjus puolimui, gegužės 17-ąją po pietų kairiajam sparnui lavo-
riškis–Raguva apsaugoti buvo pasiųsta Pirmojo pėstininkų pulko 8-oji kuopa, 
vadovaujama krn. Broniaus Bilmino. Prie kuopos buvo priskirtas kulkosvaidi-
ninkas krn. S. marcinkevičius ir du sunkieji kulkosvaidžiai „maxim“215. kartu 
išvyko vienas vokiečių pėstininkų būrys, vadovaujamas ltn. cimermano (Zim-
merman).

Pasiekusi Taujėnus, grupė sužinojo, kad Traupyje įsitvirtino bolševikai. 
krn. B. Bilminas nusprendė bolševikus iš ten išvyti, tačiau kariams prisiartinus 
prie Traupio, anie netikėtai atidengė kulkosvaidžių, o vėliau ir artilerijos ugnį. 
Vengiant didelių nuostolių teko atsitraukti, tačiau du lietuvių kariai ir vienas 
vokietis buvo sužeisti, vienas dingo be žinios. Paryčiui kuopa grįžo į Taujėnus216.

2-asis pulko batalionas, va-
dovaujamas krn. V. Skorups-
kio, dar gegužės 16 d. apsistojo 
Vaitkuškio dvare ir apylinkėse. 
Priešo arti nebuvo pastebė-
ta. gegužės 17-osios vakarą 
krn. k. ladigos vadovaujama 
dešinioji vora susitelkė ly-
duokių dvare. Čia atvyko ir 
krn. m. Pečiulionio vadovau-
jama artilerijos baterija. Bol-
ševikai voros susigrupavimo 
nepastebėjo. 

gegužės 18-ąją, 3 val. ryto, 
vora, norėdama kiek galima 
giliau užeiti į priešo užnugarį, 
ėmė atsargiai slinkti Siesarties 
upės link. Prie Valtūnų kai-
mo malūno teko keltis siauru 
maždaug 5 metrų aukščio ge-
rokai papuvusiu tiltu. Pėsti-
ninkai su vežimais šiaip taip 
jį pervažiavo, tačiau patrankas 
vežti pabijota. jas per upę tu-
rėjo pertempti patys kareiviai. 
Persikėlusi per Siesartį, vora 
išvijo Valtūnų kaime buvusius 

215 Sunkusis kulkosvaidis „maxim“, 1910 m. modelis, Rusija. kalibras – 7,62 mm, aušinamas vandeniu, užtaisymas juosti-
nis, šaudymo greitis – 550–600 šūvių/min., efektyvus šaudymo nuotolis – 1100 m. Plienas, vario lydinys, medis. Bendras 
ilgis – 1107 mm, vamzdžio ilgis – 605 mm, svoris – 69 kg.

216 lcVA, f. 513, ap. 1, b. 30, l. 18.

Schema Nr. 5
kurklių kautynės. 1919 m. gegužės 18 d.
Iš knygos: V. lesčius. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės 
kovose 1918–1920, p. 105
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bolševikus, o kiek vėliau užėmė Žemaitkiemį. Tik tada bolševikų vadovybė su-
prato, kad užnugaryje yra lietuvių karinis dalinys. Bolševikai sutriko, juo labiau 
kad tuo pačiu metu pastebėjo lietuvių karius ir ties Vidiškėmis217.

Žemaitkiemyje dešinioji lietuvių vora buvo padalyta į dvi dalis. 6-oji kuopa 
su 2 kulkosvaidžiais ir 10 raitelių pasiųsta Alantos kryptimi. Puolami bolševikai 
skubiai, be jokio pasipriešinimo pasitraukė iš Valų, kazliškių ir Balninkų. liku-
sioji voros dalis pasuko į šiaurę, Ukmergės–Utenos plento link. 

 lietuviai artėjo prie Dejūnų. Į žygiuojančią vorą priešas pradėjo smarkiai 
šaudyti. krn. k. ladiga prieš juos pasiuntė krn. m. Rėklaičio vadovaujamą 
7-ąją kuopą, jos puolimą paremdamas artilerijos ugnimi. Tačiau kuopa, neatlai-
kiusi smarkaus priešo atsišaudymo, ėmė trauktis. Tai pastebėjęs krn. k. ladiga 
įsakė kuopai skubiai veržtis Ukmergės–Utenos plento link ir atkirsti priešui 
atsitraukimo kelią, nes bolševikai jau buvo pradėję persekioti atsitraukiančią 
7-ąją kuopą, tačiau pastebėję, jog vora nieko nepaisydama žygiuoja pirmyn, pa-
tys ėmė trauktis į šiaurę. Tuo metu lietuvių vora, sparčiai žygiuodama į priekį, 
apie 9 val. kirto Ukmergės–Utenos plentą ties Būriais. Bolševikai, įsitikinę, jog 
dešinioji lietuvių vora visame bare įsibrovusi į jų užnugarį, palikę paplentėje 
nemažai ginklų ir gurguoles, skubiai atsitraukė į šiaurę. kitų lietuvių dalinių 
spaudžiami ties kadiškio dvaru ir kavarsku, bolševikai ėmė trauktis visu frontu 
kurklių kryptimi. krn. k. la-
digos vadovaujama dešinioji 
vora skubiai užėmė aukštu-
mas į šiaurę nuo Didžiakiemio 
kaimo. gerai matydami, kaip 
priešo pėstininkai, artilerija ir 
kavalerija traukiasi pro kur-
klius Anykščių ir Skiemonių 
link, Pirmojo pėstininkų pul-
ko kariai juos apšaudė šautu-
vų, kulkosvaidžių ir artilerijos 
ugnimi. Bolševikų kavalerija, 
palikusi sužeistus arklius, nuo 
artilerijos ugnies puolė į visas 
puses, su sveikais arkliais ban-
dydama išsivežti savuosius pa-
būklus. Netoli kurklių viena 
jų patranka su arkliais įklimpo 
Virintos upės brastoje. Prie 
jos artinosi lietuvių žvalgai. 
Bolševikų kariai, bijodami pa-
tekti į nelaisvę, net neišėmę 
patrankos užrakto pasitraukė. 
lietuvių kariai j. kazlauskas, 

217 lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 102; Ališauskas k. kovos dėl lietuvos nepri-
klausomybės 1918–1920, p. 217; lcVA, f. 513, ap. 1, b. 30, l. 19.

Pulko kariai pasaloje. 1919 m. (VDkm)
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cikota ir mataitis pribėgo ir ištraukė užraktą kaip įrodymą, kad patranka pai-
mta. Po kiek laiko prie patrankos atskubėjo ir vokiečiai. kartu su patranka buvo 
paimta 3 dėžės šovinių, 82 granatos218, 98 šrapnelės „Bussole miderlovski“, du 
gurguolės vežimai ir keletas arklių.

Atsitraukę raudonarmiečiai užėmė pozicijas aukštumose už kurklių mieste-
lio. Iš čia jie atidengė ugnį į Pirmojo pėstininkų pulko karius, žygiuojančius Vi-
rintos upės link. Tačiau lietuviai nukreipė kulkosvaidžių ir patrankų ugnį į nau-
jąją poziciją ir bolševikai liovėsi šaudę. Apie 11 val. pastebėję prie kurklių besi-

artinančią ir kairiąją vorą, vadovaujamą 
kpt. Vinklerio, raudonarmiečiai liovėsi 
priešinęsi ir pasitraukė. Tada dešinioji 
vora iš Virintos upės ištraukė įklimpu-
sią bolševikų patranką. Tačiau vokie-
čiai taip pat į ją ėmė reikšti pretenzijas. 
juos palaikė ir kairiosios voros vadas 
mjr. V. Zeschau. Tiktai krn. k. ladigai 
įsikišus ir paaiškinus, jog patranką iš 
bolševikų atėmė lietuviai, iš kurių ypač 
pasižymėjo 7-osios kuopos vrš. juozas 
kazlauskas ir eil. jurgis malinauskas, 
ginčas buvo išspręstas lietuvių naudai. 
krn. m. Pečiulionis šią patranką greitai 
sutvarkė ir jau po valandos panaudojo 
prieš plentu Skiemonių link besitrau-
kiančius bolševikus. Tuo metu plentu 
nuo šventosios upės pusės į Didžiakie-
mį atvyko ir vidurinioji vora, vadovau-
jama ltn. kriugerio. Didžiakiemyje ji 
sustojo trumpo poilsio.

Besitraukiančiam priešui persekioti 
krn. k. ladiga suorganizavo 10 raitelių 

grupę, kuri turėjo ir atimtąją patranką, o išvargusiai vorai buvo leista pailsė-
ti219.

Atstumti nuo Virintos upės, bolševikai bandė įsitvirtinti linijoje janonių 
dvaras–makiliai–Pastorčiai, tačiau Pirmojo pėstininkų pulko kariai ir jiems 
talkinę vokiečiai, iš vietos gyventojų gavę tikslią informaciją, iš patrankos ėmė 
šaudyti į dar nespėjusį naujojoje vietoje įsitvirtinti priešą. Bolševikams nieko 
kito nebeliko, kaip trauktis toliau. jie pabandė įsitvirtinti linijoje šaltiškiai–Si-
rutiškiai–gyvatynė, tačiau ir vėl buvo apšaudyti. Rinktinė pasiekė miškiniškių 
vienkiemį. 

Atėjus vakarui, rinktinė apšaudė Skiemonyse buvusius raudonarmiečius ir 

218 Rankinė granata, 1914 m. modelis, Rusija. granatos kaunamasis poveikis – smūginė banga, skeveldros, kaunamasis 
spindulys – iki 10 m, vidutinis metimo nuotolis – 35–40 m. šio modelio granatų svoris svyruodavo nuo 716 iki 720 g. 
Sprogdiklis – laikinis, veikia lėtintuvo padegimu smūgio į kapsulę principu, suveikia per 4 sek. Dažyta pilkšvos chaki 
spalvos dažais. metalas. Bendras ilgis – 235 mm, korpuso diametras – 49 mm, rankenos diametras – 32 mm, svoris – 0,22 kg.

219 lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 102–102; lcVA, f. 513, ap. 1, b. 30, l. 20–21.

Rankinė granata (VDkm)

1919 m. gegužės 18 d. iš bolševikų atimta patranka
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plentą leliūnų link, po to sugrįžo į Didžiakiemį220.
Nuo lyduokių pirmosios voros antroji dalis, t. y. 6-oji kuopa, kurioje buvo 

apie 70 karių, du sunkieji kulkosvaidžiai ir du raiti žvalgai, vadovaujama kuopos 
vado krn. Vinco šaudzio ir 2-ojo bataliono vado V. Skorupskio, prie klepšių 
kaimo pasuko į dešinę. šiai grupei pulko vadas krn. k. ladiga davė užduotį sau-
goti voros dešinįjį sparną ir palaikyti ryšį su lenkais. Netrukus bataliono vadas 
iš apsaugos patrulio gavo pranešimą, kad Plaštakių dvare yra bolševikų. kuo-
pai buvo duotas įsakymas dvarą apsupti. Bolševikai, kurių buvo apie 15–20 ka-
rių, pastebėjo lietuvių manevrą ir nesipriešindami pasitraukė. Besitraukiančius 
bolševikus lietuviai apšaudė iš šautuvų. Plaštakių kaime kuopa sustojo pailsėti 
ir papietauti. Tuo metu nuo Vilkiškių pusės pasirodė maždaug 100 bolševikų 
vora. lietuviai juos apšaudė ir bolševikai sugulė krūmokšniuose. V. Skorupskis 
įsakė jų nepulti, žygį tęsti toliau. lietuvių kariai per karališkius pasiekė lau-
menus ir čia apsistojo nakčiai, prieš tai pastatę lauko sargybas. Naktis praslinko 
ramiai221. 

Vidurinioji vora, kuriai vadovavo vokietis ltn. kriugeris, gegužės 18-ąją auš-
tant susitelkė Vidiškėse. Pradžioje jie atidžiai sekė raudonarmiečius, kurie buvo 
įsitvirtinę už šventosios upės Siesarties–medinių–Radiškio dvaro–Svirnų dvaro 
linijoje. Apie 6 val. voros raiteliai ties šventupio dvaru pabandė persikelti per 
šventąją, nes tiltas buvo sudegintas. jų manevrą pastebėjo raudonarmiečiai ir 
ėmė šaudyti iš artilerijos pabūklų. Raiteliams forsuoti šventosios nepavyko. 
Buvo priimtas sprendimas intensyviai apšaudant priešą parengti perkėlą. kul-
kosvaidžių, artilerijos ir minosvaidžių ugnis buvo sukoncentruota į Radiškio 
dvarą. Po kurio laiko bolševikų ugniai nutilus, vora sėkmingai forsavo šventąją 
ties šventupio dvaru ir pradėjo puolimą kopūstėlių kaimo ir Radiškio dvaro 
link. Supami iš sparno, bolševikai ėmė trauktis. Tačiau šio puolimo metu vorai 
iškilo rimtas pavojus: dalis raudonarmiečių nuo šalkavos dvaro ir gedroniškio 
kaimo pusės pabandė jau žygiuojančiai plentu Ukmergė–Utena vorai užeiti 
į užnugarį ir smogti netikėtą smūgį. Vora to išvengė tik atsitiktinumo dėka. 
Tuo metu Pirmojo pėstininkų pulko Ūkio kuopos vadas krn. l. Butkevičius, 
su grupe kareivių iš Vidiškių vykdamas į pulką vieškeliu Anykščių link, priva-
žiavęs Svirnų dvarą, kitoje šventosios upės pusėje pastebėjo priešo dalinį ir jį 
apšaudė. Plentu žygiavusi vidurinioji vora, išgirdusi susišaudymą, pakeitė puo-
limo kryptį ir šventosios pakrantėje esantį bolševikų dalinį paėmė į nelaisvę, po 
to tęsė žygį plentu. Žygio metu vora likvidavo keletą nedidelių raudonarmiečių 
grupių, kurios buvo atsilikusios nuo pagrindinių pajėgų. Daugiausia tai buvo 
ūkio padaliniai, todėl voros kariai paėmė nemažai kariško turto, taip pat gin-
klų. Apie 12 val. vora įžengė į Didžiakiemio kaimą222.

kairioji vora, kurią sudarė Pirmojo pėstininkų pulko 1-oji ir 2-oji kuopos, 
vadovaujamos krn. P. genio ir krn. P. murniko, sunkiųjų kulkosvaidžių kuopa, 

220  lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 103.
221  lcVA, f. 513, ap. 1, b. 30, l. 21–22.
222  lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 103–104.



          
70

vadovaujama krn. j. jackaus, 
viena saksų kuopa, saksų 
baterijos būrys ir pionierių 
būrys gegužės 17 d. atvyko į 
Taujėnus. kaip buvo minėta 
Pirmojo pėstininkų pulko 
vado k. ladigos įsakyme, 
vorai turėjo vadovauti kpt. 
Vinkleris. Tačiau jai vado-
vavo pats mjr. V. Zeschau. 
Taujėnuose vora apsistojo 
keletui valandų poilsio ir 1 
val. nakties išžygiavo ka-
varsko link. Netoli kavars-
ko vorą pastebėjo bolševikai 
ir iš pietinio kavarsko pakraščio bei kitos šventosios upės pusės ją smarkiai ap-
šaudė. Vora buvo priversta užimti gynybines pozicijas abiejose vieškelio pusėse 
ir atidengti atsakomąją ugnį. Ypač gerai pasirodė vokiečių artileristai su dviem 
patrankom. Užėmę patogias pozicijas ant kalnelio, jie šaudė gana taikliai. jau 
pirmuoju patrankos šūviu buvo pataikyta į namą kavarske. Taikliai šaudant 
artilerijai, bolševikų pusėje kilo sumaištis. Po kurio laiko dalis bolševikų karių, 
išsirikiavę į grandinę, atidengė atsakomąją ugnį, o kiti ėmė trauktis į Anykščių 
pusę ir Pumpučių link. Besitraukiančiuosius Anykščių link apšaudė vokiečių 
artilerija, kitus – lietuviai iš šautuvų. Netrukus priedangoje buvę bolševikai lio-
vėsi šaudę. lietuvių ir vokiečių kariai patraukė į kavarską. Pirmieji į kavarską 
įžengė lietuvių 2-osios kuopos kariai, paskui juos – ir visi kiti. Per šį nedidelį 
susišaudymą buvo sužeisti du vokiečių kareiviai ir ltn. štrausas, taip pat vienas 
lietuvių 2-osios kuopos kareivis223.

Anykščių kryptimi besitraukiantys bolševikai užėmė pozicijas Bebrūnų kai-
mo aukštumose, o kurklių link pasukę jų daliniai sustojo aukštumose netoli 
kavarsko į rytus nuo šventosios. 

kad galėtų pulti toliau, vora turėjo persikelti per šventąją. Upės forsavimui 
buvo rimtai pasirengta. Buvo sudaryta ugnies priedanga artilerijos pabūklus 
išdėstant prie bažnyčios šventoriaus, o kulkosvaidžius – pačiame šventoriuje, 
mūrine tvora pasinaudojant kaip priedanga. Pirmojo pėstininkų pulko 2-osios 
kuopos vadas krn. A. Žemaitis su vokiečių kpt. Vinkleriu šventosios pakrante 
išvyko ieškoti tinkamos perkėlos ir reikiamų priemonių. Buvo nutarta per upę 
keltis už 250 metrų į pietus nuo vieškelio kavarskas–kurkliai. kiek sudėtingiau 
buvo su persikėlimo priemonėmis. Besitraukdami bolševikai visas valtis ir kel-
tus buvo palikę kitoje upės pusėje. Vienas vokiečių kareivis perplaukė šventąją 
ir atplukdė vieną valtį, po to buvo atplukdytos ir kitos. Prieš pradedant keltis, 
priešo pozicijos buvo smarkiai apšaudytos. Persikėlimas buvo sėkmingas. Tiesa, 
daug vežimų įklimpo upės viduryje ir kareiviams teko gerokai paplušėti, kol 
juos ištempė į krantą.

223 lcVA, f. 513, ap. 1, b. 30, l. 23–24; lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 104.

Saksų savanoriai veža suimtus raudonarmiečius. 1919 m. 
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forsuojant šventąją daug prisidėjo Pirmojo pėstininkų pulko 2-oji kuopa 
ir vokiečių būrys. Vorai iš miestelio leidžiantis prie numatytos perkėlos, bolše-
vikai, įsitvirtinę už kavarsko, Vilkotonių kaimo aukštumose, pradėjo šaudyti 
iš šautuvų, kulkosvaidžių ir artilerijos. Vienas vokiečių būrys, savo artilerijos ir 
kulkosvaidžių ugnies remiamas, prislinko visai arti upės. Prie upės prisiartino ir 
lietuvių kariai. Buvo nutarta, kad per upę kelsis lietuvių 1-oji kuopa. Vykstant 
smarkiam susišaudymui, 1-oji kuopa susvyravo, tad upę forsuoti ryžosi 2-oji 
kuopa, vadovaujama krn. P. murniko. kaip jau minėjome, upę teko perplaukti. 
Persikėlusi kuopa išsiskleidė grandine ir puolė raudonarmiečius apmėtydama 
rankinėmis granatomis224.

Upę ėmė forsuoti ir vokiečiai, apšaudomi intensyvios bolševikų ugnies. Per-
sikėlę per upę, vokiečiai irgi puolė Vilkotonių kaimo kalnelyje Pirmojo pasauli-
nio karo apkasuose įsitvirtinusius bolševikus. Vokiečiams ir lietuviams pavyko 
prislinkti beveik iki pat apkasų. Tai pastebėję, bolševikai į durtuvų kautynes 
nestojo ir atsitraukė kurklių link.

šio puolimo metu trys vokiečiai žuvo ir du buvo sužeisti. lietuviai nuosto-
lių nepatyrė225. 

Pirmieji per šventąją persikėlę daliniai, nelaukdami visos voros, nužygiavo 
kurklių kryptimi. Voros priešakyje buvo krn. A. Žemaitis su 10 raitųjų žvalgų. 
Vokiečių raitelių būrys, persikėlęs per upę, pasuko į dešinę plento pusę ir taip 

224 Rankinė puolamoji granata, 1917 m., su medine rankena, Vokietija. granatos kaunamasis poveikis – smūginė banga, 
iš dalies skeveldros (iš korpuso), kaunamasis spindulys – 25 m, vidutinis metimo nuotolis – 30–35 m. šio tipo granatų 
svoris svyruodavo nuo 0,75 iki 1 kg. Sprogstamosios medžiagos svoris turėjo būti 300 g, sprogdiklis – laikinis, veikia 
lėtintuvo padegimo trinties būdu, suveikia per 5,5–8 sek. Dažyta žaliai. metalas, medis. Bendras ilgis – 353 mm, korpuso 
diametras – 60 mm, korpuso aukštis – 100 mm, rankenos diametras – 37 mm, koto ilgis su graižtvomis – 253 mm, 
svoris – 0,36 kg.

225 lcVA, f. 513, ap. 1, b. 30, l. 24–25; lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 104.

Schema Nr. 6
šventosios forsavimas. Iš: lcVA, f. 513, ap. 1, b. 31 , l. 26
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pat pradėjo persekioti besi-
traukiančius bolševikus. Tuo 
metu krn. A. Žemaičio raite-
lių būrys už Žvirblionių kai-
mo pastebėjo bolševikų kuo-
pą, žygiuojančią jakūbavos 
dvaro link. lietuviai kariai, 
už kaimo trobesių palikę savo 
arklius, išsiskleidė grandine 
ir ėmė į priešą šaudyti. Bol-
ševikai iš pradžių atsakė tuo 
pačiu, tačiau nežinodami, ko-
kios jėgos jiems pastojo kelią, 
ir pastebėję Žvirblionių link 
atžygiuojančią vorą, atsiun-
tė tris raudonarmiečius par-
lamentarus. lietuviai jiems 
pasiūlė pasiduoti. Raudonar-
miečiai sutiko ir metė gin-
klus. Pasidavė 42 raudonar-
miečiai su kuopos vadu. jie 
buvo pasiųsti į Ukmergę. lietuviams atiteko 42 šautuvai, trys telefono aparatai, 
keli arkliai, kuriuos pasiėmė vokiečiai.  

Nuo Žvirblionių iki kurklių vora nebesutiko jokio bolševikų pasipriešini-
mo ir tik suiminėjo atskirus jų karius ar mažas grupeles226.

Vora pasiekė kurklius apie 11 valandą. miestelis buvo pilnas žmonių, ka-
dangi buvo mišių metas. lietuvių kuopa sutikta labai iškilmingai. Tuoj pat 
buvo nukirsti priešo telefono linijų laidai. krn. A. Žemaitis nuo kurklių pusės 
Anykščių link pastatė apsaugą. Paskirti patruliai buvo nusiųsti į Didžiakiemį, 
kur rado Pirmojo pėstininkų pulko štabą. Pulko vadui krn. k. ladigai jie rapor-
tavo, kad kurkliai užimti, ir įteikė raportą apie 3-iosios voros veiksmus227.

Vokiečiai toliau Virintos upės nebežygiavo. Pirmojo pėstininkų pulko va-
das krn. k. ladiga už dalyvavimą kautynėse su bolševikais mjr. V. Zeschau 
pareiškė padėką. Vokiečiai, apie porą valandų pailsėję Didžiakiemyje, sugrįžo 
į Ukmergę228.

Vokiečiams pasitraukus, lietuviai prie Virintos užėmė atramos punktus ke-
liams, vedantiems nuo Anykščių, Skiemonių ir Alantos, apsaugoti. Tik mažas 
dalinys toliau persekio jo bolševikus plentu Skiemonių kryptimi. Pirmojo pėsti-
ninkų pulko dalys buvo dislokuotos taip: 3-ioji kuopa – širvintose, 6-oji – palei 
Antonovkos kaimą, 7-oji – Didžiakiemyje, 2-oji – kurkliuose, 1-oji – kavarske, 
8-oji – palei Traupį. 1-ojo bataliono štabas įsikūrė kurkliuose, 2-ojo – laume-
niuose. Prie kiekvienos kuopos buvo priskirti kulkosvaidininkų būriai ir po ke-
lis raitus žvalgus.

226 lcVA, f. 513, ap. 1, b. 30, l. 26–27; lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 104.
227 lcVA, f. 513, ap. 1, b. 30, l. 28.
228 lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 106; Ališauskas k. kovos dėl lietuvos nepri-

klausomybės 1918–1920, p. 218.

Rankinė puolamoji granata (VDkm)
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Pavakarę pulko vadas krn. k. ladiga ir krn. m. Pečiulionis su 12 kareivių 
nutarė išmėginti paimtą iš bolševikų patranką ir patraukė plentu leliūnų link. 
Čia iš patrankos apšaudė Utenos link slenkančius priešus. Patranka šaudė pui-
kiai. Būrys apsistojo ties Ivanpoliu, iš kurio visai neseniai buvo pasitraukęs 
priešas. Buvo gauta žinių, kad Skiemonyse yra nemažas būrys bolševikų. jie 
krovėsi karinę mantą į vežimus ir rengėsi trauktis Utenos link. lietuvių būrys 
juos apėjo ir nuo plento tarp laužadiškių dvaro ir miškininkų kaimo ėmė šau-
dyti. Skiemonyse buvę bolševikai, sužinoję, kad Utenos link nužygiavo lietuvių 
karių būrys, ir išgirdę nuo Utenos pusės šaudant patranką, pasijuto esą apsupti 
ir lauko keliukais per Ažionius skubiai pasitraukė Pakalnių ir Utenos link.

jau po vidurnakčio pulko vadovybė, nesulaukdama vado ir girdėdama šau-
dant Utenos pusėje, rimtai susirūpino. keliolikos raitų žvalgų būrys buvo pa-
siųstas jų ieškoti. Netrukus pasiųstieji žvalgai grįžo su pulko vadu. šis buvo 
labai patenkintas, kad paimtoji patranka puikiai ir taikliai šaudo229.

1919 m. gegužes 19 d. krn. k. ladiga, norėdamas apsaugoti rinktinės kairįjį 
sparną nuo netikėtų bolševikų kontrpuolimų, nutarė pulti Anykščius. Tuo pa-
čiu metu krn. V. šaudzio vadovaujama kuopa gavo užduotį užimti Alantą ir už 
jos svarbiausiomis kryptimis organizuoti atramos punktus. krn. V. Skorupskis 
su savo grupe turėjo likti Didžiakiemio pozicijoje ir žvalgyti Skiemonių apylin-
kes, o krn. A. Žemaičiui įsakyta ginti pozicijas kurklių apylinkėse. Ukmergės 
rink tinės štabas buvo paliktas Didžiakiemyje230.

229  lcVA, f. 513, ap. 1, b. 30, l. 29–30.
230  lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 106.

Schema Nr. 7
kairiosios voros veiksmai. Iš: lcVA, f. 513, ap. 1, b. 31. l. Nenumeruotas
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gegužės 19-osios ankstų rytą pulko 6-oji kuopa pajudėjo Alantos link. Per 
Perkalių kaimą, Parauduvės dvarą ji sėkmingai atžygiavo į laičius. Čia gauta ži-
nių, kad Alantoje yra bolševikų. Buvo pasiųstas sustiprintas žvalgų būrys, tačiau 
bolševikai, pastebėję lietuvių žvalgus, iš Alantos pasitraukė. Nors netoliese buvo 
pastebėti lenkai, ryšio su jais užmegzti nepavyko. kuopa be jokio pasipriešini-
mo užėmė Alantą ir sustojo pailsėti. Po poros valandų su trimis karininkais at-
vyko lenkų kuopa. ji buvo gavusi užduotį užimti Alantą. Tarp lietuvių ir lenkų 
karininkų įvyko smarkus ginčas, tačiau matydami lietuvių griežtą nusistatymą 
iš Alantos niekur nesitraukti, lenkai pasitraukė molėtų kryptimi231.

krn. V. šaudzis padarė užtvaras Pakalnių kaimo ir Alantos dvaro kryptimi, 
nes bolševikai įsitvirtino į vakarus nuo kazlų kaimo ir visą laiką į lietuvius 
šaudė.

Tuo tarpu rinktinės vadas krn. k. ladiga su puse kuopos pėstininkų, gin-
kluotų kulkosvaidžiais, 10 raitų žvalgų ir krn. m. Pečiulionio išplėstu artilerijos 
būriu (3 patrankos) gegužės 19 d., apie 16 val., iš kurklių išžygiavo vieškeliu 
Anykščių link. Pasiųstiems žvalgams pavyko nustatyti, jog bolševikai įsitvirtinę 
aukštumose į rytus, pietus ir vakarus nuo Anykščių. Požymių, kad jie paliks 
Anyksčius be kautynių, nebuvo.

krn. m. Pečiulionis patrankas išdėstė pamiškėje prie vieškelio kurkliai–
Anykščiai ir pasirengė apšaudyti bolševikų pozicijas.

kad nebūtų pastebėti bolševikų, pėstininkai Anykščių link žygiavo mišku, 
tarp kurklių–Anykščių vieškelio ir šventosios upės. kita grupė slinko aukštuma 
nuo minėto vieškelio į rytus. Tačiau likti nepastebėtiems jiems nepavyko. Pa-
matę besiartinančius lietuvius, bolševikai visu frontu pradėjo smarkiai šaudyti 
iš šautuvų ir kulkosvaidžių. kaip vėliau paaiškėjo, Anykščius gynė XV latvių 
pėstininkų pulko batalionas. Tada krn. m. Pečiulionio vadovaujama artilerija 
pradėjo šaudyti į šiaurinėje miestelio dalyje esantį tiltą per šventąją, po to į patį 
centrą bažnyčios rajone, o vėliau artilerijos ugnį nukreipė į pietinę ir vakarinę 
miestelio dalis. matyt, artilerijos sviedinys pataikė į iš miestelio kapinių šau-
džiusį bolševikų kulkosvaidį, nes jis nutilo. Tuo pasinaudoję lietuvių pėstininkai 
užėmė kapines ir ėmė veržtis tolyn. Priešo ugnis ėmė silpti ir pietinėje Anykščių 
pusėje. miestelio vakarinį pakraštį pasiekė pulko l-oji kuopa. Čia jai smarkiai 
pasipriešino pozicijose įsitvirtinę raudonieji latviai. kad palengvintų padėtį, 
krn. P. genys pasiuntė vieną būrį užimti geležinkelio tilto per šventąją ir kartu 
apeiti priešą iš šiaurės. kai tik būrys užėmė tiltą, raudonieji, pajutę, kad yra su-
pami, liovėsi priešinęsi ir pasitraukė iš Anykščių Debeikių–Rubikių kryptimi. 

Apie 20 val. lietuviai įžengė į Anykščius. gyventojai džiaugsmingai sutiko 
savus karius, o krn. m. Pečiulionis vis atsiprašinėjo, jog netyčia iš pabūklo patai-
kė į bažnyčios bokštą. miestelio gyventojai karius vaišino kuo tik galėjo232. 

lietuviai, pastatę apsaugą, sustojo Anykščiuose. Tiltui apsaugoti buvo pa-
daryta užtvara prie kelio nuo Troškūnų pusės, patrankos išdėstytos už miestelio 

231 lcVA, f. 513, ap. 1, b. 30, l. 30–31.
232 lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 106; Ališauskas k. kovos dėl lietuvos nepri-

klausomybės 1918–1920, p. 218; lcVA, f. 513, ap. 1, b. 30, l. 30–31.
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Svėdasų kryptimi maždaug kilometro atstumu. Iš Traupio į Anykščius buvo at-
šauktas l-osios kuopos būrys. Tuo metu vietos gyventojai pranešė, kad Vilko-
nių kaime esantys bolševikai ruošiasi pulti Anykščius. Pulko vadas krn. k. la-
diga įsakė krn. P. geniui su pulko karių kuopa priešą likviduoti. gegužės 20-
osios vidurdienį P. genio vadovaujamą kuopą, žygiuojančią Vilkonių link, nuo 
107-osios aukštumos pasitiko priešo ugis. kuopai išsiskleidus puolimui, priešas 
pasitraukė. 

krn. V. Skorupskio vadovaujami kariai užėmė Skiemonis. Čia jie rado daug 
bolševikų palikto maisto ir pašaro arkliams. Rinktinės dešinėje buvę lenkai irgi 
pasistūmėjo pirmyn ir apsistojo linijoje Pavirinčiai–švobiškiai–Virintos eže-
ras233.

Rinktines vadas krn. k. ladiga nusprendė puolimą tęsti ir užimti Andrioniš-
kį. gegužės 20 d. pasitelkęs 1-ąją pėstininkų kuopą su dviem kulkosvaidžiais ir 
visas tris patrankas bei grupę raitelių, jis išvyko Andrioniškio link. Bežygiuojant 
buvo gauta žinių, kad bolševikai apsistoję aukštumoje į šiaurę nuo Pienionių ir 
į rytus nuo Vilkonių. krn. P. genio vadovaujami 1-osios kuopos kariai, remia mi 
artilerijos, puolė priešą. Po trumpo susišaudymo bolševikai ėmė trauktis An-
drioniškio link. Tačiau ir čia priešas neužsibuvo, taigi temstant pulko kariai 
įžengė į miestelį. Pulko patrankos, išrikiuotos pozicijose į šiaurę nuo Andrioniš-
kio, apšaudė šimonių–Viešintų kelią, kuriuo traukėsi bolševikai, tačiau naktį 

233 lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 107; Ališauskas k. kovos dėl lietuvos nepri-
klausomybės 1918–1920, p. 220.

Schema Nr. 8
1-ojo bataliono puolimas išvadavus Anykščius Iš: lcVA, f. 513, ap. 1, b. 31, l. 32
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saugumo sumetimais buvo sugrąžintos į Andrioniškį. Į vakarus ir į rytus nuo 
Andrioniškio buvo pastatytos sargybos.

Pulko vadui įsakius, 1-oji kuopa čia pasiliko kelioms dienoms ir surengė 
sustiprintą žvalgybą Viešintų ir šimonių kryptimis234.

Per gegužės 18–20 d. kautynes dešinioji ir vidurinioji lietuvių voros nuostolių 
nepatyrė. kairiojoje voroje žuvo vienas 2-osios kuopos kareivis, o kuopos vadas 
krn. A. Žemaitis ir 8 kareiviai buvo sužeisti. lietuviams atiteko nemažas karo 
grobis: viena patranka, keletas kulkosvaidžių, šautuvų, šaudmenų. Vidurinioji 
vora prie kavarsko į nelaisvę paėmė 70 bolševikų, jai atiteko lengvųjų ginklų ir 
šaudmenų. Dešinioji ir kairioji voros taip pat paėmė keliasdešimt belaisvių235.

gegužės 21-osios rytą Ukmergės rinktinės štabe buvo sužinota, kad Panevė-
žio rinktinė išvadavo iš bolševikų Panevėžį. krn. k. ladiga nutarė vystyti puo-
limą Utenos kryptimi ir perkelti artileriją prie Utenos–Zarasų plento. Tačiau 
rinktinei dar tebesant Andrioniškyje paaiškėjo, jog bolševikai kasa apkasus ir 
stengiasi įsitvirtinti į pietus nuo Viešintų, palei grašių palivarką ir gyvatynės 
kaimą. Neliko nieko kito, kaip tik pakoreguoti planus ir šią bolševikų grupę 
likviduoti. Į beįsitvirtinantį priešą buvo nukreipta artilerijos ugnis, o po kurio 
laiko puolimą pradėjo pėstininkai. Priešas pasitraukė Viešintų kryptimi. Pir-

234 Ten pat.
235 Ališauskas k. kovos dėl lietuvos nepriklausomybės 1918–1920, p. 220.

Schema Nr. 9
Pulko puolimas leliūnų–Andrioniškio kryptimi. Iš: lcVA, f. 513, ap. 1, b. 31, l. 49
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mojo pulko pėstininkai, persekiodami bolševikus, pasiekė Akmenių dvarą. Čia 
palikę krn. P. genį su kulkosvaidžiais ginkluota 1-ąja kuopa ir keliais raiteliais 
saugoti kelių iš Viešintų į Andrioniškį, likusieji, vadovaujami rinktinės vado 
k. ladigos, su artilerija temstant atvyko į Anykščius, o pailsėję, jau naktį, – į 
miškiniškių palivarką, esantį prie Utenos–Zarasų plento. Čia buvo apsistojęs 
krn. V. Skorupskio vadovaujamas pulko 1-asis batalionas236.

gegužės 22-ąją buvo nutarta pradėti puolimą Utenos kryptimi. krn. V. šau-
dzio vadovaujama 6-oji kuopa apie 3 val. iš miškiniškių palivarko išžygiavo 
Pakalnių kaimo link, tačiau greitai sutiko atkaklų apkasuose įsitvirtinusių bol-
ševikų, remiamų artilerijos, pasipriešinimą. Buvo nuspręsta įsitvirtinusius prie-
šus apsupti. Viena kuopos dalis toliau puolė priešą vieškeliu, o kita pabandė jį 
apeiti iš pietų pusės. šį manevrą bolševikai pastebėjo. Pirmiausia jie atitraukė 
patranką, o po to pasitraukė ir pėstininkiai. Susitelkę naujoje vietoje, jie ir to-
liau priešinosi: į lietuvių grandinę pradėjo šaudyti iš patrankos, o po to ir iš 
šautuvų ir kulkosvaidžių. Tačiau lietuviai nesustojo, dengiami kalvotos vietovės 
ir krūmokšnių slinko artyn prie bolševikų. Vengdami durtuvų kautynių, šie 
ėmė trauktis.

Toliau puldama 6-oji kuopa, nesutikusi didesnio pasipriešinimo, užėmė Pa-
kalnius ir paėmė į nelaisvę apie 20 bolševikų. Ilgai neužsibuvusi Pakalniuose, 
kuopa užėmė 212-ąją aukštumą, nuo kurios pastebėjo, kad priešas persigrupuoja. 
Bolševikų pėstininkų batalionas, sustiprintas kavalerijos eskadronu, ėmė supti 
kuopos dešinįjį sparną. kuopa buvo priversta trauktis. Buvo sužeistas kuopos 
vadas krn. V. šaudzis. kulka jam pataikė į koją, tačiau šis ir toliau dar kurį laiką 
vadovavo – kuopą tvarkingai išvedė iš gresiančios apsupties iki Pakalnių kaimo. 
Po to vadas buvo nuvežtas į Skiemonis, kur tuo metu buvo pulko štabas. 

Atsitraukusią į Pakalnius kuopą bolševikai persekiojo toliau. Durtuvų kau-
tynėse žuvo būrininkai Vincas Bruzbartas, kazys Račkauskas ir skyrininkas 
kazys Radzevičius. Atsitraukus ir užėmus pozicijas prie miškinių kaimo, vado-
vavimą kuopai perėmė krn. juozas Plenta. Iš čia kuopa skubiai, bijodama būti 
apsupta, atsitraukė iki mindučių, kur užėmė poziciją į šiaurės vakarus nuo eže-
ro. Bolševikai kuopos toliau nebepersekiojo. ši nakvynei apsistojo motiejūnų 
kaime. Traukėsi ir dešiniau kuopos Utenos kryptimi puolę lenkai. jie atsitraukė 
molėtų kryptimi237. 

Tą pačią gegužes 22-ąją, apie 16 val., leliūnų link išžygiavo krn. k. ladigos 
vadovaujama vora. Po trumpo susirėmimo bolševikai paliko klevėnų, Buivydų 
ir Diktarų kaimus. krn. k. ladiga, pasitelkęs keletą kulkosvaidininkų su dviem 
kulkosvaidžiais ir būrelį raitelių, vežimais ėmė persekioti iš Diktarų kaimo besi-
traukiančius bolševikus, tačiau iš šiaurės vakarų, nuo Smulkio kaimo, į lietuvius 
buvo netikėtai pradėta šaudyti iš šautuvų ir kulkosvaidžių. Toks lengvabūdiškas 
jauno vado poelgis vos nesibaigė tragedija. laimei, jau buvo tamsu ir lietu-
viai paplentės grioviais iš pavojingos zonos sugebėjo iššliaužti, tačiau 8 kareiviai 
buvo sužeisti, pašauta didesnė dalis arklių238.

236 lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 107.
237 Ten pat, p. 108; lcVA, f. 513, ap. 1, b. 30, l. 39–41.
238 lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 108.
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Ankstyvą gegužės 23-iosios rytą prie Diktarų kaimo netikėtai pasirodė šar-
vuotas raudonarmiečių automobilis. krn. m. Rėklaičio vadovaujamų 7-osios 
kuopos karių bandymai sustabdyti jį kulkosvaidžių ir šautuvų ugnimi buvo 
nesėkmingi. Tuo metu pulko patrankos keitė pozicijas ir šarvuočio apšaudyti 
negalėjo. krn. k. ladiga įsakė šarvuočio apšaudymą nutraukti ir skubiai nuo 
Diktarų trauktis pietų pusėn ne plentu, o laukais, nes šarvuočiui apšaudant 
ir vejantis būtų buvę daug aukų. Pozicijas turėjo apleisti ir likusi be priedan-
gos lietuvių artilerija. Artileristai, skubiai iškinkę arklius, įsitaisė pozicijoje ant 
miškiniškių kalvos, nusitaikė į Utenos–Zarasų plentą ir ėmė laukti pasirodant 
šarvuočio. Tačiau šis, apšaudomas nuo Buivydų pusės, už posūkio ties klevė-
nais sustojo ir po kurio laiko grįžo atgal. Iš patrankų į jį buvo iššauta keletas 
sviedinių239. lietuviai pasirengę laukė šarvuočio maždaug iki 18 valandos, po to 
pasitraukė į Didžiakiemį. Tuo ir baigėsi tos dienos kautynės.

Siekiant įvertinti susidariusią padėtį ir galbūt pergrupuoti turimas jėgas, 
puolimas visame Ukmergės bare laikinai buvo sustabdytas. Pulko vadas krn. 
k. ladiga apsilankė visose vorose ir, įvertinęs susidariusią padėtį, grįžo į štabą.

kovoms laikinai aprimus, bolševikai užėmė pozicijas linijoje Pakalniai–Ru-
bikių ežeras–Debeikiai, o Ukmergės rinktinė – linijoje Alanta–Skiemonys–
Anykščiai240. 

Tuo metu, kai Pirmojo pėstininkų pulko 1-asis ir 2-asis batalionai aktyviai 
kovėsi su bolševikais, 1919 m. gegužės 22 d. (kitais duomenimis – gegužės 2 d.) 
pulko 3-iasis batalionas, vadovaujamas krn. k. Žuko, gavęs nurodymą iš kauno, 
dalyvavo unikalioje ir dviprasmiškoje operacije. Bataliono kuopa, apsiginklavusi 
kulkosvaidžiais, atėjo į Perloją. Perlojiškiai apsiginti nuo stipresnės jėgos nepajė-
gė, todėl turėjo sudėti ginklus. „Perlojos Respublikos“ prezidentas j. Česnulevi-
čius, komiteto nariai ir grupelė vyrų buvo suimti, bet po mėnesio paleisti. Taigi 
tądien buvo panaikinta „Perlojos Respublika“, o jos vietoje įsteigtas valsčius241.

Atsiradus atokvėpio minutei, gegužės 24 d. Vyriausiojo štabo viršininkas 
gen. Silvestras Žukauskas atliko pulko inspekcinę apžiūrą. Patikrinimo išvadose 
jis pažymėjo, kad bendroje rikiuotėje pulkas atrodo gerai, išvaizda pilnai kariš-
ka. kareiviai jokių skundų nepareiškė242. 

Pulko veiksmai užimant Uteną 

fronte prieš bolševikus Ukmergės grupės bare buvo vien Pirmojo pėstinin-
kų pulko daliniai. Užėmus kurklius, saksų savanorių daliniai (XVIII pėstininkų 
pulko 2-asis batalionas), susitarę su lietuviais, pasitraukė į kavarsko apylinkę 
pailsėti ir fronto veiksmuose nedalyvavo iki Utenos operacijos pradžios.

Raudonarmiečiai Pakalnių, leliūnų, Debeikių apylinkėse turėjo sutelkę 
gausias jėgas. Čia buvo beveik visa Pskovo (vadinamoji lietuvių) divizija, pasi-
traukusi iš Varėnos, Daugų, Aukštadvario ir Vievio apylinkių243.

239 Ten pat; lcVA, f. 513, ap. 1, b. 30, l. 48.
240 lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 108.
241 Vitkus A. lietuvos istorijos įvykių chronologija, 1918–1926, p. 188.
242 Įsakymas kariuomenei. 1919 m. birželio 17 d. Nr. 47.
243 Ališauskas k. kovos dėl lietuvos nepriklausomybės 1918–1920, p. 240.
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gegužės 24-ąją vyriausiasis kariuomenės vadas gen. Silvestras Žukauskas įsa-
kymu Nr. 5 kariuomenės Panevėžio ir Ukmergės grupėms įsakė gegužės 28 d. 
auštant pradėti kupiškio–Utenos operaciją ir užimti fronto liniją kupiškis–Vie-
šintos–Andrioniškis–Utena. Ukmergės rinktinei įsakyta užimti Uteną, Pane-
vėžio rinktinei – Subačių ir kupiškį, joniškėlio partizanams – teikti pagalbą 
kariuomenės daliniams veržiantis Vabalninko, Salamiesčio, Bakšėnų link. Pa-
rengti veiksmų planus, laikantis bendrų vyriausiojo kariuomenės vado nurody-

Schema Nr. 10
Utenos užėmimas. 1919 m. birželio 2 d.
Iš knygos: k. Ališauskas. kovos dėl lietuvos nepriklausomybės 1918–1920, p. 243
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mų, buvo palikta rinktinių vadams244.
gavęs šį gen. S. Žukausko įsakymą, Ukmergės rinktinės vadas krn. k. la-

diga susitiko su vokiečių saksų XVIII pėstininkų pulko vadu mjr. V. Zeschau. 
Pasitarę abu priėmė sprendimą pulti Uteną trimis voromis, apeinant raudonar-
miečius iš šiaurės ir pietų.

Dešiniąją vorą buvo nutarta sudaryti vien iš lietuvių, nes ji palaikė ryšius su 
lenkais, ko tuo metu vengė daryti vokiečiai. Į šią vorą buvo paskirti pėstininkų 
pulko 6-oji, 7-oji, 9-oji kuopos, raitųjų žvalgų komanda, du raitelių eskadronai 
ir krn. m. Pečiulionio vadovaujama Pirmajam pėstininkų pulkui priskirta ar-
tilerija. Vorai vadovavo pats krn. k. ladiga. ji turėjo pulti Alantos ir Pakalnių 
kryptimi.

Viduriniąją vorą sudarė viena saksų sunkiųjų kulkosvaidžių kuopa, dviejų 
patrankų artilerijos būrys, du minosvaidžiai, trečdalis kuopos dviratininkų ir 
lietuvių Pirmojo pėstininkų pulko 8-oji kuopa. ši saksų mjr. kiolerio (këhler) 
vadovaujama vora turėjo pulti bolševikus palei plentą kaunas–Daugpilis.

kairiąją vorą sudarė dvi Pirmojo pėstininkų pulko ir trys saksų savanorių 
kuopos su sunkiaisiais kulkosvaidžiais, artilerijos baterija, ketvirtadalis ulonų 
eskadrono ir du pionierių skyriai. ši vora turėjo nuo Anykščių pulti priešą De-
beikių–Vyžuonų–Utenos kryptimi. jai vadovavo saksų savanorių XVIII pėsti-
ninkų pulko vadas mjr. V. Zeschau ir Pirmojo pėstininkų pulko vado padėjėjas 
krn. Ignas musteikis.

Be to, saksų karininko Sprangerio vadovaujamas dalinys, veikiantis pagal 
atskirą įsakymą, turėjo apsaugoti Ukmergės rinktinės kairįjį sparną užimdamas 
šimonių–kupiškio liniją. Rezerve buvo palikta Pirmojo pėstininkų pulko 5-oji 
kuopa245.

krn. k. ladiga ir mjr. V. Zeschau sutarė puolimą pradėti gegužės 28 d. 
auštant, tačiau taip neįvyko, nes saksų dalys, dislokuotos Ukmergėje, į pozicijas 
atvykti nesuspėjo. gegužės 28-ąją į žvalgybą pakilo tik lietuvių aviacija. Tą dieną 
Utenos gyventojai pirmą kartą pamatė lietuvos aviacijos lėktuvą, kuris inten-
syviai žvalgė Raudonosios armijos pozicijas Utenoje ir jos apylinkėse. Raudo-
narmiečiai Utenoje ir Pakalnių, leliūnų bei Debeikių apylinkėse buvo sutraukę 
stambias pajėgas.

Puolimas buvo pradėtas tik gegužės 31 d. Dešinioji ir vidurinė voros veikė 
sutartinai ir savo veiksmus derino. kairioji vora veikė daugiau savarankiškai, nes 
dėl nemažo atstumo ryšį tarp vorų palaikyti buvo gana sunku.

krn. k. ladigos vadovaujama dešinioji vora dar gegužės 30 d. susitelkė prie 
vieškelio Alanta–Pakalniai–Utena ir 6 val. ryto pradėjo žygį. Pasiekusi motie-
jūnų kaimą, vora iš Žybečių kaimo pietvakarinėje dalyje buvusių aukštumų 
buvo apšaudyta iš šautuvų ir kulkosvaidžių. k. ladiga į šaudantį priešą įsakė 
atidengti artilerijos ugnį, o dviem pėstininkų kuopoms pereiti į puolimą. Rau-
donarmiečiai pradėjo trauktis kaniūkų kaimo link. Pasiųstai žvalgybai pavyko 

244 Ten pat, p. 238.
245 lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 118, 120; Ališauskas k. kovos dėl lietuvos 

nepriklausomybės 1918–1920, p. 242.
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nustatyti, jog prie kaniūkų kaimo vyksta didelis priešo jėgų judėjimas, tačiau 
ką jie rengiasi daryti, buvo neaišku. krn. k. ladiga, norėdamas sutrukdyti 
raudonarmiečiams įsitvirtinti, krn. m. Pečiulioniui įsakė kaimą apšaudyti iš 
patrankų. Dalį pėstininkų, vadovaujamų krn. P. Dundulio, jis pasiuntė pulti 
kaniūkus iš pietų pusės apeinant Vastapo ežerą, o pats su likusiais pėstininkais 
puolė vieškeliu iš vakarų. Raiteliai buvo palikti rezerve ir jojo iš paskos maž-
daug už 2 kilometrų.

lietuviams pradėjus pulti kaniūkus, bolševikai atidengė smarkią ir taiklią 
šautuvų, kulkosvaidžių ir artilerijos ugnį. lietuvių kariai, neatlaikę stiprios 
ugnies, ėmė trauktis. Raudonarmiečiai iš kaniūkų kaimo perėjo į kontrpuo-
limą, o nuo Vitkūnų ir šaukiškių du kavalerijos eskadronai ėmė supti lietuvių 
vorą iš dešinės pusės. karininkai k. ladiga, V. Skorupskis ir P. Dundulis bandė 
pėstininkus sulaikyti, bet nepavyko. Ypač buvo sutrikę nauji, dar „neapšaudyti“ 
kareiviai. krn. k. ladiga jodamas pro šalį liepė sustoti, bet šie ir toliau traukėsi. 
jie laikė šautuvus prie peties ir spaudė gaidukus – neva šaudė į priešą. lietuvių 
artilerija net du kartus buvo likusi be pėstininkų priedangos, nors patys artile-
ristai labai taikliai šaudė į puolantį priešą.

Raudonarmiečių taiklūs šūviai, jų pėstininkų puolimas ir ypač raitelių ma-
nevras iš dešinės paveikė ir kai kuriuos karininkus. Pėstininkai, išskyrus m. Pe-
čiulionio vadovaujamus artileristus, visiškai sutriko ir visu frontu traukėsi. len-
kai, kurie buvo dešinėje, kažkur dingo palikdami priešui visišką manevro laisvę 
voros dešinėje puseje246.

krn. k. ladiga, įvertinęs padėtį, su Pirmojo pėstininkų pulko raitųjų žvalgų 
komanda ir atsargoje buvusiais puse eskadrono raitelių trumpam sulaikė priešo 
puolimą, leisdamas krn. V. Skorupskiui su pėstininkais ir artilerija atsitraukti 
nuo kazlų kaimo.

Norėdamas sulaikyti priešo puolimą, krn. k. ladiga įsakė raiteliams už į 
rytus nuo kazlų kaimo esančio krūmokšniais apaugusio kalnelio palikti arklius. 
Tada žvalgų neturėjusius persekiotojus lietuviai prisileido visai arti ir ataka-
vo salvėmis. Raudonarmiečiai to nesitikėjo ir nutraukę puolimą ėmė skubiai 
trauktis. Pasaloje buvę lietuviai, puldami nuo šiaurinės vieškelio pusės, apie 
kilometrą persekiojo besitraukiantį priešą Alantos–Pakalnių vieškeliu. kadangi 
nebuvo žinių apie voros dešiniajame sparne buvusius raitelius, tolesnio perse-
kiojimo atsisakyta. Buvo tęsiama žvalgyba į pietus ir Pakalnių link247.

krn. V. Skorupskis, neįstengdamas susitvarkyti, su pėstininkais, raiteliais ir 
artilerija pasitraukė iki Rutėnų kaimo. Būrys pėstininkų, atsilikusių nuo voros, 
paniškai traukėsi Didžiakiemio, o po to plentu – Ukmergės link. Dalis pakri-
kusių karių bėgo vieškeliu mažeikių link.

Pasitraukus lenkams, bolševikų raiteliai niekieno netrukdomi prasiveržė 
vakarų kryptimi, nujojo pro švobiškį, Antaliežius, Trumponis, migiškius ir, 
pamatę ant vieškelio prie Rutėnų pakrikusios krn. V. Skorupskio voros dalis, 
atakavo. Tačiau jų puolimas buvo laiku pastebėtas. krn. A. Povilaičio va-
dovaujamiems kariams į puolantį priešą atidengus smarkią kulkosvaidžių, o 

246 ladiga k. 1-os voros veiksmai // lYA, f 3377, ap. 58, b. 183, l. 49–50.
247 Ten pat, l. 50; lcVA, f. 513, ap. 1, b. 30, l. 60.
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krn. m. Pečiulionio artileristams – taiklią artilerijos ugnį, bolševikų raiteliai 
metėsi atgal. Pasinaudojęs palankia padėtimi, krn. V. Skorupskis su krn. A. Po-
vilaičio kulkosvaidininkais ir krn. B. Paškevičiaus pėstininkais ir žvalgais bolše-
vikus kontratakavo ir privertė trauktis užpelkėjusia vietove. keletas raudonar-
miečių buvo nukauta, keletas raitelių įklimpo pelkėje. Į lietuvių rankas pateko 
nemažai arklių, balnų ir kitokio turto. likę bolševikų raiteliai pasitraukė.

krn. V. Skorupskio voros karių nuotaika pasitaisė. jie susitvarkę pasuko 
atgal ir vakare atžygiavo į laičius248. 

Tos dienos kautynėse pasižymėjo būrvedys Povilas Sanda, eiliniai Povilas 
šiugždinis ir Pranas Petrukonis, 2-osios kulkosvaidžių kuopos būrininkai juozas 
Navickas ir Stasys jakimavičius, kulkosvaidininkai Pranas Bagužinskas, juozas 
šimukonis, juozas Striupkus, Alfonsas Bučionis, Antanas Žilinskas, Antanas 
Pyragas, Simas marčiukaitis. Būrininkas Stasys jakimavičius, nors ir sužeistas, 
šaudė iš kulkosvaidžio tol, kol priešas pradėjo trauktis. mūšio metu netoli juo-
zo šimukonio sprogo artilerijos sviedinys. Po kiek laiko atgavęs sąmonę, j. ši-
mukonis vėl ėmė šaudyti, kol jį pakeitė kitas kulkosvaidininkas249. 

Atsitraukiančius bolševikų raitelius pastebėjo Alantos apylinkes žvalgę 
mūsų raiteliai. kurį laiką mūsiškiai jų nekliudė. Bolševikams vieškeliu prijojus 
Virintos tiltą, lietuvių raitelių užtvaros nuo aukštumos juos smarkiai apšaudė. 
Bolševikai nuo vieškelio pasuko per Virintą į šiaurės rytus. Bet čia juos salvėmis 
sutiko kitos Pirmojo pėstininkų pulko raitininkų užtvaros. Dar labiau pakrikę 
bolševikai metėsi į šalį ir vėl įklimpo į rytus nuo Alantos buvusiose balose. 
Palikę įklimpusius arklius, jie pėsčiomis pasitrau kė. Vis dėlto kurį laiką atsi-
šaudydami, bolševikai mūsų kariams trukdė ištraukti iš balų paliktus arklius. Ir 
tik atvykus krn. m. Pečiulioniui su viena patranka ir taikliai apšaudžius priešą, 
šis buvo priverstas palikti savo įklimpusius arklius. Tai įvyko apie 20 val.250 lie-
tuviams atiteko 17 arklių (du iš jų buvo sužeisti), 10 balnų, du kulkosvaidžiai, 
keletas šautuvų, nemažai šovinių251.

Norėdamas išsiaiškinti bendrą padėtį, krn. k. ladiga su raitininkais ėmė 
sekti besitraukiantį priešą, susisiekė su vora iš dešinės ir stengėsi užmegzti ryšį 
su lenkais. Tačiau tądien to padaryti nepavyko. Susisiekus su mjr. kiolerio 
vadovaujama vora sužinota, jog pasistūmėti į priekį jai nepavyko. Iki vėlyvos 
nakties su savo raitininkais persekiodamas bolševikus, krn. k. ladiga pasiekė 
Skudutiškį, kaniūkus.

Birželio 1-ąją krn. k. ladigos vadovaujami kariai toliau persekiojo besi-
traukiantį priešą tai iš paskos, tai iš šono. Taip buvo užimti krikliai, Degulių 
dvaras, Vozgėliai. krn. V. Skorupskio vadovaujamos pėstininkų, artilerijos ir 
raitininkų dalys naktį perėjo į kaniūkų rajoną.

Birželio 2-ąją krn. k. ladiga su raitininkais slinko paskui besitraukiantį 
priešą į rytus. Žygiuojant Utenos–kuktiškių vieškeliu daugiau susidūrimų ne-
pasitaikė, nes bolševikai visiškai nebesipriešino ir sparčiai traukėsi. krn. k. la-
diga dalį raitininkų pasiuntė Tauragnų kryptimi, o pats su likusiais patraukė 

248 ladiga k. 1-os voros veiksmai // lYA, f. 3377, ap. 58, b. 183, l. 50–51.
249 lcVA, f. 513, ap. 1, b. 30, l. 60.
250 ladiga k. 1-os voros veiksmai // lYA, f. 3377, ap. 58, b. 183, l. 51.
251 lcVA, f. 513, ap. 1, b. 30, l. 61.
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į Uteną Paviešių, kimėnų, kavynės keliu. Utenoje jis rado prieš pusvalandį 
atvykusias mjr. V. Zeschau ir krn. Igno musteikio vadovaujamas kairiosios vo-
ros dalis252.

Vokiečio kiolerio vadovaujama vidurinioji vora gegužės 31 d. 9 val. palei 
plentą pradėjo žygiuoti leliūnų kryptimi. Pirmieji slinko dviratininkai, pas-
kui juos – kulkosvaidininkų kuopa, vadovaujama krn. B. Bilmino. Vora, be 
pasipriešinimo užėmusi Diktarų kaimą, pasiekė Smulkio ežerą ir kaimą. Čia 
buvo įsitvirtinę bolševikai ir vora sutiko atkaklų pasipriešinimą. šaudydami iš 
šautuvų ir kulkosvaidžių, o nuo leliūnų pusės – ir iš patrankų, be to, pasiun-
tę šarvuotą automobilį, bolševikai privertė mūsiškius su nuostoliais trauktis. 
Bolševikų pėstininkai persekiojo mūsų vorą iki Diktarų, o šarvuotas automobi-
lis – apie kilometrą į vakarus nuo klevėnų.

Prie šio kaimo nedidelis mūsų kareivių būrys, vadovaujamas puskarininkio, 
pasislėpęs už kalnelio ir praleidęs į priekį šarvuotą priešo automobilį, užvertė 
plentą pakelės medžiais. grįžtančiam šarvuočiui ši kliūtis buvo neįveikiama ir 
jis turėjo sustoti. mūsų kariai apmėtė jį granatomis ir sužeidę vairuotoją šar-
vuotį paėmė. Birželio 2-ąją susitvarkiusi vora tęsė žygį ir apie 12 val., nesutikusi 
priešo, pasiekė Uteną253. 

Saksų mjr. V. Zeschau ir krn. I. musteikio vadovaujama kairioji vora gegužės 
31 d. 4 val., palikusi Anykščiuose komendantą su 30 lietuvių karių, pradėjo žygį 

252 ladiga k. 1-os voros veiksmai // lYA, f. 3377, ap. 58, b. 183. l. 51–52.
253 Ten pat, l. 54; lcVA, f. 513, ap. 1, b. 30, l. 59.

Iš bolševikų atimtas šarvuotis, 1920 m. balandžio 16 d. pavadintas „Žaibu“ (VDkm) 
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Debeikių–Vyžuonų–Utenos kryptimi. kaip apsaugą vora iš kairės į Čekonis 
Svėdasų kryptimi pasiuntė krn. P. genį su 2-ąja kuopa, kulkosvaidininkų būriu 
ir keliais raiteliais. o voros dešinioji pusė buvo patikėta saugoti krn. A. Džiuvei 
su 3-iąja kuopa. Pridengti iš priekio buvo pasiųstas būrys vokiečių raitininkų.

Prie Debeikių vora susidūrė su priešo pėstininkais, kurie po trumpo susišau-
dymo pasitraukė. Be pasipriešinimo užėmusi Vyžuonas, vora sustojo pailsėti. 
Iš čia vienas raitelių būrys su kulkosvaidžiu, vadovaujamas ltn. Velko (Velck), 
buvo pasiųstas į Sudeikius. krn. A. Džiuvė, prie Rubikių kaimo ir ežero nebe-
radęs bolševikų, taip pat nuvyko į Vyžuonas.

Tęsdama žygį nuo Vyžuonų Utenos link, vora maždaug 800–900 metrų 
nuo kaliekių kaimo sutiko atkaklų bolševikų pasipriešinimą. Voros patrankos 
juos apšaudė. Atsakydami į tai, bolševikai netikėtai atidengė ugnį nuo Biliūnų 
kaimo pusės ir privertė mūsų karius skubiai įsitvirtinti pakelės grioviuose ir 
bulvių vagose. Buvo sužeistas vokiečių baterijos vadas Betsas (Betz). Voros pa-
trankoms ėmus šaudyti tiek į kaliekių, tiek į Biliūnų kaimus, bolševikai buvo 
priversti trauktis. kaliekių kaimas buvo užimtas.

Priešą persekiojantys daliniai buvo sulaikyti prie Atkočiškio, kauliniškio ir 
Pasalių aukštumų, kurias bolševikai atkakliai gynė. gavę pastiprinimą, jie pe-
rėjo į priešpuolį ir privertė mūsų priešakinius dalinius trauktis į kaliekius netgi 
paliekant sunkiai sužeistus karius. Viena vokiečių patranka, važiavusi padėti 
pėstininkams, įklimpo dumble. Nepaisant kareivių pastangų ir vietinių gyven-
tojų pagalbos, ją teko palikti. kareivių nuotaika smuko, tolesnio puolimo buvo 
atsisakyta. kaliekių kaimui saugoti palikus vieną kuopą su sunkiaisiais kulkos-
vaidžiais, temstant vora pasitraukė į Vyžuonas ir Vyžuonų dvarą254.

Birželio 1-osios rytą krn. A. Džiuvė su 3-iąja kuopa buvo pasiųstas išžvalgyti 
Sudeikių–Talaikių–kušneriūnų rajono. Vietos gyventojai pranešė, jog Užpa-
liuose bolševikų nebėra, ir kuopa grįžo į Vyžuonas. 

Birželio 2 d. vora išžygiavo į Uteną. Bolševikai jau buvo atsitraukę. Prie 
Utenos vora prisiartino apie 11 val. 

kairįjį voros sparną saugojęs krn. P. genys su 3-iąja kuopa ir kulkosvai-
dininkų būriu gegužės 31 d. Čekonių kaimo kryžkelėje atsiskyrė nuo voros ir 
nužygiavo Svėdasų kryptimi. leliūnų kaimo pietinėje pusėje buvo įsitvirtinę 
bolševikai. mūsiškiams jie atkakliai pasipriešino. Nuo 109-osios ir 114-osios 
aukštumų apšaudžius priešą iš kulkosvaidžių ir pradėjus pulti pėstininkams, 
bolševikai neatsilaikė ir pasitraukė Svėdasų link. kadangi jau anksčiau buvo 
susprogdinę tiltą per šventąją, jie turėjo bristi per upę ir kai kurie pateko į ne-
laisvę. Vakare krn. P. genio grupė apsistojo mickūnuose.

Birželio 3 d. krn. P. genys su savo grupe, palaikydamas ryšį su Antruoju 
pėstininkų pulku, pražygiavo pro Svėdasus ir vakare pasiekė Užpalius. Birželio 
5-ąją grupė per Bikūnus nužygiavo į Antalieptę255.

Utenos operacija Pirmajam pėstininkų pulkui ir saksų savanoriams buvo 
sėkminga. jos metu lietuviai paėmė vieną šarvuotą automobilį, per 100 belais-
vių, daug šautuvų, šovinių ir kitokio turto. 

254 ladiga k. 1-os voros veiksmai // lYA, f. 3377, ap. 58, b. 183, l. 55–56.
255 Ten pat, l. 58; Ališauskas k. kovos dėl lietuvos nepriklausomybės 1918–1920, p. 244.
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kovų metu pulkas pagausėjo. Nuo gegužės 18-osios iki birželio 1-osios į 
pulką įstojo 203 savanoriai, iš kurių buvo suformuota krn. S. Skimundrio va-
dovaujama savanorių komanda256.

 
Užėmus Uteną, saksų savanorių daliniai tolesnėse kovose su bolševikais ne-

bedalyvavo, nes pasibaigė jų sutarties laikas. krn. k. ladiga jiems nuoširdžiai 
padėkojo už pagalbą. Saksų XVIII pulko daliniai, trumpai atsipūtę Utenos apy-
linkėse, pasitraukė į Ukmergę, o iš ten išvyko į Vokietiją.

Utenos komendantu buvo paskirtas krn. Petras Steponavičius. Pulko šta-
bas apsistojo Vaikutėnų dvare. Užėmus Uteną sužinota, kad m. Pečiulionio 
vadovaujamas artilerijos būrys įsakymu artilerijos pulkui performuotas į 4-ąją 
bateriją. Vadu buvo paliktas m. Pečiulionis257.

Utenos fronto bare likę vieni, Pirmojo pėstininkų pulko kariai tęsė puo-
limą. k. ladigai vadovaujant bolševikai buvo stumiami Daugailių link. Apie 
21 val. Daržinių kaime įvykus trumpam susišaudymui, bolševikai pasitraukė 
toliau. k. ladigos vadovaujama raitų žvalgų komanda, husarų eskadronas ir ar-
tilerijos baterija, žygiuodami Daugailių link, gavo žinių, jog bolševikai apsistojo 
pozicijose prieš Daugailių aukštumas Dubių–Indrajos ežerų linijoje. Temstant 
krn. m. Pečiulionio artileristai taiklia artilerijos ugnimi apšaudė priešo pozicijas 
prie Utenos–Daugpilio plento ir aukštumas prie Pakryžės kaimo. Po kelių sal-
vių puolimą pradėjo kariai. Bolševikai nesitikėjo, kad temstant lietuviai puls, ir 
ėmė skubiai trauktis Daugailių link. keletas raudonarmiečių pateko į nelaisvę. 
lietuviams atiteko keturi arkliai. greitai lietuvių kariai įžengė į Daugailius. 
Artilerija dėl kliūčių toliau vykti nebegalėjo, todėl grįžo į Vaikutėnus. 

Pulko 7-oji kuopa, vadovaujama krn. B. Bilmino, iš Utenos buvo pasiųsta 
Tauragnų link. Nesutikusi priešo, ji pasiekė Alių kaimą ir čia apsistojo258.

krn. V. Skorupskio vadovaujami kariai, užėmę Pakalnius, birželio 3 d. iš-
skubėjo į Uteną ir kuriam laikui apsistojo Vaikutėnų dvare. 9-oji kuopa, vado-
vaujama krn. P. Dundulio, atsiskyrė nuo V. Skorupskio voros ir per gimžiškius 
bei kačiūnus nužygiavo Tauragnų link259.

Birželio 2-ąją raudonarmiečiai pabandė įsitvirtinti linijoje Narkūnai–Vazge-
liai–Degulių dvaras–Skudutiškis.

krn. B. Bilminas, birželio 3-iąją su 8-ąja kuopa išvykęs iš Alių kaimo ir be 
pasipriešinimo užėmęs Tauragnus, toliau patraukė Paberžės link. Birželio 4 d. 
Paberžė buvo užimta.

Birželio 3-iąją paaiškėjo, kad Ukmergės vora smarkiai išsiveržė į priekį ir 
atitrūko nuo Panevėžio voros, todėl puolimas buvo sustabdytas. Pirmojo pėsti-
ninkų pulko 3-iojo bataliono kuopos su kulkosvaidžiais užėmė atramos punktus 
į pietryčius nuo Daugailių, saugodamos kelius nuo Salako pusės. 2-asis batalio-
nas saugojo kelius nuo Daugailių į Zarasus, o 1-asis batalionas – iš Antalieptės į 
Avilius. kavalerijos eskadronui buvo įsakyta saugoti voros kairįjį sparną Dusetų 
rajone. Dalis žvalgų komandos buvo paskirta į žvalgybą ir apsaugą dešiniajame 

256 jankauskas V. kario kelias, p. 87.
257 lcVA, f. 513, ap. 1, b. 30, l. 61.
258 lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 123.
259 Ten pat; lcVA, f. 513, ap. 1, b. 30, l. 63, 66.
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voros sparne260. Artilerijos 4-oji baterija buvo Daugailių rajone, kur įsikūrė pul-
ko vadavietė261.

Birželio 6–9 dienomis pulko štabas apsistojo Ustronės dvare. Čia taip pat 
buvo raiti žvalgai ir artilerijos baterija.

Birželio 10 d. abi pusės aktyviai žvalgė Aštrakalnio–gatelių rajoną, artilerija 
šiek tiek apšaudė priešo pozicijas.

Birželio 11 d. artileristams dviem patrankomis nuo Paberžės kaimo apšau-
džius priešo apkasus, susiklostė palanki situacija užimti Aštrakalnio kaimą. lie-
tuviams atiteko kulkosvaidis, vežimas su maistu, telefono aparatas ir nemažai 
telefono kabelio262.

Ukmergės grupės bare labai pavojinga vieta buvo bolševikų pozicijos prie 
Bružų ir Balčių. Čia ežerų tarpekliuose ir aukštumose įsitvirtinę raudonarmie-
čiai galėjo atlaikyti labai stiprų puolimą. Dominuojančios aukštumos užkir-
to netikėto puolimo galimybę. lietuvos kariuomenei tai buvo kliūtis puolant 
Daugpilio kryptimi. krn. k. ladiga nutarė šturmu užimti Balčius ir junkūnus, 

260 lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 123.
261 Ten pat; Ališauskas k. kovos dėl lietuvos nepriklausomybės 1918–1920, p. 244.
262 lcVA, f. 513, ap. 1, b. 30, l. 66.

Schema Nr. 11
Pulko pozicijos 1919 m. birželio 6–9 d. Iš: lcVA, f. 513, ap. 1, b. 31, l. 94
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tačiau birželio 14 d. buvo gauta gynybos štabo operatyvinės dalies viršininko 
krn. e. Adamkavičiaus pasirašyta telefonograma Nr. 398, kurioje Panevėžio ir 
Ukmergės grupėms buvo įsakyta pradėti puolimą ir išstumti raudonarmiečius 
iš lietuvos. Ukmergės grupei buvo įsakyta užimti Zarasus263.

Birželio 14 d. pulko vadas krn. k. ladiga išleido įsakymą Nr. 8 Pirmajam 
pėstininkų pulkui. Buvo įsakyta pulti trimis voromis. joms buvo iškelti tokie 
uždaviniai:

„I vora eina keliu Antalieptė–Purviniški–Mikuciški–Sawitšuny. Nuo čion, jei-
gu priešas tvirtai laikytų iš dešinės, ši vora, palikus užtvarą, žygiavimą pasuka vieš-
keliu link kaimo Deguze ir priešui traukiantis 3 kuopa ir kanuolės eina ant plento 
ir prisivienija prie antros voros. 2 kuopa valo apylinkę nuo likusių bolševikų bandų, 
eina per kaimus Malinovka–Borovka–Gudele–dv. Mukuli– folv. Santawoli pro 
šiaurųjį šoną ežero Oba – kaimas Jewnuwka ir nuvykus į tarpeklį dviejų ežerų, 
kurie yra į šiaurę nuo dvaro Lawkesy, gauna nurodymą tolimesnio veikimo.

II vora eina plentu Utena–Zarasai. 
III vora eina per kaimus: Ostrokolne–Tronkiški–Kiemiany ir nuo kaimo Bikja-

ny eina vieškeliu link Zarasų per kaimus: Grašucy–Teterviny. Nuo kaimo Pakarkli 
pasuka į dešinę nuo vieškelio ir eina kaimais: Jakštiški–Bernatiški-Gutotiški–Balsa-
mani. Rajone kaimo Svirpiški gauna nurodymą tolimesniam veikimui.

Bendram žygiavimui bus daromas užėjimas priešo užpakalin iš kairės.
Pradedant žygiuoti II vora savo kryptį daro demonstraciją, kad užtraukus ant 

savęs priešo artilerijos ugnį. I vora stengiasi nematant priešui užeiti jo priešakinėms 
dalims iš užpakalio arba iš šono ir nuvijus priešą nuo pirmutinės jo užimamos po-
zicijos leidžia rakietas, po ko II vora pradeda savo žygiavimą pirmyn. III vora per 
žvalgų patėmijimus priešo pusėje traukiasi arčiau prie jo, apšaudo iš šautuvų ir kul-
kosvaidžių ir pradėjus priešui trauktis persekioja jį einant per nurodytus kaimus.

Ryšys tarp vorų palaikomas raiteliais, rakietomis, prie plento – dviračiais.“264

Pirmoji vora puolimą pradėjo birželio 15-osios naktį. krn. P. murniko vado-
vaujama 2-oji kuopa puolė Novosiolkus (dabar Naujasodis). Puolimą parėmė 
j. jackaus vadovaujama 1-oji kulkosvaidžių komanda. Priešas buvo išstumtas ir 
pasitraukė į juzefavo palivarką. Tačiau toliau pulti kuopa negalėjo, nes priešas 
buvo daug stipresnis, be to, priskirtai artilerijai pasibaigė sviediniai. Apie vidur-
naktį artilerijos būrys apsistojo nakvynės Purviniškių kaime. Žvalgybos postas 
buvo įrengtas ant mikučių kalnelio.

Birželio 16 d. priešas nuo gardelių ir Degučių mišku pro Vencavų eže-
rą kontratakavo Novosiolkuose įsitvirtinusią kuopą. mūšis truko nuo 3 iki 
6 val. ryto. krn. P. murnikas buvo sužeistas į koją, tačiau ir toliau vadova-
vo mūšiui. Po kurio laiko jis vėl buvo sužeistas – šį kartą į krūtinę ir ranką. 
kuopa, netekusi vado ir nemažai kareivių, atsitraukė. šiame mūšyje pasižy-
mėjo daug karių. eil. juozas Aliulis, iki atėjo pastiprinimas, gynė nuo prie-
šų sužeistą vadą, būrininkas Vincas Raguckas sužeistą vadą ant rankų išnešė 
iš mūšio lauko. Teofilius masionis, gindamas vadą, atsišaudė iki paskuti-
nės akimirkos, kol pateko į nelaivę, tačiau pabėgo ir vėl grįžo į pulką. Bolius 

263 Ten pat, l. 69.
264  Ten pat, l. 70–71.
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gembickis, kuris, pasitraukus iš mūšio lauko kulkosvaidininkams, liko tik su 
dviem būriais, sumaniai vadovavo vietoje sužeisto vado ir sėkmingai išvedė bū-
rius iš mūšio lauko.

Sužeidus P. murniką, vadovavimą kuopai perėmė kulkosvaidžių komandos 
vadas krn. jonas jackus. jam pavyko sutvarkyti išsisklaidžiusią grandinę ir su-
stabdyti priešo puolimą.

3-iajai kuopai vadovavo krn. Adomas Džiuvė. šiame mūšyje pasižymėjo 
juozas kalėda, kuris sužeistas į priešą šaudė iš 100 žingsnių. eil. mikas juzėnas 
kuopos vadui mūšio metu atidavė savo šautuvą ir šovinius. eiliniai juozas Va-
liukonis, Pranas Sabeckas, Pranas kudzys, juozas lekavičius, Bronius grigonis, 
jonas Tamošaitis, priešui prie jų priartėjus per 100 žingsnių, nesitraukė, laikėsi 
toliau ir neleido raudonarmiečiams pulti pirmyn. 3-iojoje kuopoje buvo sužeisti 
Bronius jucevičius, juozas kalėda, julius maliauskas, motiejus Tamkevičius, 
mikas juzėnas ir kondratas ovčenikas. Pastarąjį sužeistą į nelaisvę paėmė rau-
donarmiečiai. Be žinios dingo Ignas Dobrickas, jonas Paškevičius, Petras Na-
vickas ir foka Volkovas.

Pirmoji vora, birželio 15–16 dienomis sutikusi kur kas galingesnį priešą, 
puolimą sustabdė265.

kada pirmosiosios voros kariai ties Novosiolkais kovojo su priešu, antrosios 
voros dalys faktiškai tik žvalgė priešininką, vyko susišaudymas.

Trečioji vora, vadovaujama krn. V. Skorupskio, veikė gražučių–Tetervinų 
rajone. grupei priskirti husarai, traukę vieškeliu Savičiūnų kryptimi, nuo Savi-
čiūnų ežero tarpeklio priešo buvo sutikti smarkia kulkosvaidžių ugnimi ir buvo 
priversti trauktis. Tada husarai bandė pulti priešą gaidelių rajone, bet ir čia iš 

265 Ten pat, l. 73–75.

Schema Nr. 12
Utenos operacijos pabaiga. Iš: lcVA, f. 513, ap. 1. b. 31. l. 
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tarpeklio turėjo pasitraukti. Prireikė artilerijos pagalbos, bet ji beveik nebeturė-
jo sviedinių. Pažadėtieji sviediniai iš kauno dar nebuvo atvežti, o sandėlių ar-
čiau nebuvo. Taigi baterijos būrys ir eskadronas stovėjo ir nieko nedarė. kilo 
pavojus, kad juos gali apsupti priešas. Būrys pasitraukė į Antalieptę266.

operacija nepavyko. Pulkui teko atsitraukti į senąsias pozicijas. Priešo pa-
jėgos buvo didesnės, be to, smarkiai lijo, buvo ūkanota, artilerija negalėjo gerai 
nusitaikyti. 

Birželio 17-ąją didelių permainų neįvyko. Artilerijos apšaudytas priešas pasi-
traukė iš Baltriškių ir Stefaniškių kaimų.

Birželio 18-osios rytą pulkas gavo štai tokią telegramą:

 „Iš Apsaugos Ministerijos

 Įsakymas Nr. 7

Panevėžio ir Ukmergės grupėms 18,6,19. Kaip tik Panevėžio grupėms atvyks 
paspirtis, Šaulių batalionas ir Joniškėlio bataliono dalis, tuojau privalo būt atnau-
jintas lietuvių kariuomenės žygiavimas pirmyn. Žygiavimo tikslas užimti Zarasus. 
Panevėžio grupei Suveko kryptimi pasiųsti stiprią vorą (koloną) nemažiau batalio-
no, užimti miestelį Suveko ir jos sritis Vasile. Paskui kaip galima greičiau žygiuoti 
pirmyn Zarasų link nelaukiant pagelbos nuo Ukmergės grupės. Tuo pačiu laiku 
pulti priešininką abi pusi geležinkelio, kad atitraukti priešo pajėgas.

Ukmergės grupei pasistengti atnaujinti savo puolimus. Turėti omenyje, kad žy-
giavimas pirmyn plentu yra labai sunkus, ir kad apsupimas priešininko apie Degu-
čius iš pietų ir šiaurės žada daugiau pasekmingumo. Žygiavimo diena bus paskelbta 
Vyriausiuoju karo vadu. Panevėžio grupė turi pranešti, kada bus pradėtas žygiavi-
mas Suveko link.

Pasirašė gen. Žukauskas“267

Per dešimt dienų, kai buvo gautas šis įsakymas, neįvyko jokių didesnių 
permainų, tik smulkūs susirėmimai. Birželio 28 d. lietuvių žvalgai išvijo prie-
šą iš Puslių kaimo, į pietryčius nuo Vajasiškių bažnytkaimio. Tą pačią dieną 
priešas nuo joniškio ir Užmiškio kaimų keturiomis patrankomis apšaudė lie-
tuvių pozicijas, tačiau gana netaikliai. kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo žvalgybos 
priedanga. gana stipri raudonarmiečių žvalgų grupė pasirodė Navikuose ir 
ščesnoviskiuose.

Birželio 29 d. lietuvių žvalgai užėmė jakunčių kaimą. Priešą retkarčiais ap-
šaudydavo lietuvių baterija268.

kaip jau minėjome, pulko 3-iasis batalionas, vadovaujamas krn. konstantino 
Žuko, buvo paliktas marijampolėje. kaip matyti iš bataliono vado krn. k. Žuko 
1919 m. birželio 11 d. rašto Ukmergės grupės vadui, batalionas jau du su puse 
mėnesio gyvavo atskirai nuo pulko. Susirašinėti su vadovybe buvo labai sunku, o 

266  Ten pat, l. 76–77.
267  Ten pat, l. 78.
268  Ten pat, l. 78.
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kai pulkas buvo dislokuotas už Utenos, tapo 
beveik visai neįmanoma. Pulkas batalionui 
neskyrė nei pinigų, nei uniformų, nei batų, 
nors jame buvo apie 500 kareivių. Batalio-
nui labai trūko lėšų: birželio 11 d. jo kasoje 
buvo tik 1,5 tūkst. auksinų, taigi buvo mo-
kamos tik algos. k. Žukas ne kartą kreipėsi į 
pulko ir Ukmergės grupės vadą, prašydamas 
batalioną aprūpinti arba atskirti nuo pulko. 
„Toliau taip bankrotnai gyventi negalima“, – 
rašė jis minėtame rašte269. 

Birželio 17 d. pulko vadas išsiunčia raštą 
krašto apsaugos ministerijos operatyvinio 
skyriaus viršininkui prašydamas leisti 3-iąjį 
batalioną perkelti prie pulko. Vadas siūlė 
marijampolėje steigti atskirą batalioną, ku-
ris pulkui nepriklausytų270.

Tačiau sprendimas buvo kitoks, nei siūlė 
pulko vadas. Birželio 20 d. iš pulko buvo iš-
skirtas 3-iasis batalionas ir pavadintas 1-uoju 
atsargos batalionu. jam vadovauti liko krn. 
konstantinas Žukas. Batalionui buvo iškel-
tas uždavinys apmokyti jaunus kareivius fronte esančioms dalims271. Pirmajam 
pėstininkų pulkui teko iš naujo formuoti 3-iąjį batalioną. Tai buvo daroma labai 
greitai. 

1919 m. liepos 3 d. pulko vadas krn. k. ladiga įsakymu pulkui paskelbė, 
kad pulkas, sudarytas iš 3 batalionų, nuo minėtos dienos laikomas pilnai su-
komplektuotu. 1-ąjį batalioną sudarė 1-oji, 2-oji ir 3-oji, 2-ąjį – 4-oji, 5-oji ir 
6-oji, 3-iąjį – 7-oji, 8-oji ir 9-oji kuopos. Be to, tuo pačiu įsakymu 3-iojo ba-
taliono vadu paskirtas krn. j. Čaplikas, pulko štabo viršininku – krn. Vaclovas 
Žadeika272, pulko komendantu – krn. m. kvinta, 4-osios kuopos vadu – krn. V. 
kazickas. 1-osios ir 2-osios raitųjų žvalgų komandos buvo sujungtos į vieną raitą 
žvalgų komandą, kurios vadu patvirtintas krn. j. josiukas. liepos 5-ąją krn. P. 
gladutis buvo patvirtintas pulko adjutantu, o krn. S. marcinkevičius – pradė-
tos formuoti 3-iosios komandos viršininku . Pulko vadovybė liepos 11 d. krn. 
j. Zalatorių paskyrė 2-osios kuopos vadu. krn. j. Plenta 6-osios kuopos vado 
pareigas jau ėjo nuo gegužės 21-osios, krn. k. Sprangauskas 5-osios kuopos vado 
pareigas – nuo birželio 26 d.273

269 1-ojo p. p.3 Bn. vado k. Žuko pranešimas Ukmergės grupės vadui apie padėtį batalione // lcVA, f. 930, ap. 7, b. 62, 
l. 8–9.

270 lcVA, f. 513, ap. 1, b. 5, l. 74.
271 Įsakymas I atsargos batalionui. 1919-06-20 Nr. 1 // Ten pat, b. 9, l. 26.
272 Įsakymas 1 p. p. 1919-07-03 Nr. 224 // Ten pat, b. 1, l. 253.
273 Įsakymas 1 p. p. 1919-07-04 Nr. 229 // Ten pat, l. 255; lesčius V. lietuvos kariuomenė 1918–1920, p. 229.
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Pozicinio karo laikotarpiu (1919 m. liepos 1– rugpjūčio 22 d.)

liepą ir rugpjūtį pulko istorijoje galima pavadinti pozicinio karo laikotar-
piu. Tuo metu pulkas stengėsi saugoti jam pavestą fronto barą, vykdė žvalgy-
bines operacijas, bandė plėsti teritoriją, atmušinėjo priešininkų atakas. šiuo 
laikotarpiu pulkas dalyvavo gana stambiuose mūšiuose, istorijoje žinomuose 
kautynių dėl Salako pavadinimu.

liepos pradžioje fronte su bolševikais tebevyko smulkūs poziciniai susidū-
rimai. liepos 1 d. raudonarmiečiai užėmė gatelius ir toliau skverbėsi Pirmojo 
pėstininkų pulko dešinės voros pakraščiu, norėdami atskirti lietuvių dalis nuo 
lenkų karinės grupuotės kairiojo sparno. Beveik visą dieną vyko kautynės ir 
pavakarę lietuviai raudonarmiečius atrėmė. Pulkas užėmė Aštrakalnį, Trinkuškį, 
Puslius ir Užėniškį. Tačiau užimtoji pozicija buvo nepatogi, nes liko atviras visas 
dešinysis sparnas, todėl lietuviai atsitraukė į ankstesnes pozicijas. Per susirėmi-
mus du raudonarmiečiai pateko į nelaisvę. Vyr. kariuomenės vadas gen. S. Žu-
kauskas, 1919 m. liepos 2 d. nurodęs Panevėžio rinktinei pradėti puolimą rytų 
kryptimi, kartu įsakė Ukmergės rinktinei užimti kuklių–mukulių (į pietus nuo 
Avilių ežero)–Vajasiškio liniją.

1919 metų liepos pradžioje bolševikai buvo įsitvirtinę Ažubaliuose, Vajasiš-
kio bažnytkaimyje ir Puslių kaime ir nuo gatelių kaimo pusės nuolat grasino 

Schema Nr. 13
Pozicinių mūšių metu. Iš: lcVA, f. 513, ap. 1, b. 31, 62
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atviram Ukmergės rinktinės 
dešiniajam sparnui.

Ukmergės rinktinės 
atramos punktai nuo Ute-
nos–Zarasų plento tęsėsi iki 
Paberžės–juknėnų kaimų. 
Toliau į dešinę mūsiškius 
saugojo tik raitoji žvalgy-
ba. lenkai buvo užpakaly-
je, tarp Tauragnų ir Utenos 
ežerų. Priešo pozicijos buvo 
gerai išžvalgytos ir parengtas 
puolimo planas.

liepos 2 d. pulko 7-oji 
kuopa, remiama artilerijos, išmušė priešą iš gatelių. kairiojo sparno žvalgai 
išvijo priešą iš jakunčių, juzefovos dvaro ir Baltriškių. Dešiniajame sparne prie-
šas buvo išstumtas iš Puslių, Bareikiškių, joniškio. Prieš lietuvių dešinįjį sparną 
raudonarmiečiai kasė apkasus ir tvėrė spygliuotos vielos užtvarus.

liepos 5 d. gatelius vėl užėmė raudonarmiečiai. liepos 6 d. nuo Paberžės 
kaimo lietuvių patrankai ėmus apšaudyti gatelius, raudonarmiečiai pasitraukė. 
Tačiau buvo sugadinta patranka. Patrankoje sprogus sviediniui, išsinėrė jos vir-
šutinė dalis. liepos 7 ir 8 dienomis vyko kovos dėl gatelių. kaimas kelis kartus 
ėjo iš rankų į rankas, nuo artilerijos apšaudymo jis net užsidegė. kova baigėsi 
lietuvių pergale. liepos 8 d. 7-oji kuopa, palaikoma artilerijos, galutinai įsitvir-
tino gateliuose. Naktį raudonarmiečiai bandė pereiti pelkes palei Načionis ir 
Bajoriškį ir atkirsti lietuvius nuo lenkų, tačiau 7-oji kuopa, aktyviai palaikoma 
artilerijos ugnies, sumaniai likvidavo raudonarmiečių manevrą. šie, įgrimzdę 
į pelkę, pateko į nelaisvę (iš viso į nelaisvę buvo paimti 278 raudonarmiečiai). 
Tą pačią dieną dvi patrankos buvo pasiųstos apšaudyti Novosiolkų–Baltriškių 
pozicijų, dar viena – apkasų Bružų rajone274.

liepos 9 d. dvi patrankos apšaudė Novosiolkų kaimą, liepos 10-ąją lietu-
vių patrankos buvo perdislokuotos. liepos 11 d. 9-oji kuopa, vadovaujama 
krn. P. Dundulio, užėmė Aštrakalnį ir Trinkuškius. Raudonarmiečiai pasi-
traukė į Puslius. Į nelaisvę pateko 7 raudonarmiečiai, buvo paimta 10 šautuvų. 
9-osios kuopos kariai, vadovaujami A. Treiderio, puolė Puslius ir sėkmingai juos 
užėmė. Į nelaisvę pateko 4 raudonarmiečiai. Tuo metu krn. P. Dundulis, su 
likusiais kuopos kariais gavęs užduotį išžvalgyti Avinuosto ir Čepeliškių rajoną, 
užėmė Avinuostą. Raudonarmiečiai susitelkė aukštumoje netoli kemenų ir pa-
čiame kaime, tačiau greitai iš ten pasitraukė. lietuviai įsitvirtino patogiose po-
zicijose. greitai raudonarmiečiai susitvarkė ir perėjo į kontrpuolimą. Nors ir ap-
šaudomi šautuvų, kulkosvaidžių ir artilerijos ugnimi, lietuviai puolimą atrėmė. 
Vėliau už šias kautynes krn. P. Dundulis buvo apdovanotas Vyčio kryžiumi275.

Bolševikai bandė įsitvirtinti Pusliuose, tačiau nesėkmingai, nes dalis 9-osios 

274 lcVA, f. 513, ap. 1, b. 30, l. 79–80.
275 Ten pat, l. 81–82.

Bolševikų fronte 1919 m. (VDkm)



      
93

kuopos karių, vadovaujami krn. A. Treiderio, mišku iš pietų pusės apėjo Puslių 
kaimą ir staigiai jį užėmė. Toliau ši grupė tiesia kryptimi iš rytų puolė Vajasiš-
kį, kita, vadovaujama kuopos vado krn. P. Dundulio, prisijungusi prie 8-osios 
kuopos krn. A. šmidto vadovaujamo būrio, staigiu apėjimu puolė nuo Aštra-
kalnio kaimo pusės. 9-ajai kuopai puolant bolševikus šiaurės rytų kryptimi, 
krn. m. Rėklaičio vadovaujama 7-oji kuopa atakavo Vajasiškio bažnytkaimį ir 
Ažubališkių kaimą nuo Paberžės pusės276.

Bolševikai ėmė trauktis šiauriniu ligajų ežero krantu, nes pamėginus at-
sitraukti pietiniu krantu, kelią jiems užkirto krn. P. Dundulio vadovaujamas 
dalinys.

Atsitraukęs priešas susitelkė į rytus nuo Trinkuškių kaimo. 7-oji kuopa žy-
giavo šiauriniu ligajų ežero krantu, o krn. P. Dundulio grupė su kulkosvaidžiais 
buvo pasiųsta pietiniu. kadangi ežeras buvo labai siauras, šiauriniame krante 
buvo pastebėtas nemažas bolševikų būrys. krn. S. marcinkevičiaus įsakymu eže-
ro pusiasalyje buvo pastatyti sunkieji kulkosvaidžiai, kurių ugnis greitai išsklai-
dė susitelkusį priešą. Apšaudžius iš 
šono, 9-osios ir 8-osios kuopų dalys 
puolė priešo apkasus ir sėkmingai 
užėmė. Atvykęs vyr. kariuomenės 
vadas gen. S. Žukauskas stebėjo 
puolimo eigą ir patarinėjo vadams 
bei kareiviams277.

Tuo metu 7-oji kuopa, pulda-
ma priešą šiauriniu ligajų ežero 
krantu, užėmė kiemionių kaimą 
ir įsitvirtino prie jo esančiame 
Salako ir ligajų tarpežeryje. Rau-
donarmiečiai traukėsi Salako link. 
kautynes dėl Salako yra smulkiai 
išnagrinėjęs doc. dr. Vytautas les-
čius, todėl pasiremsime jo darbu.

krn. P. Dundulio vadovauja-
ma grupė išvijo raudonarmiečius 
iš Avinuostos ir Čepeliškių kai-
mų. Į Avinuostos kaimą atvežta 
patranka vakare apšaudė Salaką, 
tačiau nakčiai, baiminantis bolše-
vikų puolimo, buvo grąžinta į Aš-

276 lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 146–147.
277 Ten pat, p. 147.

Schema Nr. 14
Salako kautynės. 1919 m. liepos 11–12 d.
Iš knygos: V. lesčius. lietuvos kariuomenė nepriklauso-
mybės kovose 1918–1920, p. 148
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trakalnį. Čia buvo atgabenta ir antroji278.
Tolesni puolimo veiksmai buvo aptarti 3-iojo bataliono vado krn. j. Čapliko 

sušauktame vadų pasitarime. Pulti buvo nutarta liepos 12-ąją auštant. Tačiau 
jau išžygiavus buvo išsiaiškinta, jog priešas lietuvių puolimui iš vakarų pusės yra 
pasirengęs, o vietovė prie Salako atvira, lygi ir atviru lauku jo pulti neįmanoma, 
todėl pulko vadas krn. k. ladiga pasiūlė batalionui apeiti miestelį mišku ir pulti 
bolševikus iš pietų pusės, kur sąlygos buvo daug geresnės (žr. 14 schemą). 

lietuvių patrankos apie pusvalandį apšaudė priešo apkasus į vakarus nuo 
Salako ir pietiniame miestelio pakraštyje. 9-osios kuopos kariams puolant mies-
telį, bolševikai bandė įsitvirtinti kalnelyje, iš kur lietuviams galėjo padaryti di-
delių nuostolių. Tai pastebėjęs krn. S. marcinkevičius pats paėmė kulkosvaidį ir 
su dviem kareiviais, nepaisydamas smarkios priešo ugnies, nuo minėto kalnelio 
ėmė taikliai šaudyti. Bolševikai buvo sustabdyti. Tuo pasinaudojusi 9-oji kuo-
pa tęsė puolimą ir privertė priešą pasitraukti į šiaurę nuo Salako. Salakas buvo 
užimtas. miestelyje kuopa rado paliktą priešo kulkosvaidį, į nelaisvę buvo pa-
imtas karininkas ir apie 15 belaisvių (kitais duomenimis – 30 belaisvių)279.

8-oji kuopa, vadovaujama krn. B. Bilmino, persekiodama priešą vakare už-
ėmė poziciją į šiaurę nuo Rusteikių miestelio, tačiau baiminantis dėl pernelyg 
ištįsusio fronto buvo grąžinta į Salaką.

9-oji kuopa, užėmusi Salaką ir tikėdamasi priešo kontrpuolimo, liepos 13 d. 
ėmė tvirtintis linijoje nuo luodžio ežero iki kiemionių kaimo ir žvalgyti apy-
linkes. Padedant vietos gyventojams, buvo kasami apkasai. Artilerija apšaudė 
raudonarmiečius, susitelkusius Rudakiškiuose280.

liepos 14 d. 7 val. bolševikų pulkas, remiamas šešių įvairaus kalibro pabū-
klų, iš šiaurėje buvusio miško pradėjo Salako kontrpuolimą. lietuviai gynėsi 
visų turimų ginklų ugnimi, o priartėjus pėstininkams – ir šautuvinėmis grana-
tomis. Puolimas buvo atremtas, bolševikai pasitraukė į mišką.

Vėl pradėjo šaudyti artilerija. Apšaudymas truko porą valandų. Po jo bol-
ševikai vėl puolė, tačiau šį kartą apkasus tarp Salako ir 189-osios aukštumos. 
Pulko artilerija į puolantį priešą šaudė tiesiuoju taikymu. Dėl smarkaus lietaus 
ir purvo lietuvių kulkosvaidžiai ne kartą buvo užsiteršę ir protarpiais neveikė. 
Visgi ir šį kartą bolševikai pasipriešinimo neįveikė ir turėjo trauktis atgal į miš-
ką. Artilerijos ir kulkosvaidžių ugnies dengiamas, priešas puolė dar kelis kartus, 
bet visus nesėkmingai281.

šeštą kartą bolševikai puolė apie 19 val., tačiau jų puolimas jau nebebuvo 
toks stiprus. Tuo metu pulko pajėgas papildė į pagalbą atėjusi Ukmergės ba-
taliono 2-oji kuopa, o išvalyti kulkosvaidžiai veikė gerai. lietuviams pradėjus 
smarkiai šaudyti, bolševikai pasitraukė ir daugiau nebepuolė. Priešas sustojo 

278 Ten pat.
279 Ten pat; lcVA, f. 513, ap. 1, b. 30, l. 85.
280 lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 149; lcVA, f. 513, ap. 1, b. 30, l. 86.
281 lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 149.
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linijoje Drobiškis–Sorokovka–gribiškis282.
Taktiniu požiūriu Salako paėmimas yra laikomas viena iš geriausiai įvykdy-

tų mūsų kariuomenės operacijų.
kautynėse ypač pasižymėjo karininkai m. Pečiulionis, P. Dundulis, S. mar-

cinkevičius ir daugelis karių. jų metu žuvo eiliniai j. martinonis, P. Bobinas ir 
A. Savukas283.

liepos 27-ąją raudonarmiečių pėstininkai, remiami šarvuoto traukinio, 
puolė lenkus, esančius lietuviams iš dešinės tarp Turmanto ir Dūkštų, ir užė-
mė Bolšaja Derevnia kaimą. lenkai pasitraukė. lietuviams iškilo pavojus būti 
apsuptiems iš dešinės pusės. Viena patranka buvo perdislokuota iš Salako į Pa-
luodės kaimą. keletas kulkosvaidininkų nepastebėti priešo užėmė patogias po-
zicijas netoli Bolšaja Derevnia kaimo ir kartu su artilerija atidengė ugnį. Raudo-
narmiečiai pasitraukė, tačiau nuo Žagarinės pamiškės pradėjo į lietuvius šaudyti 
iš patrankos. m. Pečiulionio artileristai paleido atsakomuosius šūvius. Priešo 
patranka nutilo. Į Bolšaja Derevnia kaimą sugrįžo lenkai. Apsupimo pavojus 
buvo likviduotas284.

Nuo 1919 m. liepos 18 d. pulkas buvo įtrauktas į formuojamos Pirmosios 
pėstininkų brigados, vadovaujamos krn. Prano liatuko, sudėtį. Pulkui buvo 
pavesta saugoti gana platų fronto barą. matyt, brigados vadas neišsprendė šios 
problemos, nes pulko vadas krn. k. ladiga 1919 m. liepos 19 d. parašė raš-
tą vyr. kariuomenės vadui gen. S. Žukauskui ir pranešė, kad pulkas saugo 40 
varstų fronto barą neturėdamas jokių rezervų. Vadas nurodė, kad pulkui labai 
trūksta šovinių, todėl pradėjus pulti bolševikams gali įvykti katastrofa. Taigi jis 
paprašė atsiųsti pastiprinimą285.

282 Ten pat; lcVA, f. 513, ap. 1, b. 30, l. 87–88.
283 lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 149.
284 lcVA, f. 513, ap. 1, b. 30, l. 88–89.
285 Ten pat, b. 5, l. 77.

fronto baro apsaugoje. 1919 m. (VDkm)
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Ar buvo sureaguota į šį prašymą, duomenų, deja, surasti nepavyko. Tačiau 
iš įsakymų pulkui matyti, kad vadas ėmė stiprinti drausmę, pavyzdžiui, pulko 
dalių, esančių pozicijoje, karininkams uždraudė „nei ant valandėlės pasišalinti 
nuo kuopų ar komandų“. Prireikus išleisti galėjo tik aukštesnis viršininkas286.

kitame įsakyme rašoma: „Šiomis dienomis išrikiavus ant greitųjų 4-ą kuopą 
radau ginklus kuo blogiausiame stovyje, aiškiai buvo matomas blogas užlaikymas ir 
nevalymas ginklų. Vadui 2-o bataliono skelbiu papeikimą už neprižiūrėjimo kuo-
poje ginklų287.“

liepos 25 d. į pulką atvyko karo mokyklos pirmąją laidą baigę karužai jurgis 
Sidaravičius, Vitas Statkus, Petras Daukšys, Stasys Bagdonas, Albinas Čepaus-
kas, Stasys Čenkus, į 4-ąją artilerijos bateriją – juozas Baranauskas, Vincas jasu-
laitis ir julius matulevičius288.

1919 metų rugpjūčio pabaigoje pulke buvo 52 karininkai, 15 
karo valdininkų, iš jų trys gydytojai ir karo kapelionas kunigas Pranas garmus, 
ir 1733 kareiviai, iš kurių 1316 buvo apmokyti. Pulkas turėjo 376 arklius289.

Pulkas Zarasų operacijoje

1919 m. rugpjūčio 22 d. kariuomenės vadas gen. Silvestras Žukauskas įsakė I 
ir II divizijoms pasirengti ir nuo rugpjūčio 23-iosios visu frontu pradėti puolimą 
prieš bolševikus. Įsakyme buvo rašoma: 

„Vyriausiojo Karo Vado štabe gautos žinios, kad bolševikų armijos užpakalyje esą 
prasidėjusios riaušės dėlei atsitikimų Maskvoje ir Minske, kad bolševikai traukiasi 
Ražicos kryptims ir t. t. Patikrinimui tų gandų įsakau nuo 23 VIII, 19 m. visu fron-
tu energingai spausti priešininko visas sargybas ir, jeigu bus patėmytas priešininko 
traukimasis atgal, tuojaus sekti jo pėdomis ir persekioti. Veikimo tikslai – užėmimas 
Daugpilio. Panevėžio grupės užduotis persikelti per Dauguvos upę rajone gut. Kazi-
mirovka–Pogulianka (į šiaurę nuo Daugpilio) ir užimti citadelę. Ukmergės grupei 
užimti Kalkūnų stotį, esančias ant Dauguvos vakarų kranto stiprumas (įtvirtini-
mus – g. S.) ir priemiestį, o paskui persikėlus per Dauguvą, užimti Daugpilio 
prekių geležinkelio stotį ir, svarbiausia, stotį.

Vyriausias Karo Vadas  Generolas ŽUKAUSKAS“290

Prieš puolimą 1-osios brigados vadas krn. Pranas liatukas buvo išvykęs, to-
dėl vadovavimą jai perėmė Pirmojo pėstininkų pulko vadas krn. kazys ladiga. 
Pulkui laikinai vadovauti buvo paskirtas krn. V. Skorupskis. Pulkas buvo dislo-
kuotas linijoje Drobiai–murliškis–Zokoriai–gaideliai–Purvinė–lundiškis. jo 
vadavietė buvo Daugailiuose291.

gavęs vyriausiojo kariuomenės vado įsakymą, k. ladiga rugpjūčio 23 d. 
išleido įsakymą Ukmergės grupei Nr. 11. jame vadas nurodė:

286 Ten pat, b. 8, l. 3.
287 Įsakymas 1 p. p. 1919-08-22, 23, 24 Nr. 268 // Ten pat, l. 24
288 Ten pat, b. 30, l. 89.
289 lesčius V. lietuvos kariuomenė 1918–1920, p. 229–230.
290 lcVA, f. 513, ap. 1, b. 30, l. 90.
291 jankauskas V. kario kelias, p. 102.
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„Pildymui įsakymo Vyriausiojo Karo Vado Ukmergės grupei naktį 23-24 rug-
pjūčio tvirtais žvalgybos būriais daryti antpuolius (stengtis ant kiek galint, nema-
tant dėl priešo ir netyčia) šiuose punktuose: Vilniaus batalionas apie k. Moschwile, 
I-as batalionas rajone Baltriški–Kunigiški; Ukmergės batalionas rajone Sarakow-
ka-Birshuny.

Darant užpuolimus reikalui esant galima naudotis ir kanuolėmis. Pasisekus 
pravyti priešą nuo kokio nors baro, užėmus jo kasimus, stangtis patraukti rezervus 
išsiplėsti ir, patėmijus traukimąsi priešo, neatsiliekant sekti jo pėdomis. Pravijus 
priešą nuo dabar užimamos jumi pozicijos ir jam traukiantis ant viso baro pereiti 
antpuolin trimis voromis žemiau nurodytose kryptyse.

I vora (kairioji) Vilniaus batalionas + I būrys 3-os batarejos. Vadas karininkas 
ŠKIRPA.

Eina kryptimi gut Mikuli, Medyny, Snegirski, Stadvile, per šiaurės šoną eže-
ro Osa, Javneiki, Krasny ir, išsiuntus žvalgybą pirmyn užsilaikyti trikampyje eže-
rų –Krumpeniški–Lautzen iki gaus tolimesnių nurodymų. Žygiuojant palaikyti ryšį 
su 2 pulku.

II vora (vidurinė). Du batalionai I pulko + I būrys 4 batarėjos. Vadas karinin-
kas SKORUPSKIS.

Eina kryptimi Deguze–Zarasai ir prie upės Laukessy tarp Smėlynės-gut Kur-
zum susilaiko iki tolimesnių nurodymų.

III vora (dešinioji). Ukmergės batalionas + I būrys 4 batarėjos + ½ eskadrono. 
Vadas krn. KUBILIUS. 

Eina kryptimi per Rusteiki, Kapustino ir iki tolimesnių nurodymų sustoja tar-
peklyje ežerų Ilgi-Veiseniski. Žygiuojant lenkams, palaikyti su jais ryšį. Ir, atsitikus, 
jeigu lenkai susilaikytų nuo žygiavimo ir bolševikai neapleistų rajono Smolwy, 3 vo-
rai užimti poziciją frontu į rytus tarp ežerų Švinta-Veiseniski. Prieš daryti antpuolį, 
rezervus patraukti, kiek galint, arčiau. 

Grupės rezervas – vienas batalionas + ½ eskadrono bus rajone Mikalajuny ir 
trauksis, neeikvojant jo, plentu link Zarasų.

Užėmus naują punktą, dėl greitesnės žinios kaimynams, leisti baltą raketą. Pra-
nešimus siųsti raiteliais. Apsistojus, vesti telefono linijas. Kiekvieną naują žygį pa-
reikšti pranešimais. Pranešimus daryti kuotankiausiai.

Štabas grupės pradžioje operacijos – folv. Ustrone ir, žygiuojant pirmyn, trau-
kiasi plentu Deguze-Zarasai.

Grupės perrišamas punktas – miest. Daugailiai.
Pristatymu sužeistų kiekviena vora rūpinasi skyrium.
Mano pavaduotoju skiriu krn. SKORUPSKĮ.
Karininkas LADIGA“292 
Pirmasis pėstininkų pulkas puolimą pradėjo naktį iš rugpjūčio 23-iosios į 

24-ąją pagal plentą Zarasų kryptimi. Buvo tikimasi naktį lengviau pralaužti bol-
ševikų pozicijas palei Bružus. kaip jau minėjome, puolė Pirmojo pėstininkų 
pulko 1-asis ir 2-asis batalionai. Tačiau lietuviams puolimas nepavyko. 1-asis 
batalionas sutiko gana stiprų pasipriešinimą. kad neleistų priešui susikoncen-

292 lcVA, f. 513, ap. 1, b. 30, l. 91–92.
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truoti prieš 1-ąjį batalioną, 2-asis batalionas, iš kiekvienos kuopos pasiuntęs po  
20 kareivių, pradėjo sustiprintą žvalgybą. Žvalgams vadovavo krn. V. Ikamas. 
Tačiau priešas laiku pastebėjo 1-ojo bataliono manevrą ir puolimą atrėmė. kaip 
paaiškėjo vėliau, šio bataliono karininkai nebuvo gerai išstudijavę priešo pozici-
jų ir tamsoje negalėjo kryptingai pulti. 1-oji ir 3-ioji kuopos buvo priverstos pa-
sitraukti. šio mūšio metu gerai pasirodė 4-oji kuopa. ji, vadovaujama krn. otto 
Durholco, auštant prislinko prie pat priešo pozicijų, apmėtė jas granatomis ir 
šaukdama „valio“ puolė priešą. Tačiau bendras puolimas nepavyko. 15 kareivių 
buvo nukauti, sužeisti ar dingo be žinios. Atakos metu prie Bružų dvaro, šaudy-
damas į priešą iš lengvojo kulkosvaidžio293, žuvo karužas jurgis Sidaravičius294.

Nepavykus pralaužti fronto juozapavos dvaro–jūžintų bare, einantis 1-osios 
brigados vado pareigas krn. k. ladiga įsakė pulko 2-ajam batalionui, remia-
mam artilerijos, pulti bolševikus Degučių plentu Zarasų kryptimi. Priešas visą 
naktį buvo varginamas prie galminių kaimo, ypač 4-osios bei 6-osios kuopų 
ir artilerijos. Dvi lietuvių patrankos, vadovaujamos krn. kibirkšties, jau nuo 4 
valandos ryto ėmė intensyviai apšaudyti priešo pozicijas. 4-oji kuopa auštant 

293 j. Sidaravičius žuvo šaudydamas iš lengvojo kulkosvaidžio mg 08/15. špandau, Vokietija, 1918 m. kalibras – 7,92 
mm, aušinamas vandeniu, užtaisymas juostinis, šaudymo greitis – 300–450 šūvių/min., efektyvus šaudymo nuoto-
lis – 2000  m. Plienas, medis, žalvaris. ginklo ilgis – 1400 mm, vamzdžio ilgis – 720 mm, svoris – 14,86 kg (svoris su 
vandeniu – apie 18 kg).

294 jurgis Sidaravičius gimė 1900 m. lapkričio 27 d. šakių apskr. laukščių vls. liepalotų k. ūkininkų šeimoje. 1912 m. 
pradėjo mokytis marijampolės berniukų gimnazijoje. 1915 m. marijampolės gimnazijai persikėlus į Rusiją, jurgiui teko 
nutraukti mokslus. jis pasiliko tėvų ūkyje. marijampolėje atidarius „Žburio“ gimnaziją, 1918 m. sausio 3 d. jurgis į ją 
įstojo, kurioje liepos 30 d. baigė 4 klases. 1919 m. sausio 27 d. jis įstojo savanoriu į lietuvos kariuomenę. kovo 7 d. įstojo 
į karo mokyklą, kurią liepos mėn. baigęs buvo paskirtas į Pirmąjį pėstininkų pulką.

lengvasis kulkosvaidis mg 08/15, iš kurio šaudydamas žuvo karužas j.Sidaravičius (VDkm)
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pradėjo pulti priešą Smolvekų dvaro rajone. Vos pradėjusią puolimą, ją pačią 
kontratakavo raudonarmiečiai, tačiau kuopa jų puolimą sėkmingai atmušė. 
Raudonarmiečiai bandė pulti antrą kartą, tačiau ir šį kartą nesėkmingai. Tuo 
pat metu kuopos dalis (apie 70 kareivių), vadovaujama krn. P. Zablockio, puolė 
priešą galminių kaimo rajone. Nors bolševikai, įsitvirtinę apkasuose, energin-
gai gynėsi, lietuviams pavyko juos išstumti. Priešas ėmė trauktis Degučių link.

fronte prie Zarasų. 1919 m. rugpjūtis (VDkm)

Schema Nr. 15
Bružų pozicijų pralaužimas ir puolimas. 1919 m. rugpjūčio 24–26 d.
Iš knygos: V. lesčius. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 156
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Tuo metu 6-osios kuopos vadas krn. j. Plenta kuopai davė įsakymą užimti 
priešo apkasus palei Bružų kaimą. Raudonarmiečiai stipriai gynėsi, tačiau lietu-
viams pavyko prislinkti iki jų apkasų ir apmėtyti rankinėmis granatomis. Be to, 
puolimo metu kulkosvaidžių komandos karužas S. Bagdonas su kulkosvaidžiu 
taip pat prisiartino prie priešo apkasų ir išilgai jų apšaudė raudonarmiečius. 
šie buvo priversti slėptis apkasuose ir po kurio laiko ėmė trauktis. 6-oji kuopa 
užėmė Bružus295.

šio puolimo metu pavyko pralaužti priešo pozicijas. Sėkmei įtvirtinti 
krn. k. ladiga įsakė puolančiuosius sustiprinti rezerviniu 3-iuoju batalionu, 
kuris tuo metu buvo 2-ojo bataliono užnugaryje. Apie 10 val. Degučiai buvo 
užimti296.

Rugpjūčio 24-osios vidurdienį Pirmojo pėstininkų pulko artilerijai smarkiai 
apšaudžius Raisteniškius, plentą ir liminių kaimą, pėstininkai tęsė puolimą ir 
užėmė minėtas vietoves. Pavakarę pulko dalys, persekiodamos priešą, pasiekė 
kumpulio–Viliušiškių liniją ir čia įsitvirtino.

Užėmus minėtas vietoves, lietuviams pasisekė pralaužti vidurinį ir tvirčiau-
sią priešo pozicijų barą. Tai pakėlė jaunų kovotojų dvasią.

Rugpjūčio 24-osios vakarą Pirmojo pėstininkų pulko priešakinės dalys už-
ėmė poziciją oviliai–Vosla–Isita. Naktį iš rugpjūčio 24-osios į 25-ąją pulkas, 
vykdydamas laikinai einančio brigados vado pareigas krn. k. ladigos įsakymą, 
persigrupavo. 5-oji kuopa buvo perkelta į kairę nuo plento ir turėjo pulti moniu-
kiškių–Zarasų kryptimi. 3-iasis batalionas gavo užduotį žygiuoti palei plentą ir 

295 lcVA, f. 513, ap. 1, b. 30, l. 105-106.
296 lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 156; lcVA, f. 513, ap. 1, b. 30, l. 104.

fronte prieš bolševikus. 1919 m. (VDkm)
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smogti priešui dešiniuo-
ju sparnu, o 1-ajam ir 
2-a jam batalionui įsakyta 
likti rezerve297.

Tuo metu raudonar-
miečiai tvirtinosi pozici-
joje Žagarinė–Sorokov-
ka–Drobiškiai–gribiš-
kiai–Volkovka–Pagrun-
dai–liminėliai–chlo-
povka–osliškiai–miku-
lia298. 

Rugpjūčio 25-osios 
ankstyvą rytą pulkas tęsė 
puolimą. Bolševikai, 
stengdamiesi ir toliau 
kontroliuoti plentą, at-
kakliai priešinosi iš pra-
džių liminėlio, o vėliau 
Pagiršės–Asavo ežerų po-
zicijose. Tačiau Pirmojo 
pėstininkų pulko kariai, 
smogdami pagrindinį 
smūgį plento kryptimi, 
priešui vengiant apsu-
pimo iš dešinės ir todėl 
traukiantis iš palankių 
pozicijų, sparčiai veržėsi Zarasų miesto link299.

Apie 8 val. bolševikai dar bandė nuo liminėlio kontratakuoti ir privertė 
8-ąją kuopą šiek tiek atsitraukti nuo Palšinio ežero. Tačiau kuopa greitai susi-
tvarkė ir, artilerijos remiama, perėjusi į kontrpuolimą priešą iš liminėlio kaimo 
išvijo. Traukdamiesi bolševikai kaime paliko nukautų ir sužeistų savo karių300.

Tačiau labai greitai, apie 8 val. 50 min., priešas pabandė kaimą susigrąžinti, 
bet lietuvių ir toliau supamas iš dešinės ir spaudžiamas iš priekio buvo pri-
verstas atsitraukti ir kuriam laikui sustojo įtvirtintoje Pagiršės–Asavitų–šunelės 
kaimų linijoje. 

Pulko 5-oji kuopa, kovojusi su bolševikais Asavitų–šunelės linijoje, užėmė 
prie Nudūnų kaimo buvusią aukštumą. Čia susitiko su puolančiu Vilniaus ba-
talionu ir kartu išvadavo girsių ir minaukos kaimus. Priešas sustojo Savitų–Ra-
monų linijoje301.

297 jankauskas V. kario kelias, p. 109.
298 lcVA, f. 513, ap. 1, b. 30, l. 109.
299 lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 157.
300 Ten pat.
301 Ten pat.

Schema Nr. 16
Zarasų užėmimas. 1919 m. rugpjūčio 25 d. Iš knygos: V. lesčius. lie-
tuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 158
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lietuvių artilerija 12 val. smarkiai apšaudė prie šunelės kaimo buvusius bol-
ševikų apkasus – paleido į juos apie 150 sviedinių. Bolševikai atsakė smarkia pa-
trankų, kulkosvaidžių ir šautuvų ugnimi. Tačiau 9-ajai kuopai prisiartinus prie 
priešo apkasų ir apmėčius granatomis, bolševikai paliko prie Asavitų turėtąsias 
aukštumas, o apie 15 val. apleido ir Asavitus. šunelėje apsistojusi artilerijos 4-oji 
baterija paleido keletą šūvių ir į Zarasus302. 

Pirmojo pėstininkų pulko 3-iasis batalionas ir 5-oji kuopa toliau tęsė žygį: 
5-oji kuopa nužygiavo į Ramoniškį, 9-oji kuopa, vadovaujama karininkų 
P. Dundulio ir S. marcinkevičiaus, – plentu Zarasų link. 8-oji kuopa traukė 
Zarasų link į dešinę nuo plento, 7-oji kuopa – nuo Babrinėlio, o 4-oji kuopa 
slinko į Tetervus, gulbinę, Apkartus. Nuo Asavitų pusės pasirodžius Pirmojo 
pėstininkų pulko raiteliams, 5-oji kuopa, taip pat Vilniaus bataliono 3-ioji kuo-
pa ir mokomosios komandos dalis tuojau susisiekė su jais ir Auslo ežero pietiniu 
krantu apie 17 val. įžengė į Zarasus. Bolševikai pradėjo tvirtintis aukštumose už 
Zarasų303.

Zarasų komendantu buvo paskirtas krn. mikas kvinta. 
Žinia apie Zarasų užėmimą, be abejo, plačiai pasklido po karines dalis ir 

labai pakėlė kariams nuotaiką. 
Tuo tarpu apie 18 val. buvo gauta žinia, kad juzefavos dvaro rajone, į rytus 

nuo Imbrado ežero, priešo nėra. Vakare 1-oji vora užėmė poziciją tarp ežerų 
(kumpeniškiai–laučiai) ir pradėjo žvalgybą guburaičių–Dornopolio pusėje.

Apie 20 val. apšaudžius senus vokiečių apkasus, buvo užimta Smėlynė. Smė-
lynę užėmė 3-ioji kuopa. kitos dvi 1-ojo bataliono kuopos buvo pasiųstos į 
dešinę susitikti su Ukmergės batalionu, bet sutikusios bolševikų pasipriešinimą 

302 Ten pat.
303 Ten pat.

Pirmojo pėstininkų pulko žvalgai įžengia į Zarasus. 1919 m. rugpjūčio 25 d. (VDkm)
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nakčiai sustojo Samavos–Vaiseliškių ežerų tarpeklyje.
2-asis batalionas nakčiai apsistojo linijoje Saugėnai–Uginas–Ilbos ežeras304.
Rugpjūčio 25-osios mūšiuose pasižymėjo karininkai Povilas Dundulis, Bro-

nius Bilminas, Stasys marcinkevičius, Bronislovas Paškevičius, skyrininkas Al-
fonsas Vitkauskas, būrininkas Valerijonas Astrauskas, eiliniai Petras Vaitkevi-
čius, Antanas lickas, Stasys Sadauskas, judelis Birfus, Volfas kaganas, jonas 
mikonis, Antanas keršys, Simas Treideris, jonas Niaura, Vincas miliauskas, 
Pranas Petrauskas, Nikodemas jakovlis, kazys Sejūnas, Antanas misiukonis, 
jonas Veiveris305.

1919 m. rugpjūčio 26 d. 2 val. 35 min. einantis 1-osios brigados vado pareigas 
krn. k. ladiga gavo vyr. kariuomenės vado gen. S. Žukausko telefonogramą 
Nr. 108, iš kurios sužinojo, jog ir 2-ajai brigadai įsakyta tęsti puolimą. jį turėjo 
paremti 1-osios brigados kairysis sparnas. Dešiniajam sparnui ir centrui buvo 
įsakyta pasilikti vietoje ir žygiuoti pirmyn tik tuo atveju, jeigu Dūkšto ruože 
puolimą pradėtų ir lenkai306.

gavęs vyr. kariuomenės vado gen. S. Žukausko įsakymą dėl tolesnių kovos 
veiksmų, krn. k. ladiga rugpjūčio 26 d. numatė tęsti puolimą sparnuose, nes 
šie, ypač dešinysis, buvo atsilikę, o tai kėlė pavojų. Ukmergės batalionui įsakyta 
užimti teritoriją tarp Smalvų ežero ir Raminavos dvaro. jam į pagalbą turėjo 
ateiti Pirmojo pėstininkų pulko 1-asis batalionas, spausdamas priešą nuo Ba-
kmatų kaimo pusės. 

4 val. 55 min. Pirmojo pėstininkų pulko 1-asis batalionas puolė šaulių kaime 
ir jo apylinkėse gerai įsitvirtinusį priešą, jį išmušė ir, susijungęs su Ukmergės 
batalionu, užėmė Antaniškio ir Bukiškių kaimus. krn. m. Pečiulionio vadovau-
jamos baterijos būrys persikėlė į Rusteikius. 19 val. 30 min. Ukmergės batalio-
nas, remiamas Pirmojo pėstininkų pulko 1-ojo bataliono ir husarų, atakavo ir 
užėmė Smalvas, mugliškes, luponius ir Raminavo dvarą. Užėmęs šiuos svarbius 
punktus, batalionas įsitvirtino teritorijoje tarp Smalvų ežero ir Raminavo dvaro. 
Pulko žvalgai buvo priartėję iki Turmanto stoties, kur pastebėjo priešo šarvuotą 
traukinį.

Priešas tvirtinosi senuose rusų apkasusose tarp Ilsenų ir Sento ežerų. Po rug-
pjūčio 26-osios puolimo lietuviai įsitvirtino pozijose Ilsenas– laučenas– Smėly-
nė– Ilbos ežeras–Raminavos dvaras–Smalvai307. 

 
kitą rytą k. ladiga sužinojo, kad Antrasis pėstininkų pulkas užėmė Rau-

dinės dvarą, o lenkai dviem vorom pradėjo žygiuoti abipus Drūkšių ežero Tur-
manto kryptimi. jie į Smalvus atsiuntė 30 kareivių. Taigi brigadai buvo įsakyta 
tęsti puolimą Turmanto kryptimi.

Pirmojo pėstininkų pulko 1-ajam batalionui buvo įsakyta žygiuoti pirmyn 
ir užimti poziciją Senieji Dvariškiai–kompočiai. 2-asis batalionas turėjo užimti 
poziciją Didieji Samaniai–kompočiai308.

304 lcVA, f. 513, ap. 1, b. 30, l. 119–120.
305 Ten pat, l.122.
306 Ten pat, l. 120.
307 lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 160; lcVA, f. 513, ap. 1, b. 30, l. 125.
308 lcVA, f. 513, ap. 1, b. 30, l. 126.
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Pirmojo pėstininkų pulko pagrindinės dalys, žygiuodamos abipus Zarasų–
Daugpilio plento medumo link, negalėjo prasiveržti pro nuo Pirmojo pasauli-
nio karo laikų likusį įtvirtinimų ruožą ir buvo priverstos sustoti. Nors apkasai 
buvo apirę, tačiau be galingos artilerijos, neturint žirklių vieloms karpyti išvyti 
bolševikų iš šių pozicijų buvo neįmanoma. Tada buvo nutarta veikti sparnuose. 
krn. A. Svilo vadovaujama 1-oji ir 2-oji kuopos nužygiavo Turmanto kryptimi. 
Išstūmę iš Bartkiškių bolševikų dalinį, puolė toliau ir vakare apie 22 val. įžengė 
į Turmanto geležinkelio stotį.

Pulko 2-ojo bataliono kariai sutiko atkaklų bolševikų pasipriešinimą prie 
Smalviečių dvaro ir Vanagiškių, tačiau apšaudyti iš kulkosvaidžių ir apmėtyti 
granatomis, šie buvo priversti trauktis. Apie 14 val. Senieji Dvariškiai, Vanagė-
liškiai ir mažeikiškiai buvo užimti ir priartėta prie kščavos309.

Rugpjūčio 28-ąją Pirmasis pėstininkų pulkas pasistūmėjo labai nedaug. 
1-oji, 2-oji, 4-oji, 5-oji, 6-oji ir 7-oji kuopos pasiekė Valiukiškių–kščavos–švil-
piškių liniją ir čia stojo į kelių valandų mūšį su raudonarmiečiais. šie šaudė 
iš sunkiosios ir lengvosios artilerijos. mūšyje dalyvavo ir šarvuotas traukinys. 
Pulkas puolė spygliuotomis vielomis apraizgytame lauke ir priėjęs vadinamąją 
Hindenburgo įtvirtinimų liniją turėjo sustoti310.

Rugpjūčio 29-osios vakarą vyriausiasis kariuomenės vadas gen. S. Žukauskas 
1-ajai brigadai įsakė persekioti besitraukiantį priešą ir užimti liniją nuo Ustau-
kos ežero iki Dauguvos. Rugpjūčio 30-ąją prasidėjo bendras 1-osios brigados 
puolimas. Pirmojo pėstininkų pulko 1-asis ir 2-asis batalionai turėjo pulti į rytus 
ir užimti pozicijas į šiaurę nuo Ustaukos ežero.

Puolimą parėmė artilerija. kovose dėl kalkūnų geležinkelio stoties buvo su-
žeistas laikinai einantis Pirmojo pėstininkų pulko vado pareigas krn. Vladas 
Skorupskis. Pulkui laikinai vadovauti buvo paskirtas krn. julius Čaplikas311.

Naktį iš rugpjūčio 31-osios į rugsėjo 1-ąją bolševikai surengė stiprią kontra-
taką, sumušė lenkų dalinį, tačiau lietuvių buvo atremti ir pasitraukė. lietuviai 
įsitvirtino prie Dauguvos. frontas tapo pozicinis.

Zarasų operacijos metu kautynėse su bolševikais pasižymėjo daug Pirmojo 
pėstininkų pulko karininkų ir kareivių. Vyčio kryžiais buvo apdovanoti 8 kari-
ninkai ir 12 kareivių: kuopos vadas krn. j. Plenta, 2-osios kuopos vrš. B. gem-
bickas ir j. psk. j. Aliulis, 3-iosios kuopos vrš. j. Valiukonis ir j. psk. j. Tamošaitis, 
7-osios kuopos vrš. j. kazlauskas, vyr. psk. B. laurinaitis ir eil. j. malinauskas, 
9-osios kuopos skyrininkas j. juodvalkis, 1-osios kulkosvaidžių kuopos vyr. psk. 
S. Valinavičius ir kiti312.

Deja, Zarasų karinės operacijos metu pulkas patyrė ir nuostolių. Žuvo vienas 
karininkas ir 12 kareivių, 9 dingo be žinios313.

Tomis mūšio dienomis karius pasiekė žinia, kad nuo rugpjūčio 28-osios pulke 
keičiasi karo kapelionai. kunigą Praną garmų pakeitė kunigas jeronimas Valaitis314.

309 lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p 165.
310 jankauskas V. kario kelias, p. 123.
311 lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p 169.
312 lesčius V. lietuvos kariuomenė 1918–1920, p. 230.
313 lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p 173.
314 lietuvos kariuomenei. Įsakymas Nr. 421. 1920 m. rugsėjo 1 d.
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1919 m. rugsėjo 16 d. pulko 1-ojo bataliono vadas krn. A. Svilas buvo iškvies-
tas į generalinį štabą. 1-ojo bataliono vadu paskirtas krn. Petras genys315.

1919 m. rugsėjo 27 d. pulko vadas krn. kazys ladiga buvo iškviestas į kauną 
ir spalio 1-ąją paskirtas 1-osios brigados vadu. Pulke vado pareigas pradėjo eiti 
krn. Bronius Bilminas. Rugsėjo 30-ąją laikinuoju pulko vadu paskirtas Vladas 
Skorupskis, spalio 3-iąją – krn. julijonas Čaplikas. Pagaliau spalio 17 d. pulko 
vadu buvo paskirtas krn. V. Skorupskis. jis pareigas pradėjo eiti spalio 19 d.316

fRoNTe PRIeš BeRmoNTININkUS

Spalio 6 d. padauguvėje pulko pozicijas perėmė 2-osios brigados dalys. Pul-
ko 1-asis ir 3-iasis batalionai, ūkio dalis ir pulko štabas spalio 10-ąją iš eglaitės 
traukiniu išvyko į kauną. Pulko 2-asis batalionas išžygiavo žygio tvarka. Spalio 
10-ąją jis jau buvo Ukmergėje, po paros – kėdainiuse, o dar po paros – Baiso-
galos rajone317. 

Spalio 12 d. 10 val. vyriausiasis kariuomenės vadas gen. ltn. Pranas liatukas 

315 Įsakymas 1 p. p. 1919-09-16 // lcVA, f. 513, ap. 1, b. 8, l. 38.
316 Įsakymai 1 p. p. // Ten pat, l. 65, 70, 73, 88.
317 1 pėst. Dlk gedimino pulkas // Ten pat, b. 227, l. 108.

Schema Nr. 17
Pulko pozicijos bolševikus nustūmus už Dauguvos. Iš: lcVA, f. 513, ap. 14, b. 31. l. 145
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išsiuntė 1-osios brigados vadui k. ladigai įsakymą pradėti formuoti frontą prieš 
bermontininkus. Tam buvo paskirtos kariuomenės dalys. 1-osios brigados sudė-
tyje buvęs Pirmasis pėstininkų pulkas paliktas armijos rezerve318. 

1919 metų spalį lietuvos kariuomenėje vėl buvo įvesti kariniai laipsniai. jie 
buvo suteikti ir pulko karininkams. Įsakymu lietuvos kariuomenei Nr. 170 pir-
mieji kariniai laipsniai buvo suteikti šiems pulko karininkams: majoro – Sko-
rupskiui Vladui, Bilminui Broniui, geniui Petrui, Žemaičiui Antanui; kapi-
tono – Dunduliui Povilui, murnikui Petrui, Rėklaičiui mikui, Džiuvei Ado-
mui, kadžiui kaziui, švambariui-švebrauskui Antanui, Sprangauskui kaziui, 
Skimundriui Silvestrui; vyr. leitenantų – jackui jonui, Basiuliui Broniui, kos-
telnauskui gerardui, Ramašauskui Adolfui, Norkūnui Petrui, Repšiui mikui, 
Zabulioniui Napoliui, Žadeikai Valdui, Vasiliauskui Viktorui, Petraškevičiui 
Antanui, kačinskui Romualdui; leitenanto – Treideriui Adomui319.

Vėlesniais įsakymais laipsniai buvo suteikti ir kitiems pulko karininkams.
Spalio 28 d. visas pulkas persikėlė į Baisogalos rajoną, į frontą prieš ber-

montininkus320. Ūkio dalis ir naujokų mokomoji grenadierių komanda apsi-
stojo gudžiūnuose. Pulko pajėgas sudarė 56 karininkai, 3 gydytojai, 13 karo 
valdininkų ir 2585 kareiviai. Pulkas buvo apginkluotas 30 kulkosvaidžių, 1735 
šautuvais, 16 revolverių, turėjo apie 350 tūkst. šovinių, 775 rankines granatas, 
1060 durtuvų, vieną automobilį, 7 motociklus, 41 telefono aparatą ir 18 km 
telefono kabelio, 338 arklius321.

Spalio 30-ąją pulkui, atsižvelgiant į jo nuopelnus kovose su bolševikais ir į 
tai, jog jis buvo pradėtas formuoti lietuvos sostinėje Vilniuje, suteiktas Didžio-
jo lietuvos kunigaikščio gedimino vardas322. 

1919 m. lapkričio 18 d. fronto prieš bermontininkus vadas plk. ltn. kazys 
ladiga, Baisogaloje sušaukęs vadų pasitarimą, įsakė pradėti puolimą. Sutelktą 
kariuomenę jis suskirstė į 3 voras ir 4 grupes. Pirmasis pėstininkų pulkas buvo 
paskirtas į atskirą grupę. jai vadovauti buvo paskirtas pulko vadas mjr. Vladas 
Skorupskis. Į grupę dar buvo įtraukta 4-asis baterijos būrys, 1-ojo husarų eska-
drono du būriai, penki geležinkelio sprogdintojai ir 25 pionieriai. grupė buvo 
palikta rezerve ir turėjo ginti Ilgaičių–Žinėnų–Varnionių–Daugučių poziciją, o 
priešui pasitraukus per Radviliškį žygiuoti šiaulių link323.

lapkričio 20 d. fronto vadas plk. ltn. k. ladiga išleido įsakymą pradėti 
bermontininkų puolimą. Pirmojo pėstininkų pulko vadui V. Skorupskiui buvo 
įsakyta su dviem batalionais ir 5-osios baterijos būriu būti Prastavonyje, še-
duvos rajone, su vienu batalionu ir 4-osios baterijos būriu įsitvirtinti aukščiau 
minėtose pozicijose, išžvalgyti apylinkes Patkūnų link324.

318 lcVA, f. 929, ap. 3, b. 1, l. 192.; jankauskas V. Slibino nugalėjimas. „Bermontiados“ žlugimo istorija // Atgimimas, 
1994 m. spalio 19 d.

319 lcVA, f. 513, ap. 1, b. 8, l. 107.
320 k. Sabalys. Trumpa mūsų kariuomenės 15 metų gyvavimo apžvalga // lcVA, f. 929, ap. 3, b. 808, l. 169.
321 lesčius V. lietuvos kariuomenė 1918–1920, p. 230–231.
322 k. Sabalys. Trumpa mūsų kariuomenės 15 metų gyvavimo apžvalga // lcVA, f. 929, ap. 3, b. 808, l. 169–170; lcVA, 

f. 513, ap. 1, b. 8, l. 174.
323 lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 221.
324 lcVA, f. 513, ap. 1, b. 30, l. 204.
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Prieš prasidedant operacijai Pirmasis 
pėstininkų pulkas buvo išsidėstęs taip: 
1-asis batalionas užėmė pozicijas maželių, 
Žinėnų ir Varnėnų kaimuose, 2-asis ba-
talionas, paliktas rezerve, buvo dislokuo-
tas Prastavonių ir kaulališkių kaimuose, 
3-iasis batalionas išdėstytas rezervo rajone 
mukonių ir januškėnų kaimuose. Pulko 
gurguolės buvo Baisogaloje ir gudžiū-
nuose, 4-osios baterijos būrys – Dauku-
čių kaime, pulko štabas – Pakeršinėje, 
ūkio dalis ir Ūkio kuopa – gudžiūnuose, 
o mokomoji kuopa dar tebebuvo kaune, 
šančiuose325.

1-osios brigados vado įsakymu Pirma-
sis pėstininkų pulkas turėjo taip susitvar-
kyti: prasidėjus puolimui pirmoji vora 
(1-asis batalionas, 4-osios baterijos būrys, 
husarų eskadronas ir penki geležinkelių 
sprogdintojai) turėjo pasilikti išeities po-
zicijose. Prasidėjus žygiui 7-ajai kuopai 

325 Ten pat, l. 206.

Plk. ltn. k. ladiga // lietuvių albumas, p.117

Schema Nr. 18
Radviliškio kautynių schema. Iš Daugyvenės muziejaus šeduvos kraštotyros skyriaus fondų
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Bermontininkų karininkai ir kariai (VDkm)

Schema Nr. 19
Pirmojo pėstininkų pulko pozicijos prieš bermontininkų puolimą. Iš: lcVA, f. 513. ap. 1, b. 31, l. 207
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įsakyta pakeisti 2-ojo pulko kuopą, esančią Ilgaičiuose. jei puolimas būtų sė-
kmingas, šiai kuopai prisijungti prie pulko ir veikti kartu su juo. 

Antrajai (3-iasis batalionas, raitų žvalgų komanda ir 25 pionieriai) ir trečiajai 
(2-asis batalionas ir husarų eskadrono būrys) voroms buvo įsakyta likti rezerve 
ir laukti nurodymų326. 

gavus įsakymą pradėti Radviliškio puolimą, Pirmojo ir Antrojo pėstininkų 
pulkų vadovybė suderino savo veiksmus. Bermontininkai buvo užpulti lapkri-
čio 21-ąją, 3 valandą ryto. Pulko sprogdintojai susprogdino tiltą per menkiškį. 
Vakare fronto vadui plk. ltn. k. ladigai tapo aišku, jog Antrasis pėstininkų 
pulkas nebepajėgs paimti Radviliškio. Be to, bermontininkai iš šiaulių paju-
dėjo Radviliškio kryptimi ir tos pačios dienos vakarą puolė Antrojo pėstininkų 
pulko 3-iąjį batalioną. fronto vadas plk. ltn. k. ladiga nieko nelaukdamas įsakė 
rezerve buvusio Pirmojo pėstininkų pulko vadui mjr. V. Skorupskiui padėti An-
trajam pėstininkų pulkui užimti Radviliškį. mjr. V. Skorupskis pulkui į pagalbą 
pasiuntė 2-ąjį ir 3-iąjį batalionus, vadovaujamus savo padėjėjo mjr. V. šaudzio. 
šis su Antrojo pėstininkų pulko vadu plk. V. grigaliūnu-glovackiu aptarė susi-
dariusią padėtį. Buvo nutarta lapkričio 22 d. 7 val. atakuoti iš visų pusių apsuptą 
priešą Radviliškyje. mjr. V. šaudzio vadovaujami kariai gavo užduotį pulti Ra-
dviliškį iš pietų ir rytų, o Antrasis pėstininkų pulkas – iš šiaurės ir rytų327.

Pulkui perėjus į puolimą, pirmiausia išsiskleidęs grandine puolė 3-iasis ba-
talionas. Priešas atidengė stiprią patrankų, minosvaidžių ir sunkiųjų kulkosvai-
džių ugnį. Ypač smarkiai buvo šaudoma iš mūrinio malūno. Nors buvo ūkanota 
ir snigo, kpt. m. Pečiulionio baterijos 7-ajam būriui taiklia ugnimi pavyko nu-
tildyti bermontininkų kulkosvaidžius malūne. Tada į ataką pakilo pulko 7-oji 

326  Ten pat, l. 208.
327  lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 225.

Namas netoli šeduvos, kuriame buvo įsikūręs Pirmojo pėstininkų pulko štabas (VDkm) 



          
110

kuopa. Nors iš malūno dar šaudė vienas kulkosvaidis, tačiau artilerijai paleidus 
keletą šūvių nutilo ir šis. 7-osios kuopos kariai, šaukdami „valio“, įsiveržė į ma-
lūną ir jį užėmė. Iš priešo buvo paimti keturi kulkosvaidžiai ir patranka. Po to 
kuopa pasiekė Radviliškio priemiestį. Tačiau išsiveržusi į priekį, neturėdama ry-
šio su kitais pulko daliniais, ji atsidūrė sudėtingoje situacijoje. Nebuvo girdėti, 
kad kur nors pultų pulko kariai. Taigi savųjų nepalaikoma nei iš dešinės, nei iš 
kairės, pakilus rūkui ir bermontininkams perėjus į kontrpuolimą, labai trūks-
tant šovinių, krn. N. Zabulionio vadovaujama kuopa buvo priversta atsitraukti į 
Ilguočių kaimą. Bermontininkų paliktą patranką teko sugadinti, nes išsigabenti 
nebuvo galimybių. Puolimo metu vienas karys buvo nukautas, vienas sužeistas. 
malūnas apie 10 val. ryto vėl atiteko bermontininkams328.

Pirmojo pėstininkų pulko vadovybė nutarė puolimą pakartoti. Patyrusi 
nuostolių 7-oji kuopa 11 val. buvo pakeista 9-ąja, o 7-ajai kuopai įsakyta likti 
9-osios rezerve, kad nuvargę kariai bent kiek pailsėtų.

328  lcVA, f. 513, ap. 1, b. 30, l. 213–214; lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 225–226.

malūnas, dėl kurio 1919 m. lapkričio 22 d. vyko įnirtingos kautynės (VDkm)

Rusų stačiatikių kapinės, kur 1919 m. lapkričio 22 d. vyko atkaklios kautynės 
su bermontininkais (VDkm)
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Pulko 3-iajai kuopai buvo įsakyta nuo 
Daujočių kaimo pradėti žygiuoti pirmyn 
9-osios kuopos dešinėje, 8-ajai kuopai – 
pradėti žygį iš Vienkeliškių kaimo.

Priešas vėl pradėjo smarkiai šaudyti 
iš artilerijos, kulkosvaidžių, minosvai-
džių ir bombosvaidžių. Patyrusi dide-
lių nuostolių, 3-ioji kuopa pasistūmėjo 
puskilometrį Radviliškio link iš kairės 
pusės, o 9-oji ir 7-oji kuopos pasiekė 
į pietus nuo miestelio buvusį miškelį. 
Ten jos sugulė grandinėmis ir pradėjo 
kasti apkasus. Antrojo pėstininkų pulko 
3-ioji kuopa įsitvirtino miškelyje už Pir-
mojo pėstininkų pulko 7-osios ir 9-osios 
kuopų. Tuo tarpu puolime dalyvavusi 
Pirmojo pėstininkų pulko 8-oji kuopa 
sėkmingai pasiekė Radviliškio pakraštį, 
tačiau nuo miestelio rusų kapinių buvo 
smarkiai priešo apšaudyta ir, patyrusi 
didelių nuostolių, priversta pasitraukti į 
Vingeliškių kaimą. 

Dieną toliau atakuoti smarkiai šaudantį priešą buvo labai pavojinga, todėl 
pulko vadas, gavęs brigados vado leidimą, nutarė puolimą laikinai sustabdyti 
išlaikant turimas pozicijas329.

16 val. 30 min. raketų šūviai pranešė, kad puolimas vėl prasideda. Bermon-
tininkai vėl atidengė smarkią visų ginklų rūšių ugnį. šį kartą lietuviai Radviliš-
kį puolė iš trijų pusių. 9-oji ir 7-oji kuopos vėl prisiartino prie malūno ir jau 
temstant jį užėmė. maždaug tuo pačiu metu prie Radviliškio priartėjo ir 3-ioji 
kuopa. Į miestelį ji įsiveržė iš vakarų pusės. Toliau atakuodamos ir smarkiai 
puldamos miestelį pasiekė ir 9-oji bei 7-oji kuopos. Iš visų pusių Radviliškyje 
skambėjo lietuviški „valio“. miestelio centre buvo įsitvirtinę maždaug 100 ber-
montininkų, tačiau neatlaikę puolimo jie ėmė trauktis: vieni išvažiavo trauki-
niu, kiti traukėsi vieškeliu šiaulių kryptimi, paskutinieji leidosi bėgti. Priešą tu-
rėjo persekioti Antrasis pėstininkų pulkas. Į šiaulių pusėn besitraukiantį priešą 
ugnį atidengė lietuvių artilerija. Tą dieną Pirmajam pėstininkų pulkui priskirta 
artilerijos baterija iššovė 186 granatas ir 84 šrapnelius. lapkričio 22 d. 17 val. 
15 min. Radviliškis buvo galutinai išvaduotas. 

Apie pergalę pulko vadas 1-osios brigados vadą informavovo štai tokia trum-
pa telefonograma: „Pranešu, kad 17 val. 15 min. trečias batalionas užėmė Radvi-
liškį. Vokiečiai pabėgo ant Šiaulių. Turime didelį karo grobį, kaip antai kanuolių, 
kulkosvaidžių, automobilių ir kt. Duotas sutvarkymas apsistoti ant linijos Kutiški, 
Monkiški, Janovočiški. Skorupskis.“330

329 lcVA, f. 513, ap. 1, b. 30, l. 216; lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 226.
330 lcVA, f, 509, ap. 1, b. 73, l. 473.
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šio puolimo metu 11 Pirmojo pėstininkų pulko karių žuvo, 30 buvo sužeis-
ta331. Per puolimą pasižymėjo mjr. V. Skorupskis, mjr. V. šaudzis, kpt. m. Pečiu-
lionis, kpt. k. Sprangauskas, kpt. S. marcinkevičius, kpt. A. šmidas, vyr. ltn. 
N. Zabulionis, vyr. ltn. P. Norkūnas, vyr. ltn. A. Ambraziejus, ltn. A. Treideris, 
viršila j. kazlauskas, vyr. psk. B. laurinaitis ir kiti.

1920 m. sausio 20 d. prezidentas Antanas Smetona laikinai einantį Pirmojo 
pėstininkų pulko vado pareigas mjr. Vladą Skorupskį, pasižymėjusį 14 valan-
dų trukusiame Radviliškio mūšyje, apdovanojo 2-ojo laipsnio kryžiumi „Už 
Tėvynę“332.

331 Ten pat, b. 30, l. 217; karys, 1929 Nr. 46, p. 758.
332 lietuvos kariuomenei. Įsakymas Nr. 227. 1920 m. sausio 27 d.

Schema Nr. 20
8-osios kuopos prasiveržimas ir atsitraukimas
Iš: lcVA, f. 513, ap. 1, b. 31, l. 215 (VDkm)
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kaip matyti iš krn. V. šaudzio 1919 m. lapkričio 22-osios pranešimo, Ra-
dviliškyje buvo paimtas didžiulis karo grobis: 8 patrankos, 15 lėktuvų, 10 auto-
mobilių, 170 kulkosvaidžių, 4 bombosvaidžiai, 10 minosvaidžių, apie 10 tūkst. 
raketų, 20 brezentų, apie 20 tūkst. šovinių kulkosvaidžiams, 20 tūkst. – minos-
vaidžiams, 50 tūkst. – bombosvaidžiams, trys lauko telefono aparatai, kabelių ir 
kito turto. Taip pat buvo rasta daugybė vežimų, arklių, išmėtytų kulkosvaidžių 
ir šautuvų, aviacijos dirbtuvės ir t. t.

Brigados vadas krn. k. ladiga Pirmojo pėstininkų pulko vadui įsakė visą šį 
turtą išgabenti į šeduvą ir Baisogalą333.

Užėmus Radviliškį, iš šiaulių pro šilėnus 20 val. šarvuotu traukiniu atvy-
ko gen. H. A. Niselio (Niessel) vadovaujama karinė misija. ji pareikalavo karo 
veiksmus sustabdyti ir pasitraukti į pradines pozicijas, kad bermontininkai ga-
lėtų nekliudomi išvykti iš lietuvos. gen. H. A. Niselio reikalavimai buvo vyk-
domi. lapkričio 23-iąją Pirmasis pėstininkų pulkas, padedamas Antrojo pėsti-
ninkų pulko, kuo skubiau sukrovė Radviliškyje paimtą karo grobį. 

lapkričio 24-osios rytą Pirmasis ir Antrasis pėstininkų pulkai sugrįžo į savo 
senąsias pozicijas. Žuvę pirmojo pulko kariai buvo palaidoti Baisogalos kapinė-
se334.

lapkričio 24 d. brigados vadą plk. ltn. k. ladigą iššaukus į kauną, laikinai 
vadovauti brigadai buvo pavesta Pirmojo pėstininkų Dlk gedimino pulko vadui 
mjr. V. Skorupskiui. Vadovavimą pulkui perėmė vado pagalbininkas mjr. V. šau-
dzis335. Brigadai mjr. V. Skorupskis vadovavo iki gruodžio 7 d.336

Bermontininkams pradėjus iš lietuvos trauktis, paskui juos pajudėjo ir lie-

333 lcVA, f. 513, ap. 1, b. 30, l. 218.
334 lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 226.
335 Įsakymas 1 p. p. 1919-11-25 Nr. 343 // lcVA, f. 513, ap. 1, b. 8, l. 167.
336 Įsakymas 1 p. p. 1919-12-07 Nr. 350 // Ten pat, l. 184.

Pirmojo pėstininkų pulko sanitarinė kuopa atvežė sužeistuosius. Radviliškio apskritis, 1919 m. lapkritis 
(VDkm) 
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tuvos kariuomenė. Pirmasis pėstininkų pulkas dar gruodžio 7-osios rytą užėmė 
šiaulius, žygiuodamas per kelmę, Tauragę ir kitas vietoves išvalė Žemaitiją nuo 
priešų ir pasienyje pastatė sargybą337.

Pulkas prie lietuvos–Vokietijos sienos atvyko gruodžio 17 d. 1-asis batalio-
nas ėmėsi saugoti barą Bukiškiai–šilinė, 2-asis batalionas buvo paliktas rezerve 
Tauragės dvare, 3-iasis batalionas – rezerve Skaudvilėje. gruodžio 28 d. brigados 
vado įsakymu pulkas užėmė pasienio barą nuo gargždų iki Sartininkų, o prieš 
pat Naujuosius metus jam buvo įsakyta barą palikti ir kartu su 4-ąja baterija 
keltis į Panevėžį338.

Deja, stumiant bermontininkus iš lietuvos, pulke atsitiko ir negerų daly-
kų. 1919 m. gruodžio 19 d. įvyko pulko karo lauko teismo, pirmininkaujamo 
mjr. V. šaudzio, posėdis. Už tai, kad Žemaitijoje išprievartavo merginą, pulko 
kareiviai Antanas jekelevičius ir Petras Radzevičius karo lauko teismo sprendi-
mu buvo sušaudyti339.

1920 m. sausio 1 d. pulke tarnavo 2301 karys, iš jų 1-ojoje kuopoje – 165, 
2-ojoje – 150, 3-iojoje – 168, 4-ojoje – 174, 5-ojoje – 173, 6-ojoje – 170, 7-ojoje – 181, 
8-ojoje – 206, 9-ojoje – 184, 1-ojoje kulkosvaidžių kuopoje – 15, 2-ojoje kulkos-
vaidžių kuopoje – 16, 3-iojoje kulkosvaidžių kuopoje – 24, žvalgų komandoje – 
66, muzikantų komandoje – 38, ryšių komandoje – 55, pulko ligoninėje – 20, 
komendantūros kuopoje – 58, Ūkio kuopoje – 153, Ūkio skyriaus raštinėje – 22, 
Rikiuotės skyriaus raštinėje – 13, grenadierių komandoje – 61, mokomojoje 
kuopoje – 132, 2-ajame husarų eskadrone – 22340.

PUlKAs KoVų sU lenKAis metAis

1920 m. sausio 3–4 dienomis pulkas, užbaigęs operacijas prieš bermontinin-
kus, išžygiavo į Panevėžį. Sausio 5 d. 18 val. kelyje buvo gautas vyriausiojo ka-
riuomenės vado įsakymas Nr. 13, kuriuo pulkui kartu su 4-ąja baterija įsakoma 
vykti ne į Panevėžį, o į Alytų. Į Panevėžį buvo įsakyta vykti tik vienam pulko 
batalionui341. 1920 m. sausio 4 d. pulkas traukiniu buvo perkeltas į kauną, o iš 
ten žygio tvarka išvyko į Alytų ir užėmė barą prieš lenkus342. Panevėžyje buvo 
laikinai paliktas 3-iasis batalionas, kyris į Alytų atvyko vasario 12 d.

1920 m. sausio 13 d. veikiančioji kariuomenė buvo suskirstyta į tris brigadas. 
Pirmasis pėstininkų pulkas buvo įtrauktas į 1-osios pėstininkų brigados sudėtį. 
1920 m. vasario 10 d. brigados buvo performuotos į atitinkamos numeracijos 
divizijas343. 

Sausį pulke nutiko nemalonus įvykis. Naktį iš sausio 11-osios į 12-ąją Pir-
mojo pėstininkų pulko 2-ojo bataliono kareivinėse apsilankė grupelė Alytaus 
komendantūros kareivių. jie kalbėjo, kad šalia kareivinių esančiame apskrities 
kalėjime uždaryta daug komendanto neteisingai suimtų kareivių ir civilių. ko-

337 lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 234.
338 jankauskas V. kario kelias, p. 200.
339 lcVA, f. 513, ap. 1, b. 8, l. 202.
340 Įsakymas 1 p. p. 1921-01-29 Nr. 29 // Ten pat, b. 22, l. 285.
341 lcVA, f. 513, ap. 1, b. 97, l. 8; f. 509, ap. 1, b. 19, l. 73.
342 k. Sabalys. Trumpa mūsų kariuomenės 15 metų gyvavimo apžvalga // lcVA, f. 929, ap. 3, b. 808, l. 170.
343 lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 286.
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mendantūros kareiviai aiškino, kad komendantas su lenkais spekuliavęs, į len-
kiją per demarkacijos liniją gabenęs galvijus ir javus, žmonių surinktus kariuo-
menei. Sėdintieji kalėjime prieš tokius komendanto veiksmus esą protestavę ir 
už tai buvę areštuoti. Pasak agitatorių, kalėjimą saugą ne kareiviai, o sargai, tad 
nuėjus ten keliolikai kareivių su šautuvais areštuotuosius būtų galima be jokio 
pasipriešinimo išlaisvinti. Niekas iš 2-ojo bataliono kareivių nesutiko be savo 
vadų žinios pulti kalėjimo. mokomojoje, 6-ojoje ir 2-ojoje kulkosvaidžių kuo-
pose agitatoriams taip pat nepavyko rasti pritariančiųjų jų planui, bet 4-osios ir 
5-osios kuopų kareivinėse atsirado keliolika kareivių, kurie, pasiėmę šautuvus, 
dviejų 4-osios kuopos puskarininkių vedami, nuėjo į kalėjimą ir iš kelių kamerų 
paleido suimtuosius. Prie kalėjimo susirinko nemaža minia kareivių pasižiūrėti, 
kas bus. Tuo metu pro šalį ėjęs bataliono vadas mjr. j. gaudešius, sužinojęs, kas 
vyksta, nuėjo į kalėjimą, išvarė kareivius, o areštuotuosius sugrąžino į kameras. 
kareiviai buvo grąžinti į kareivines, tvarka atkurta344.

Sausio 14-ąją Pirmasis pėstininkų pulkas su jam priskirta 4-ąja baterija gavo 
1-osios brigados vado įsakymą saugoti barą leipūnai–olava–jieznas. Pulkui 
buvo patarta laikytis tokios tvarkos: vienam batalionui užėmus svarbesnius, 
arčiau priešo esančius punktus, saugoti barą, o kitiems dviem batalionams ir 
artilerijai stovėti rezerve Alytuje345. Tačiau pulkas ne iš karto įvykdė nurody-
mą. Pulkui atvykus į Alytų, prasidėjo dėmėtosios šiltinės epidemija. Nuo jos 
mirė 150 kareivių ir vienas karininkas. Todėl užimti demarkacijos linijos barą 
buvo nurodyta Alytaus komendantūros kuopoms. Tik vasario 11 d. pusė 6-osios 
kuopos karių išvyko į leipūnus, 5-oji kuopa – į Peteronis. jiezne stovėjo 1-ojo 
husarų pulko 2-asis raitelių eskadronas346.

344 jankauskas V. kario kelias, p. 209.
345 Ten pat, p. 201.
346 lcVA, f. 513, ap. 1, b. 30, l. 235.

Pirmasis pėstininkų pulkas Alytuje švenčia lietuvos Nepriklausomybės dieną. 1920 m. vasario 16 d. // 
V. lesčius. lietuvos kariuomenė 1918–1920
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Pulko dalys paskirtą demarkacijos linijos barą saugojo iki 1920 m. liepos 
14 d. Čia pakaitomis vienas pulko batalionas po mėnesį stovėjo prieš lenkus 
demarkacijos linijoje leipalingis–Alovė–jieznas. Visos kitos pulko dalys buvo 
Alytuje. Čia jos mokėsi, tvarkėsi ir stiprėjo.

Stovint sargybose pasitaikydavo smulkių žvalgybinio pobūdžio susirėmimų 
su lenkais. Tiek vienoje, tiek kitoje pusėje būdavo užmuštų ir sužeistų karių. 
Per tokius susidūrimus trys pulko kariai žuvo, du buvo sužeisti, šeši pateko 
į nelaisvę347. lenkai visokiais būdais siekė išprovokuoti ginkluotą susirėmimą, 
kad kitų šalių akyse pateisintų savo grobikiškus tikslus užimti visą lietuvą, bet 
lietuviai tokių provokacijų vengdavo. lenkams skverbiantis lietuvon jie mokė-
davo šiuos sustabdyti ir išvyti, kartais padarydami ir nemažų nuostolių.

1920 m. sausio 29 d. buvo atidarytas naujas pulko klubas, jo šeiminin-
ku paskirtas kpt. o. Durcholcas. Pulko vado įsakymu klubas veikė nuo 7 iki 
21 val.348

1920 m. vasario 2 d. 1-osios brigados vadas, vykdydamas kariuomenės vado 
nurodymą, pulkui įsakė saugoti ir Prienų tiltą349. Pulko vadas, vadovaudamasis 
1-osios divizijos vado įsakymu, tiltą saugoti pavedė pulkui priskirtam raitelių 
eskadronui350.

Vasario 7 d. buvo gauta žinia, kad 3-iasis batalionas grąžinamas į pulką. Ta-
čiau jau vasario 10-ąją vyriausiasis kariuomenės vadas pulko vadui įsakė Alytaus 
komendantūros 1-ąją kuopą skubiai išsiųsti į Devintąjį, 2-ąją kuopą – į Septin-
tąjį pėstininkų pulką351.

Vasario 16-ąją pulkas atšventė savo pirmąją metinę šventę. ji buvo paskelb-
ta lapkričio 23 dieną, tačiau tuo metu vyko kovos su bermontininkais. Pulką 
pasveikino valstybės prezidentas Antanas Smetona, ministras pirmininkas er-
nestas galvanauskas, vyr. kariuomenės vadas gen. ltn. Pranas liatukas ir 2-osios 
brigados štabo vadovybė352.

1920 m. balandžio 14–15 dienomis vyko rinkimai į Steigiamąjį Seimą. Rin-
kimuose aktyviai dalyvavo ir Pirmojo pėstininkų Dlk gedimino pulko ka-
reiviai. kad rinkimai vyktų sklandžiai, dar 1920 m. balandžio 4 d. pulko va-
das mjr. V. Skorupskis rinkimams organizuoti sudarė komisją, vadovaujamą 
kpt. miko Rėklaičio. Į komisiją taip pat buvo įtraukti vyr. ltn. Vaclovas Ža-
deika, vyr. raštininkas kazys Augulis, 6-osios kuopos vyr. psk. Sokoliauskas ir 
3-iosios kuopos eil. Andrius Dačinskas353.

jau kuris laikas nedalyvaudami aktyviuose kovos veiksmuose, kai kurie pul-
ko kareiviai atsipalaidavo, pablogėjo drausmė. Ne visada jie padoriai elgdavosi 
ir su vietiniais gyventojais. kaip matyti iš 1920 m. balandžio 24 d. įsakymo 
pulkui, iš Alytuje ir fronto linijoje gyvenančių žmonių vadas gaudavo nusiskun-
dimų dėl neteisėtų kareivių veiksmų. Pavieniai kareiviai atvykdavo į kaimus, 

347 Ten pat, b. 142, l. 117.
348 Įsakymas 1 p. p. 1920-01-29 Nr. 18 // Ten pat, b. 8, l.258.
349 1920-02-02 telefonograma // lcVA, f. 509, ap. 1, b. 20, l. 509.
350 1920-02-01 telefonograma // Ten pat, l. 178.
351 1920-07-07 ir 1920-02-10 telefonogramos // Ten pat, l. 108, 127.
352 lesčius V. lietuvos kariuomenė 1918–1920, p. 231; lcVA, f. 513, ap. 1, b. 8, l. 289.
353 Įsakymas 1 p. p. 1920-04-04 Nr. 84 // lcVA, f. 513, ap. 1, b. 9, l. 40.
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užeidavo į namus ir pradėdavo daryti kratas. gyventojams reikalaujant parody-
ti įgaliojimus, šie dažniausiai liepdavo tylėti, o neretai imdavo šaudyti į viršų. 
Tada išplėšdavo užrakintas spintas, pasiimdavo brangesnius daiktus ir pabėgda-
vo. Pulko vadas įsakyme rašė: „Tokie pasielgimai neleidžiami. Jeigu dar pasikartos 
panašūs atsitikimai, tai piliečiai žiūrės į kareivį ne kaip ant gynėjo Tėvynės, bet 
kaip į priešą savo ir plėšiką. Kadangi kariuomenėj yra plėšikų, kurie žemina vardą 
visų kariškių, kiekvienas kareivis privalo tokį suturėti ir sužinojęs apie panašius 
atsitikimus, pranešti savo viršininkui. (...) Suturėtas ar susektas kareivis plėšimuose 
bus atiduotas karo lauko teismui ir baudžiamas kuogriežčiausiai.“ Be to, vadas 
smarkiai sugriežtino išleidimo iš pulko tvarką354.

Deja, pulko vado perspėjimo paklausė ne visi, taigi plėšikavimo atvejų pasi-
taikė ir vėliau. Plėšikaudamas papuolė net pulko karininkas ltn. kazys Ambra-
ziejus. 1920 m. liepą prievarta ir grasinimais iš Adomo Žekausko jis atėmė 59 
dolerius ir 155 auksinus, iš chajos elpern – 360 auksinų, iš Bertos Berger – 100, 
iš judės michelman – 114, iš Rivės markovskos – 20, iš jonės šuster – 32 auk-
sinus, iš michelio grobmano – galanterijos prekių už 320 auksinų. Už šiuos 
nusikaltimus k. Ambraziejus buvo nuteistas 2 metus kalėti sunkiųjų darbų ka-
lėjime, iš jo buvo atimtas leitenanto laipsnis355.

gegužės 17–18 dienomis pulką tikrino 1-osios divizijos vadas plk. ltn. k. la-
diga. Susumavęs patikrinimo rezultatus, įsakyme 1-ajai pėstininkų divizijai jis 
rašė: „Apsilankęs pirmam pulke patėmijau nupuolimą tvarkos, drausmės. Kuopose 
stovinčiose atsargoje mačiau kareivius visai be kariškos išvaizdos, apsileidusius, su il-
gais plaukais. Atsinešime prie viršininkų praradę stoką išauklėjimo, dažnai neati-
duoda pagarbos karininkams, pavieniai sveikinant nemoka atsakyti.

Kareiviai esantieji apsaugoje demarkacijos linijos, jaučiasi visai liuosai, apsilei-
dę, pamiršta save esant kariškiais. Jų viršininkai pamiršta, kad ant fronto daugiau 
reikia palaikyti tvarkos ir drausmės...“356

354  Įsakymas 1 p. p. 1920-04-24 Nr. 104 // Ten pat, b. 8, l. 98–99.
355  Įsakymas 1 p. p. 1920- 12-02 Nr. 308 // Ten pat, b. 22, l. 197.
356  Įsakymas 1 p. p. 1920-05-30 Nr. 140 // Ten pat, b. 9, l. 169.

Pulko vadovybė apžiūri pulką. 1920 m. pradžia (VDkm)
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1920 m. birželio 12 d. apsilankęs pulko daboklėje, pulko vadas pasibaisė-
jo: „Šiandien apžiūrėjęs pulko daboklę radau didelę betvarkę. Dalis areštuotųjų 
lošė kortomis, dalis dainavo, svetimas kareivis kalbėjosi su areštuotuoju be dežu-
ruojančio karininko leidimo. (...) Sargybinių butas nešluotas, prilaistyta sriubos. 
Primėtyta silkių galvų ir atrodo kaip ne žmonių gyvenama vieta. Tokia betvarkė 
nedaleidžiama.“ Pulko vadas už tokią netvarką budintį karininką ltn. S. Čenkų 
areštavo trims paroms357.

1920 m. liepos 6 d. bolševikai, bevydami lenkus, įsiveržė ir lietuvon. ka-
dangi tarp rusų ir lietuvių liepos 12 d. jau buvo pasirašyta taikos sutartis, jokių 
ginkluotų susirėmimų neįvyko. lietuviams visgi teko sudaryti frontą prieš bol-
ševikus, nes patikimų garantijų, kad šie nesiverš gilyn į lietuvą, nebuvo.

1920 m. liepos 10 d. buvo gauta I pėstininkų divizijos vado k. ladigos tele-
fonograma. Vadas įsakė pulkui tuojau pat užimti lenkų paliekamas teritorijas, 
sekant lenkus ar sutikus rusus vengti susidūrimų358. Tą pačią dieną pulko vadas 
mjr. V. Skorupsnis išleido slaptą įsakymą pulkui Nr. 3/a dėl pasirengimo pradėti 
užimti lenkų paliekamas lietuvos teritorijas. 

357 Įsakymas 1 p. p. 1920-06-12 Nr. 153 // Ten pat, l. 201.
358 1920-07-10 telefonograma // lcVA, f. 509, ap. 1, b. 20, l. 451.
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liepos 11 d. Pirmojo pėstininkų pulko dalys užėmė kazačizną, linkmenus, 
Inturkę, Dubinkus, Paberžę, jauniūnus, musninkus.

liepos 12 d. 9-osios kuopos žvalgai meškuičiuose susišaudė su lenkais. Vie-
nas pulko kareivis buvo nukautas, vienas sužeistas. šeši lenkų 159-ojo pulko 
kareiviai buvo paimti į nelaisvę.

jiezno rajone trys lenkų kareiviai, rekvizavę gyventojų arklius, buvo suimti.
liepos 13 d. trys lenkų 159-ojo pulko kuopos užėmė barą Stakliškės–mer-

kinė359.
Pulko 3-iasis batalionas išžygiavo Stakliškių, Butrimonių ir onuškio link. 

Plentas daug kur buvo užverstas nukirstais medžiais, tiltai vietomis susprogdinti 
arba sugadinti, tad grioviais ir sunkiai einamomis vietovėmis vora Daugus pa-
siekė tik liepos 16 d. 3 val. 20 min. Čia ir apsinakvojo.

liepos 16-osios rytą nuo 140-osios aukštumos buvo matyti plentu iš Valki-
ninkų netvarkingai besitraukiantys lenkų raiteliai, pėstininkai ir gurguolės. Pul-
ko žvalgai patraukė paskui lenkus, tačiau jokio konflikto neįvyko. lietuviams 
buvo įsakyta su lenkais ar raudonarmiečiais nekonfliktuoti, tik gintis, jei šie 
pradėtų pulti. labiausiai buvo vengiama konfliktuoti su raudonarmiečiais, su 
kuriais jau buvo pasirašyta taikos sutartis ir nustatytos sienos.

Nemažai besitraukiančių lenkų kareivių perbėgdavo lietuvių pusėn ir pra-
šydavosi priimami į lietuvos kariuomenę. Dauguma tokių prašytojų buvo kilę 
iš Vilniaus krašto. lenkų karininkai dėl to protestuodavo. Išsiaiškinti nesusi-
pratimų į Pirmojo pėstininkų pulko štabą Bobriškyje automobiliu iš Varėnos 
buvo atvykęs lenkų brigados vadas plk. Vendziagolskis (Węndziagolski). jis pa-
reiškė, kad lietuviai neturi teisės pereiti gen. fošo linijos. jiems esą reikalingas 
Valkininkų–Varėnos plentas. Su pulkininku bendros kalbos rasti nepavyko. Tos 
pačios dienos vakarą pas lietuvius perbėgo keliolika lenkų kareivių vilniečių360.

lenkams neatlaikius bolševikų puolimo ir skubiai paliekant lietuvos teri-
toriją, liepos 14-osios vakarą pulkas, vykdydamas liepos 10 d. įsakymą, išvyko iš 
Alytaus. 1-asis ir 3-iasis batalionai išžygiavo Varėnos link plentu Alytus–Varėna, 
2-asis batalionas – merkinės link plentu Alytus–merkinė. liepos 15 d. 9 val. 
2-asis batalionas pasiekė merkinę ir, išvijęs ten stovėjusį lenkų batalioną, ją už-
ėmė. 

1-asis batalionas, 4-oji baterija ir pulko štabas 3 val. 20 min. apsistojo Dau-
guose. 3-iojo bataliono vadas jau žygio metu gavo įsakymą: vieną kuopą pasiųsti 
į Varėną, su batalionu žygiuoti į Valkininkus, pasitraukus lenkams užimti šiuos 
punktus ir apsistoti. Bet lenkai šių vietų neužleido ir batalionas iki 7 valandos 
užėmė liniją geidukonys–Dzerdženionys–grosnykai. 16 val. batalionas išžygia-
vo ir užėmė Valkininkų geležinkelio stotį, o 2-ojo bataliono 4-oji ir 5-oji kuo-
pos – marcinkonių stotį. 4-oji kuopa apsistojo stotyje, 5-oji kuopa – miestelyje. 
Pulko štabas, 1-asis batalionas ir 4-oji baterija 16 val. išžygiavo iš Daugų ir apsi-
stojo Bobriškių kaime. liepos 16-ąją 1-asis batalionas ultimatyviai pareikalavęs 
užėmė Varėną. Čia persikėlė ir pulko štabas. Tačiau lenkai jokiu būdu nesutiko 
atiduoti Varėnos geležinkelio stoties, nes jų kariuomenės dalys dar buvo ties 

359  lcVA, f. 513, ap.1, b. 30, l. 246.
360  Ten pat, l. 247–248.
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lentvariu ir Rudiškėmis. lentvaris jau buvo užimtas bolševikų. Varėnos gele-
žinkelio stotyje grūdosi lenkų pėstininkų pulkas, du eskadronai ir dvi baterijos. 
jie skubiai evakavosi, o tuo metu atsilikę lenkų kareiviai vieškeliu per mockavą 
vis dar ėjo į Varėną.

kad lenkai negalėtų atvykti į Varėną, Pirmasis pėstininkų pulkas artileriją 
nutaikė į geležinkelio stotį ir į vieškelį, vedantį iš mustavkos. Vakare lenkai Va-
rėnos geležinkelio stotį paliko361.

liepos 17 d. Varėnoje pasirodė raudonarmiečių raiteliai. Prasiveržę pro lie-
tuvių grandinę, jie įjojo į miestelį, tačiau išsiaškinę, kad Varėnoje ne lenkai, 
o lietuviai, puolimą sustabdė. Į pėstininkų štabą atvyko 15-osios rusų raitelių 
divizijos karininkai. Divizijos komisaras prasitarė, kad lietuvių kariuomenė bū-
sianti „draugo“ Sergejevo žinioje. Raudonarmiečiams, matyt, buvo įteigta, kad 
lietuvoje jie yra pilnateisiai šeimininkai, todėl pareikalavo pašaro, gurguolių, 
maisto ir pan.

liepos 17 d. buvo gauta I divizijos vado plk. ltn. k. ladigos telefonograma. 
Vadas nurodė, kad šią dieną lenkai būtinai turi atsitraukti iki fošo linijos. Pulko 
kariams buvo įsakyta užimti teritorijas kaip galima arčiau demarkacijos lini-
jos362. Tą dieną pulkas užėmė liniją marcinkonys–Varėna–Valkininkai. Divizijos 
štabas buvo apsistojęs lentvaryje.

liepos 18 d. bolševikų artilerija ir gurguolės per Bobriškį plūdo į Varėną. Pa-
galiau pasirodė 4-osios bolševikų armijos trečiasis raitelių g. gajaus korpusas. 
jis nuvyko merkinės–Ratnyčios–gardino link ir merkinės–leipalingio–kap-

361  Ten pat, l. 248–249.
362  1920-07-17 telefonograma // lcVA, f. 509, ap. 1, b. 20, l. 473.

Pulko gurguolė. 1920 m. (VDkm)



          
122

čiamiesčio kryptimi. Armija buvo gavusi užduotį galutinai sunaikinti lenkus ir 
užimti gardiną. Viena jų vora turėjo pulti per Alytų leipalingio link. Paaiškė-
jus, kad lenkų čia nebėra, kad tai gilus lietuvos kariuomenės užnugaris, jie, iš 
Pirmojo pėstininkų pulko gavę žemėlapius, plentu Alytus–leipalingis pasiuntė 
keliolika raitų žvalgų ištirti Nemuno tiltus ir šios apylinkės kelius363.

Svetima kariuomenė mūsų kariuomenės užnugaryje gyventojams sukėlė 
nerimą dėl lietuvos nepriklausomybės. Varėnoje buvo ir Pirmojo pėstininkų 
pulko, ir raudonarmiečių štabai. kareiviai pradėjo broliuotis, ėmė sklisti kalbos, 
kad jeigu ir toliau taip bus, tai reikės mesti kariuomenę ir eiti ginti namus nuo 
visokių „bandų“.

Susidarius tokiai padėčiai, pulkas žygiuoti tolyn negalėjo. Buvo nuspręsta 
pagrindinę pulko masę iš Varėnos iškelti į stovyklą. Varėnoje buvo palikta lietu-
vių komendantūra, vadovaujama krn. j. Biveinio. geležinkelio stotyje stovėjo 
pulko 1-asis batalionas.

liepos 23 d. pulko 2-asis batalionas išsidėstė merkinės rajone364.
Pagaliau liepos 25-ąją mūsų karinė vadovybė su bolševikais sutarė nustatyti 

skiriamąją liniją tarp lietuvos ir bolševikų kariuomenių, kurios nė viena pusė 
savavališkai įsipareigojo neperžengti365. lietuvių I divizijai buvo paskirtas baras 
Didelunkai–Druskininkai. Pirmajam pėstininkų pulkui įsakyta užimti barą iš 
dešinės Druskininkai–Seirijai–Simnas, iš kairės groznikai–gonušiškiai–Užu-
gostis–kavoliai.

2-asis batalionas, vadovaujamas mjr. j. gaudešio, ir 20 raitų žvalgų užė-
mė barą Vaiciškiai–Ruske Siolo–Nedzingė–Biniūnai–kirklėnai, kpt. šileris su 
1-uoju husarų eskadronu užėmė kirklėnus ir Sprenglenikus, mjr. A. Žemaitis su 
3-iuoju batalionu apsistojo Doškonyse, 1-asis batalionas – Bukaučiškiuose, 4-oji 
baterija – Radzevščiznos dvare, pulko štabas – Dauguose366.

liepos 29 d. įvyko neesminis pulko dalinių perdislokavimas. 6-oji kuopa užė-
mė barą ožėrėkai–martina-
va–Bobriškis. 5-osios kuo-
pos du būriai apsistojo Bro-
karaščiuose, 5-osios kuopos 
vienas ir 4-osios kuopos du 
būriai – merkinėje, 4-osios 
kuopos būrys – Druskinin-
kuose. kadangi prie pulko 
buvo priskirtas l-asis raite-
lių eskadronas, jam buvo 
pavestas baras jakėnai–Ži-
linai–Norvidiškiai–Verda-
kiemis–kaniūkai–Spenglė-
nykai367.

363 lcVA, f. 513, ap.1, b. 30, l. 253.
364 Ten pat, l. 254.
365 Ten pat, b.142, l. 95 (a. p.) 
366 Ten pat, b. 30, l. 256.
367 Ten pat, b. 142, l. 117–118.

leidimas. 1920 m. lcVA, f. 513, ap.1, b. 30, l. 254
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lietuvą pasiekė ži-
nios, kad ties gardinu 
tarp lenkų ir bolševikų 
vyksta įnirtingi mūšiai. 
Varėnoje vėl pasirodė 
raudonarmiečių gur-
guolės, komisarai dalijo 
bolševikines brošiūras. 
Nuo Vilniaus Varėnos 
link bolševikai pradėjo 
platinti geležinkelį, nes 
esamas buvo siauresnis 
ir netiko jų traukiniams. 
Pulkas gavo įsakymą ne-
praleisti bolševikų per 
merkinės tiltą. Dėl to tiltas buvo apgadintas, nuo grindinio nuimtos lentos. Į 
Varėną atvyko bolševikų vakarų fronto įgaliotinis steigti lietuvoje sovietų val-
džios. Pirmiausia jis ėmė surašinėti visą žmonių turtą: javus, maistą, gyvulius, 
pašarą. Už nepaklusnumą areštavo viršaitį ir pagrasino, kad už jo įsakymų ne-
vykdymą bus šaudoma vietoje368. lietuvių daliniams buvo griežtai įsakyta be 
leidimo per frontą nieko nepraleisti. 

Rugpjūčio 7 d. jauniems kareiviams rengti pulke buvo įsteigta Atsargos 
kuopa. kuopos vadu paskirtas kpt. Pranas gladutis369.

Rugpjūčio 11 d. su rusais buvo nustatyta nauja skiriamoji linija – jaskelevi-
čiai–Randomonys–Trosnikai–Traiškiai–Perloja–glabo ežeras. šią naują skiria-
mąją liniją saugoti buvo pavesta Pirmajam pėstininkų pulkui. Ties glabo ežeru 
buvo pastatyta atskira lauko sargyba, kad nieko nepraleistų plentu iš Varėnos į 
merkinę370.

Rugpjūčio 23 d. pulką pasiekė žinia, kad lenkai smarkiai sumušė bolševikus 
ir pralaužė frontą. Iš divizijos štabo buvo gautas perspėjimas, kad gali įvykti 
konfliktas su bolševikais, todėl rugpjūčio 24 d. 3-iajam batalionui buvo įsa-
kyta užimti ir ginti barą Pševalka–jackevičiai–cimachovas–marcinkonių sto-
tis–lipnica–Rudnia–Nočia–Paradnas, 1-ajam raitelių eskadronui – Poradunas–
eišiškės–Dailydai–Drabišūnai. 1-asis batalionas apsistojo Varėnos stotyje, 2-asis 
batalionas – Perlojos rajone, 4-oji baterija – golovarčiuose, raiti žvalgai – Pavar-
daunės dvare, pulko štabas – Varėnos stotyje. 

3-iasis batalionas ir raitelių eskadronas įsakymo neįvykdė, nes tuo metu situ-
acija keitėsi kas valandą. Iš divizijos štabo buvo gautas papildomas pranešimas, 
kad raudonarmiečiams paliekant Vilnių, vietiniai bolševikai, susijungę su kuria 

368 Ten pat, b. 30, l. 257.
369 Įsakymas 1 p. p. 1920-08-19 Nr. 221 // Ten pat, b. 22, l. 55.
370 Ten pat, b. 30, l. 259.

Skiriamosios linijos apsaugoje. 1920 m. rugsėjis (VDkm)
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nors bolševikų armijos dalimi, pasivadinusia lietuvių kariuomene, gali mus pul-
ti, taigi Pirmajam pėstininkų pulkui buvo įsakyta susigrupuoti Varėnos rajone. 
Buvo duotas toks įsakymas: 3-iajam batalionui, 4-ajai baterijai ir pulko štabui 
žygiuoti į Varėną; 1-ajam batalionui – į Bobriškį; 1-ajam raitelių eskadronui likti 
vietoje; 6-ajai kuopai pereiti į Bobriškį 1-ojo bataliono vado žinion; 4-ajai ir 
5-ajai kuopoms pasilikti vietoje. Į Vilnių buvo pasiųsti ketvirtasis ir Septintasis 
pėstininkų pulkai. Dar rugpjūčio 24-ąją iš divizijos štabo buvo gauta žinių, jog 
lenkai gerokai stumtelėjo bolševikus. Įsakyta dėti visas pastangas ir nepraleisti 
bolševikų keliais nuo gardino Vilniaus link.

Taigi kai kurias pulko dalis vėl teko keisti vietomis. 6-ąją kuopą, stovinčią 
Bobriškio rajone, pakeitė 9-oji kuopa. 14 val. 9-oji kuopa išvyko į Perloją ir 
pakeitė ten stovinčią 5-ąją kuopą. 5-oji kuopa buvo palikta Perlojoje rezerve – 
prireikus ji turėjo būti pasiųsta sustiprinti barą Druskininkai–merkinė.

Buvo gauta žinių, kad bolševikų 13-oji armija Augustavo rajone nori pasi-
duoti lietuviams, todėl 3-iajam batalionui įsakyta žygiuoti į Bobriškį ir pasiųsti 
žvalgybą į Varėnos stotį. 1-ojo raitelių eskadrono vadui įsakyta pasiųsti 1-ąjį būrį 
su karininku į žvalgybą eišiškių–Nočios pusėn, sužinoti apie bolševikų fronto 
su lenkais padėtį ir išardyti geležinkelį apie Valkininkus, kad bolševikų trauki-
niai negalėtų vykti iš gardino į Vilnių. Pačiam batalionui su raitelių eskadronu 
užimti ir ginti barą Paradnių dvaras–eisiškiai–Dailydai. 

Rugpjūčio 25 d. 3-ioji kuopa iš Alytaus atvyko į Varėną. Tarp Varėnos ir Val-
kininkų sugedo bolševikų traukinys. kitas traukinys atvyko į Varėnos stotį su 

Armijos vado įsakymas Pirmajam pėstininkų pulkui nepraleisti raudonarmiečių. 1920 m. rugpjūčio 11 d. 
(VDkm)
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sužeistaisiais. Sužinoję, kad toliau važiuoti nebegalima, bolševikai grįžo į gardi-
ną. Tądien pulkas buvo užėmęs štai tokias pozicijas: 3-iasis batalionas – marcin-
konių stotyje, 1-asis batalionas – Varėnos stotyje, 9-oji kuopa atvyko į Varėną, 
2-asis batalionas – rajone merkinė–Perloja–Druskininkai.

Rugpiūčio 27 d. bolševikai sutiko atsitraukti už skiriamosios linijos, kuri ėjo 
per Poleckiškius–Žirmūnus–krupą–kulbaką–Papiernią–Dambravą–galvočius 
ir toliau gardino link371.

Rugpjūčio 28 d. pulkas gavo nurodymą persidislokuoti gardino link. jis 
užėmė liniją Poleckiškiai–Žirmūnai–krupa–kulbakas–Papiernia–kasteniavas–
Dambrava–galvočiai ir toliau gardino link372.

Rugpjūčio 29 d. pulko dalys pasiekė ir apsistojo šiuose punktuose: 1-asis ba-
talionas – Rodunės miestelyje, 3-iasis batalionas – Zabalacių miestelyje, 2-asis 
batalionas, pulko štabas ir 4-oji baterija – Nočioje. Tą pačią dieną pulko 3-ioji 
kuopa išvyko iš Rodunės į oželiškį. 7-oji kuopa negalėjo užimti Žirmūnų, nes 
ten buvo daug bolševikų. jie atsisakė Žirmūnus užleisti lietuvos kariuomenei.

1-oji ir 2-oji kuopos išvyko į Pelasus. 7-oji ir 8-oji kuopos apsistojo mariam-
polės dvare netoli ostrino. Toliau eiti jos negalėjo, nes ostrinoje buvo bolše-
vikų I divizija. 9-oji kuopa apsistojo Vosiliškių miestelyje. Raitelių eskadronas 
užėmė barą Naujoji kazakovščizna–oželiškių dvaras–Palieciškiai.

Pulko dalims buvo duotas įsakymas bolševikų pareikalauti, kad šie lietuviams už-
leistų nustatytus punktus. Tačiau jie ne tik neįvykdė susitarimo, bet dargi užėmė 
pozicijas ir į lietuvius nukreipė kulkosvaidžius ir artileriją373.

371 1-ojo pėstininkų D. l. k. gedimino pulko veiksmai su lenkais 1920 metais nuo liepos mėn. 14 d. // Ten pat, b. 142, l. 118–119.
372 Ten pat, b. 30, l. 265.
373 1-ojo pėstininkų D. l. k. gedimino pulko veiksmai su lenkais 1920 metais nuo liepos mėn. 14 d. // Ten pat, b. 142, l. 119–120.
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Rugpjūčio 31-ąją 9-oji kuopa pasitraukė iš lebedos dvaro, nes ten ėmė telktis 
bolševikų divizija. 1-oji kuopa apsistojo Radzivilovičių kaime ir Vaviorkų dvare, 
2-oji kuopa – markučių kaime.

Rugsėjo 1 d. 1-oji ir 2-oji kuopos užėmė barą Rulevičių dvaras–Rulevių kai-
mas–Terpeckio palivarkas–Vaverkos miestelis–Vaviorkų dvaras. 7-oji ir 8-oji 
kuopos apsistojo bare kaboncai–mariampolės dvaras.

Rugsėjo 2 d. bolševikai griežtai pareikalavo Pirmojo pėstininkų pulko dalis ati-
traukti.

Rugsėjo 3 d. bolševikų reikalavimams teko iš dalies paklusti ir pulko da-
lis perdislokuoti. 2-ajam batalionui įsakyta apsistoti Rodunės rajone, kurgų–
kuogaidų–Pulaškių kaimuose, o 5-ajai kuopai – Zabalaciuose. Pulko štabas ir 
komandos išvyko į Rodunę374.

Rugsėjo 4 d. pulko vadovybė sužinojo, kad į lietuvos teritoriją įsiveržė latvių 
kariuomenė, be to, bolševikai kone ultimatyviai pareikalavo, kad pulko dalys 
būtų atitrauktos atgal. Žvalgybos surinktomis žiniomis, prieš pulką buvo su-
telkti bolševikų 187-asis, 188-asis, 189-asis pėstininkų pulkai ir 21-asis raitelių 
pulkas. Situacija buvo pavojinga, todėl pulko 7-oji kuopa buvo perdislokuota į 
Naujadvarį.

Rugsėjo 6 d. vienas artilerijos būrys buvo pasiųstas į Zabalacių miestelį, 
tačiau bolševikai vėl pareikalavo atitraukti pulko dalis, be to, pulko užnugaryje 
pradėjo reikštis lenkų partizanai. Apsvarsčius susidariusią padėtį, rugsėjo 9 d. 

374  1-ojo pėstininkų D. l. k. gedimino pulko veiksmai su lenkais 1920 metais nuo liepos mėn. 14 d. // Ten pat, l. 120.
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pulkui buvo duotas įsakymas atsitraukti. 3-iajam batalionui įsakyta užimti 
barą Naujadvaris–kazimieravas–Zabalaciai–kurčancai–Pelesa, raitelių eska-
dronui – pasilikti vietoje, 2-ojo bataliono 4-ajai ir 6-ajai kuopoms pasitraukti į 
Nočią, 5-ajai kuopai – į miežonių kaimą, 1-ajam batalionui apsistoti bare šiaurių 
dvaras–Niekrašiūnai. Pulko štabui ir baterijai buvo įsakyta pasilikti vietoje, o 
traukiantis 3-iajam batalionui iš Zabalacių pereiti į Nočią. Įsakymą pradėti 
vykdyti nurodyta rugsėjo 10 d., 3 val. ryto375. 

Rugsėjo 13 d. divizijos vado nurodymu pusė raitelių eskadrono, priskirto Pir-
majam pėstininkų pulkui, buvo perduota ketvirtajam pėstininkų pulkui.

Rugsėjo 23 d. 3-iajam batalionui įsakyta persikelti į Rodunę. Įsakymas buvo 
pradėtas vykdyti 23 val. o jau paryčiais, 4 val. 20 min., buvo gauta žinia, kad lenkai 
užėmė leipūnus ir Druskininkus. Skubiai duodamas įsakymas 2-ajam batalio-
nui, 1-ojo bataliono 2-ajai kuopai ir 4-ajai baterijai vykti į Valkininkų stotį, kur 
22 val. turėjo atvykti ešelonas, o 3-iajam batalionui užimti štai tokią poziciją: 
8-oji kuopa – lelionyse, 7-oji kuopa – Pelasuose, 9-oji kuopa – Rodunėje. Pulke 
likusiai pusei eskadrono įsakyta vykti Septintojo pėstininkų pulko vado žinion, 
3-iajai kuopai – į kazakavščizną. Ten ji turėjo nuvykti iki 20 val. 15 min. 7-ajai ir 
8-ajai kuopoms 15 val. 30 min. įsakyta trauktis per Rodunę ir Nočią, bet sužinojus, 
kad lenkai jau užėmė marcinkonis, įsakymas buvo pakeistas – kuopoms įsakyta 
skubiai trauktis Rodunės–eišiškių–Valkininkų kryptimi. 

16 val. beveik pilnos sudėties 1-oji kuopa ir 1-oji kulkosvaidžių kuopa išvyko į 
Nočią. Ten susitvarkė ir apie 19 val. pavakarieniavo. kuopų vadovybė nesiėmė jokių 
atsargumo priemonių. karininkai susirinko klebonijoje, kareiviai – pas vietinius 
gyventojus. Tuo metu užpuolė apie 40 lenkų raitelių. kuopos buvo nuginkluo-
tos, 30 kareivių paimta į nelaisvę. Į nelaisvę pateko ir karininkas B. šveikauskas. 
kitiems karininkams pavyko pabėgti. Pulkas neteko 6 vežimų, 10 arklių, 35 
šautuvų, dviejų sunkiųjų kulkosvaidžių. šiose netikėtose kautynėse nepaprasta 
drąsa pasižymėjo keletas lietuvių kareivių. felčeris Drufas, nenorėdamas pa-
tekti lenkams į nelaisvę, nusišovė. Ryšių komandos eilinis Raškevičius, lenkams 
įsiveržus į Nočią, griebė komutatorių ir norėjo pabėgti, bet tarpdury sutiko 
du lenkų kareivius, kurie atstatė durtuvus. metęs žemėn komutatorių, ištraukė 
lenkui iš rankų šautuvą ir, vieną sunkiai sužeidęs, sugebėjo pabėgti376.

20 val. pulko štabas, raitų žvalgų komanda ir 9-oji kuopa išvyko iš Rodunės 
per eišiškes į Valkininkus. 21 val. 3-ioji kuopa išžygiavo į eišiškes, 2-oji kuopa iš 
Valkininkų į Bortelius, kad prisijungtų prie pulko.

Rugsėjo 25 d. 9 val. 20 min. 2-asis batalionas išvyko į Varėnos stotį. Tik 
12 val. iš divizijos buvo gauta telefonograma, kurioje nurodyta atsitraukti iš 
Rodunės, užimti barą nuo eišiškių vieškelio iki Poleckiškių ir užkirsti kelius 

375 Ten pat.
376 Ten pat, l. 120–121.



          
128

lenkams veržtis Vilniaus link. 11 val. pulko štabas ir 1-ojo bei 3-iojo batalionų 
dalys apsistojo eišiškių rajone. Iki 20 val. pulko dalys užėmė šias pozicijas: 1-ojo 
bataliono 7-oji kuopa – Čebatorų kaime, 3-ioji kuopa – krūminių kaime. 3-ia sis 
batalionas buvo išsidėstęs linijoje milašiškių dvaras–Nadjezda–Balandžiai–
juršiškių dvaras–janionys. Iš Septintojo pėstininkų pulko sugrįžo pusė eska-
drono raitelių. jie buvo dislokuoti Aukštadvaryje, bet vakare lenkai juos iš ten 
išvijo. Pulko štabas persikėlė į Valkininkus.

Rugsėjo 26 d. 2-asis batalionas užėmė barą nuo Ulos upės iki Bartelių kai-
mo. Barteliuose apsistojo 18 raitelių.

Rugsėjo 27 d. vėl duodamas įsakymas perdislokuoti pulko dalis: 2-asis ba-
talionas, 1-ojo bataliono 1-oji ir 2-oji kuopos, 4-osios baterijos būrys ir raitelių 
būrys turėjo užimti barą nuo Žurančiškių palei Ulos upę iki Vaidagų, baterijos 
būrys ir 1-oji kuopa – Bartelių kaime. 3-ioji ir 7-oji kuopos turėjo užimti barą 
nuo Vaidegų iki Vižonių ir susisiekti su 2-ąja kuopa, kuri buvo perduota šios 
grupės žinion. 7-oji kuopa ir vienas 4-osios baterijos būrys turėjo įsitvirtinti jakancų 
kaime, 8-oji ir 9-oji kuopos – užimti pozicijas nuo Vižonių iki kužių, pulko štabas – 
įsikurti Valkininkuose.

Užimant naująjį barą, iš anksto nustatytas pozicijas teko koreguo-
ti atsižvelgiant į susidariusią padėtį. Baras buvo užimtas taip: 6-osios kuopos 
1-asis būrys įsitvirtino mančiagirėje ir palaikė ryšį su Septintuoju pėstininkų 
pulku, du būriai – Žuraciškyje, 5-oji kuopa – Zervynų kaime, 2-oji kuopa – 
cepeliūnuose ir Videniuose. Vaidaguose įsitvirtino 3-ioji kuopa. cepeliūnuose 
užėmė pozicijas ir pusė eskadrono kavalerijos. 4-oji kuopa įsitvirtino Perlojoje. 

Tiesiama lauko telefono linija. 1920 m. (VDkm)
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Pulko štabas atvyko į Varėnos stotį. 3-iosios kuopos žvalgai Baugeliancų kaime 
užklupo ir išvaikė lenkų reitelius. Per susidūrimą du lenkų kariai žuvo, vienas 
buvo sužeistas. Paimti du arkliai.

Septintojo pėstininkų pulko dešinėje buvo nustatyta skiriamoji linija, einan-
ti per Žurasiškius–Perloją–Daugų ežerą–Stakliškes (išvardintos vietovės priskir-
tos Septintajam pėstininkų pulkui), ketvirtojo pėstininkų pulko kairėje – lini-
ja, einanti per kurcius (priskirti ketvirtajam pėstininkų pulkui)–Rudninkus–
šernionis–liudvinavą, toliau – kairiuoju Neries krantu377. 

Rugsėjo 29 d. lenkams užėmus Zervynų ir mančiagirės kaimus, Pirmajam 
pėstininkų pulkui į pagalbą buvo atsiųstas šarvuotas traukinys „gediminas“. 
Traukinio artilerijai vadovavo vyr. ltn. j. Rimeikis, kulkosvaidininkams – 
ltn. k. Pašys, 30 pulko kareivių – karininkas. Ankstų spalio 1-osios rytą šar-
vuotas traukinys prisiartino prie Zervynų kaimo ir sustojo 2 kilometrų atstu-
mu. Pasiųsti žvalgai pranešė, kad kaimai užimti lenkų ir yra stipriai saugomi. 
šarvuotas traukinys prisiartino ir pradėjo šaudyti iš patrankų ir kulkosvai-
džių. lenkams teko iš Zervynų trauktis, keletas buvo paimta į nelaisvę. Buvo 
ir užmuštų. Tačiau lietuviai besitraukiančio priešo nebepersekiojo, nes trūko 
kareivių. Tuo pasinaudoję lenkai susitvarkė ir nuo aukštumų už kaimo pradėjo 
šaudyti, tačiau šarvuoto traukinio ugnies buvo išsklaidyti. Po to traukinys, dar 
paleidęs kelis sviedinius į mančiagirės kaimą, grįžo į Varėną378.

Tą pačią dieną lenkus pavyko nustumti ir kitose vietose. Pirmojo pėstininkų 
pulko 4-oji kuopa užėmė Žiūratiškes, 6-oji kuopa mergežeryje saugojo geležin-

377  Ten pat, l. 121.
378  lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 337.

šarvuotas traukinys „gediminas“ (VDkm)
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kelį ir žvalgė vietovę. Pulko štabas iš Valkininkų stoties persikėlė į Varėnos stotį. 
Vakare lenkai nuo mančiagirės pusės ėmė supti 4-ąją kuopą. jai į pagalbą atvyko 
mjr. V. šaudzis su husarų daliniu ir artilerijos būriu. Naktį 4-oji kuopa, bijo-
dama būti apsupta, pasitraukė į Perloją, 6-oji kuopa su dviem kulkosvaidžiais, 
vadovaujama kpt. j. Plentos, užėmė poziciją prie geležinkelio už pusantro kilo-
metro nuo Varėnos stoties, vienas būrys buvo pasiųstas į Zervynų pusstotę, 1-oji 
kuopa užėmė barą palei Derežnyčios upę iki Perlojos.

Spalio 2-ąją lenkai puolė geležinkeliu ir vėl užėmė Zervynas, bet, pamatę 
artėjant šarvuotą traukinį „gediminas“, pasitraukė379.

Norėdamas išvengti netikėto užpuolimo naktį, traukinio vadas krn. j. krau-
cevičius ketino vykti į Valkininkų geležinkelio stotį, bet Pirmojo pėstininkų 
pulko vadas mjr. V. Skorupskis pasipriešino – paprašė traukinį palikti Varėnoje 
ir taip moraliai paremti pėstininkus. Traukinys buvo paliktas. Apsaugos linija 
buvo išdėstyta 3 kilometrai nuo Varėnos stoties. Spalio 3-iosios rytą lenkai puolė 
išilgai geležinkelio. jie ėmė iš visų pusių supti traukinį. šis atsišaudydamas pra-
dėjo trauktis į Valkininkų geležinkelio stotį, tačiau privažiavo vagonais užverstą 
kelią. Nei pirmyn, nei atgal traukinys važiuoti nebegalėjo, nes lenkai šūviais 
sugadino garvežį. Įgula, palikusi traukinį, turėjo skubiai trauktis į Valkininkus. 
„gediminas“ atiteko lenkams380.

Ankstų spalio 3-iosios rytą Pirmojo pėstininkų pulko 4-oji kuopa užėmė 
barą pagal merkio upę Paūliai–Perloja, 1-oji kuopa – kairiau pagal Derežnyčios 
upę iki 118-osios aukštumos, 6-oji kuopa – nuo mergežerio iki geležinkelio, 
5-osios kuopos būrys – Palkabeliuose, o nuo jų iki Barčių išsidėstė raitininkų 
būrys. Nuo Barčių per Vydenius ir Žagarus išsidėstė 2-oji kuopa, toliau iki Puls-
tokų – 3-iasis batalionas su artilerijos būriu. kitas artilerijos būrys buvo Perlo-
joje. Rezerve buvo palikti 5-osios kuopos du būriai, saugoję šarvuotą traukinį, 
ir girežeryje 3-ioji kuopa.

Išgirdęs šaudymą Valkininkų stoties pusėje, mjr. P. genys su 1-ąja ir 3-iąja 
kuopomis bei 4-uoju baterijos būriu išskubėjo į pagalbą, bet pakeliui sutiko 
mjr. V. šaudzį su kariais. šis pranešė, jog Varėnos geležinkelio stotis jau užimta, 
kariai išblaškyti. Tada mjr. V. šaudzis su 1-ąja ir 3-iąja kuopomis užėmė pozici-
jas palei merkį ir ilgai gynė Varėnos miestelį nuo lenkų. Artilerija ėmė šaudyti 
į stotį, tačiau jai baigėsi sviediniai, o vežimai su šaudmenimis kažkur paklydo. 
Teko trauktis Bobriškio link.

Perloją gynė kpt. P. Dundulio vadovaujama 4-oji kuopa ir Perlojos parti-
zanai. Nors lietuviai atkakliai gynėsi ir net perėjo į durtuvų kautynes, tačiau iš 
visų pusių supami gausesnio priešo turėjo pasitraukti į Daugus. 2-osios kuopos 
ir 3-iojo bataliono baro lenkai nepuolė, tačiau atsitraukus kitoms dalims ir šie 

379 Ten pat .
380 Ten pat, p. 338.
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pasitraukė į Valkininkų stoties rajoną. Vakare Pirmasis pėstininkų pulkas buvo 
užėmęs barą Bobriškis–Vazgirdonys–jokėnai–Pamerkys381.

Tą dieną pasižymėjo nedidelis pulko dalinys, pastojęs kelią besiveržiantiems 
lenkams Varėnos valsčiaus Antakalnio kaimo laukuose. lenkų pulkas su artile-
rijos baterija bandė forsuoti merkį, bet jiems sukliudė lietuvių dalinys su sun-
kiuoju kulkosvaidžiu. kulkosvaidininkas leonas Valatka atmušinėjo priešo ata-
kas iki 11 valandos. Tik kulkosvaidį apšaudžius iš patrankos ir kulkosvaidininkui 
žuvus, greitai buvo palaužtas ir pėstininkų pasipriešinimas. Be kulkosvaidinin-
ko, dar žuvo Antanas Valatka ir jurgis Bartulis. lenkai vietos gyventojams leido 
juos be karstų ir jokių iškilmių palaidoti Varėnos kapinėse382.

jeigu pabandytume apibūdinti Pirmojo pėstininkų pulko veiksmus lenkų 
fronte nuo liepos mėnesio iki liucijano Želigovskio vadovaujamos kariuome-
nės įsiveržimo, pamatytume, kad pulkui buvo duodami be galo painūs uždavi-
niai, kurie greitai keisdavosi. Pulko dalys buvo išmėtytos maždaug 60 kilometrų 
ilgio bare, o to meto sąlygomis palaikyti stabilesnius ryšius buvo neįmanoma, 
todėl tiek pulko vadas, tiek batalionų vadai kartais nieko negalėdavo padaryti. 
Pulko vadovybė, gaudama greit besikeičiančius aukštesnės vadovybės nurody-
mus, kartais taip sumaišydavo padalinius, kad nebesugebėdavo vadovauti bata-
lionams. Tai ypač išryškėjo rugsėjo pabaigoje. 

1920 m. spalio 8 d., 6 val. ryto, lenkų kariuomenė, vadovaujama gen. l. Želi-
govskio, sulaužiusi išvakarėse su lietuva pasirašytą susitarimą, pradėjo puolimą. 

381  Ten pat.
382  lcVA, f. 513, ap. 1, b. 314, l. 72.

Žvalgų būrys kovų su lenkais metu. 1920 m. (VDkm)
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Pagrindiniam smūgiui 
lenkai pasirinko tuščią 
tarpą tarp Pirmojo ir 
ketvirtojo pėstininkų 
pulkų ir, miškais apėję 
lietuvių ginamas pozi-
cijas, ėmė juos supti. 
kadangi lenkų jėgos 
buvo daug gausesnės, o 
puolimas netikėtas, lie-
tuviai pralaimėjo. Vil-
nius buvo prarastas. 

Spalio 9 d. pulkui 
buvo įsakyta užimti 
barą palei gardino–
Vilniaus geležinkelį 
net iki lentvario. Barą 
Valkininkai–merkinė 
buvo užėmusi pulko 
mokomoji kuopa383.

Spalio 10-ąją lenkai 
pradėjo pulti pulko da-
lis. jie užėmė Rūdiškių 
geležinkelio stotį. Spalio 14-ąją pulkas pasitraukė į vakarus nuo lentvario–Rū-
diškių geležinkelio. štabas iš Naujųjų Trakų persikėlė į Daugirdiškius. Spalio 
15-ąją lenkai toliau puolė visu frontu. Pirmasis pėstininkų pulkas buvo privers-
tas pasitraukti į Akmenos–margių–Drabužiukų ežerų liniją, štabas persikėlė į 
Semeliškes384.

Spalio 16-ąją auštant lietuviai perėjo į kontrpuolimą. Pirmojo pėstininkų 
pulko dalys puolė lenkų 205-ąjį pulką olsokų–margių ežerų linijoje, tačiau len-
kai po atkaklių kautynių puolimą atrėmė385. Susidūrimų su lenkais buvo ir kito-
mis dienomis. Spalio 20-ąją nukentėjo pulko 8-oji kuopa386.

Spalio antroje pusėje pulko vadovybėje įvyko pasikeitimų. V. Skorupskis spa-
lio 17 d. kpt. P. Dundulį paskyrė 3-iojo bataliono vadu, spalio 20 d. mjr. P. genį – 
pulko vado pagalbininku, spalio 29 d. kpt. m. Rėklaitį – 1-ojo bataliono vadu, 
spalio 30 d. ltn. V. Statkų – pulko adjutantu387.

383 1 pėst. Dlk gedimino pulkas // Ten pat, b. 227, l. 109.
384 1 pėst. D. l. k. gedimino pulko žygiai // karys, 1939, Nr. 34, p. 958.
385 lesčius V. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 365.
386 1 pėst. Dlk gedimino pulkas // lcVA, f. 513, ap. 1, b. 227, l. 109.
387  Ten pat, b. 22, l. 143, 175,

Schema Nr. 21
gen. l. Želigovskio kariuomenės puolimas. 1920 m. spalio 8–9 d.
Iš knygos: V. lesčius. lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 
1918–1920, p. 353 
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1920 m. lapkritį Lietuvos kariuomenė buvo pergrupuota. Pirmasis pėstinin-
kų pulkas buvo įtrauktas į III diviziją388.

Pulkas, lapkričio 4 d. apsistojęs re-
zerve Semeliškių–Aukštadvario rajone, 
išbuvo čia iki gruodžio 11-osios. Tą die-
ną jis dviem voromis išžygiavo iš minėtų 
vietovių ir per Žiežmarius, Kaišiadoris, 
Stabintiškes, Čiobiškį, Juknonis pasiekė 
Gelvonų rajoną. Gruodžio 15 d. pulkas 
pradėjo saugoti neutralią zoną Širvintų–
Giedraičių rajone 389. 

1920 m. gruodžio 15 d. pulke tarnavo 
46 karininkai (pagal turimus etatus trūko 
26 karininkų), 10 karo valdininkų, vienas 
karo kapelionas ir 2333 kareiviai. Iki pil-
nos komplektacijos trūko 537 kareivių. 
Savanoriais tarnavo 46 karininkai ir 862 
kareiviai. Pulkas turėjo 45 kulkosvaidžius, 
1805 šautuvus, 13 revolverių, 552 750 šo-
vinių, 2000 granatų, 413 arklių, 103 veži-
mus, 14 lauko virtuvių ir kitokio turto390.

388 Lesčius V. Lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 361.
389 Statkus Vytenis. Lietuvos ginkluotosios pajėgos 1918–1940 m., p. 39.
390 Lietuvos kariuomenės sudėtis 1920 m. gruodžio 15 d. // Lesčius V. Lietuvos kariuomenė 1918–1920, p. 424.

P. Dundulis, apdovanotas Vyčio kryžiumi 
(VDKM)

(VDKM) 
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Nepriklausomybės kovose žuvo ar mirė nuo žaizdų trys pulko karininkai: 
anksčiau minėtas pulko vadas krn. Antanas Juozapavičius (palaidotas Alytaus 
kapinėse), ltn. Jurgis Sidaravičius, žuvęs 1919 m. rugpjūčio 23 d. Balčių dvaro 
laukuose (palaidotas Daugailių kaimo kapinėse), Juozas Grabliauskas, 1919 m. 
rugsėjo 21 d. lenkų sušaudytas nelaisvėje (palaidotas Liškiavos kapinėse), taip 
pat karo valdininkas P. Ruzgas, žuvęs 1919 m. vasario 13 d. Buchtos girininkijoje 
(palaidotas Marijampolės kapinėse) ir 77 (kitais duomenimis – 92) kareiviai.

Su visais Lietuvos priešais kovoję ir narsumu pasižymėję kariai buvo ap-
dovanoti Vyčio Kryžiaus ordinais: I rūšies 3-iojo ir 2-ojo laipsnio – karininkai 
K. Ladiga, V. Skorupskis, V. Šaudzis, P. Dundulis ir S. Marcinkevičius, 3-iojo 
laipsnio – 35 karininkai. II rūšies 3-iojo laipsnio ordinu buvo apdovanoti 3, I 
rūšies 3-iojo ir 2-ojo laipsnio – 14, 3-iojo laipsnio – 200 kareivių.

Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 3-iojo laipsnio ordinu apdovano-
ti karininkai P. Dundulis, J. Plenta, A. Pošiūnas, 4-ojo laipsnio – 5 karininkai.

Savanorių kūrėjų medaliu apdovanota 13 karininkų ir 4 kareiviai.
Nepriklausomybės medaliu apdovanoti 56 karininkai ir 1123 kareiviai391.
1920 m. gruodžio 13 d. grįžo lenkų nelaisvėje buvę Lietuvos kariai. Tarp grį-

žusiųjų buvo ir 96 Pirmojo pėstininkų pulko kariai392.

391 Lesčius V. Lietuvos kariuomenė 1918–1920, p. 232.
392 Vietinės kariuomenės brigados vado 1920-12-13 raštas // LCVA, f. 513, ap. 1, b. 424, l. 119.

Lietuvių kariai, grįžę iš lenkų nelaisvės. 1920 m. (VDKM)
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Pulkas neutralios zo-
nos su lenkija aPsaugos 
laikotarPiu 

1920 m. lapkričio 29 d. Kaune, da-
lyvaujant keturiems Tautų Sąjungos 
karinės kontrolės komisijos nariams, 
Lietuvos ir Lenkijos atstovai pasirašė 
paliaubų sutartį dėl karo veiksmų nu-
traukimo ir 6 kilometrų neutralios zo-
nos tarp abiejų valstybių kariuomenių 
nustatymo. 

1920 m. gruodžio 18 d. Pirmasis 
pėstininkų pulkas užėmė barą palei 
neutralią juostą Giedraičių–Širvintų–
Kernavės linijoje. Pulko štabas iš Gel-
vonų dvaro persikėlė į Nartakių dvarą, 
gruodžio 22-ąją – į Urniežius, gruodžio 
24-ąją – į Bartkūnus393. Pulkas buvo I divizijos sudėtyje, kuri saugojo demarka-
cijos liniją nuo dešiniojo Neries upės kranto ties Valiukiškių kaimu iki Latvijos 
sienos ties Kurtumo dvaru.

Padėtis palei demarkacijos liniją buvo įtempta, nes lenkų valdžia, ir toliau Lietuvą 
laikydama tik laikinąja valstybe, šį susitarimą pažeidinėjo beveik nuo pat pirmos dienos. 
Neutrali zona tapo „niekieno žeme“, kurios dauguma gyventojų buvo lietuviai. Tam 
tikrą dalį sudarė ir nutautėję žmonės. Abi pusės – ir lenkai, ir lietuviai – stengėsi pelnyti 
neutralios zonos gyventojų simpatijas. Lenkai savo priešininkus minėtoje zonoje ėmė 
įvairiais būdais terorizuoti. Netrukus jų plėšikavimai, nepaklusnių gyventojų žudymai, 
o vėliau netoli šios zonos buvusių lietuvių kariuomenės sargybų puldinėjimai įgavo 
sistemingą pobūdį394.

1921-uosius pulkas pasitiko turėdamas 47 karininkus, 9 karo valdininkus, 3 gydyto-
jus, karo kapelioną ir 2348 eilinius karius395.

Nors prie neutralios zonos tebebuvo karo padėtis, palaipsniui pulkas pradėjo gyven-
ti taikos sąlygomis. 1921 metų sausį įvyko inspekcinis patikrinimas – buvo tikrinama, 
kaip karinėse dalyse saugomi ginklai. Šautuvai sandėliuose ir tie, kuriuos turėjo pulko 
kareiviai, buvo rasti švarūs. O štai Ūkio ir Sandėlių kuopose, žvalgų komandoje ginklai 
buvo nešvarūs, kai kurie surūdiję. Į tai buvo atkreiptas pulko vado dėmesys396.

393 1 pėst. D. L. K. Gedimino pulko žygiai // Karys, 1939, Nr. 34, p. 959.
394 Lesčius V. Lenkų provokacijos neutralioje zonoje 1921–1923 metais // Karo archyvas, t. 22, V., 2007, p. 153.
395 Įsakymas 1 p. p. 1921-01-01 Nr. 1 // LCVA, f. 513, ap. 1, b. 22, l. 248.
396 Įsakymas kariuomenei. 1921 m. balandžio 6 d. Nr. 70.
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1921 metų kovą išėjo pirmasis pulko laikraščio „Skydas“ numeris. Laikrašty-
je buvo rašoma apie Lietuvos istoriją, jos priešus, pulką, spausdinami feljetonai, 
sveikinimai ir kt. Redakcijos skiltyje buvo rašoma: „Tegul „Skydas“ sujungia mus 
visus šio pulko karius – karininkus, karo valdininkus, puskarininkius, raštininkus 
eilinius – visus kaip retežis, kad sujungia atskirus žiedus ir pasidaro vienas neiski-
riamas tvirtas, nepertraukiamas ryšys, kad tokiu būdu išsilaikytume ne tik fronte, 
grandinėje, gindamies nuo priešo, leisdami jam taiklius šūvius, bet ir kultūroje, 
apšvietoje ir bendrame išsilavinime.“397 Laikraštėlį redagavo ltn. Petras Biržys. Ir 
nors tai buvo nedidelės apimties rankraštinis leidinys, jis iš karto tapo populia-
rus tarp karių. Tačiau išėjo tik keturi šio laikraščio numeriai. 1921 m. gruodžio 
25 d. jį pakeitė laikraštukas „Gediminaitis“. Iliustracijas piešė eilinis Vladas Sa-
pranavičius, laikraštį sudarė ir išleido ltn. P. Biržys398.

Lenkai neutralios zonos gyventojus pradėjo terorizuoti nuo pat 1921 metų 
pradžios, bet demarkacijos liniją saugojusių Lietuvos karių nepuldinėjo. Tačiau 
tai truko neilgai. Netoli Širvintų miestelio, buvusiame Akmenių dvare, stovėju-
sios Pirmojo pėstininkų pulko kuopos vadas kovo 18 d. gavo žinią, jog Širvintų 
link artėja lenkų karių kuopa. Šios žinios patikrinti jis pasiuntė keturis karei-
vius. Širvintose tie kareiviai lenkų buvo netikėtai užklupti ir paimti į nelaisvę. 
Vienam iš jų pavyko pasprukti, tris karius lenkai sušaudė vietoje. Tuo metu į 
pietus nuo Širvintų sargyboje buvę du Septintojo pėstininkų pulko kareiviai, 
išgirdę šaudymą, nuėjo pasižvalgyti. Jie taip pat lenkų buvo suimti ir sušaudyti. 

397 Nuo redakcijos // Skydas, 1921 m. sausio 1 d., Nr. 1.
398 Gediminaitis, 1921, gruodžio 25 // LCVA, f. 513, ap. 1, b. 29, l. 145.

Visuomenės ir kariuomenės atstovai prie paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę Ukmergėje (KAA)
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Apiplėšę kelis miestelio gyventojus, lenkai pasitraukė. Nužudyti lietuvių kariai 
kovo 19 d. buvo iškilmingai palaidoti Ukmergės kapinėse399.

Lenkams neutralios zonos pasienyje telkiant vis daugiau karių, be to, padaž-
nėjus jų provokacijoms, 1921 m. balandžio 16 d. Lietuvos kariuomenės gene-
ralinis štabas Pirmojo, Ketvirtojo ir Septintojo pėstininkų pulkų vadams įsakė 
griežčiau kontroliuoti savo karių, šaulių ir partizanų veiksmus, neleisti jiems 
peržengti neutralios zonos linijos ir nesuteikti lenkų vadovybei preteksto prieš 
Lietuvą pradėti stambių puolamųjų veiksmų. Nusižengusiuosius įsakyta per-
duoti karo lauko teismui400.

1921 m. balandžio 24 d. pulke lankėsi krašto apsaugos ministras Jonas Šim-
kus. Ministrui pulkas padarė nekokį įspūdį. Jis buvo dislokuotas kaimuose, 
kareiviai apgyvendinti atskiruose namuose, sanitarinis punktas – netvarkingas, 
nešvarus ir drėgnas. Kareiviams trūko uniforminių švarkų, autų. Ministras į 
visus šiuos trūkumus atkreipė pulko vado dėmesį401.

1921 m. gegužės 17 d. pulko štabas persikėlė į Ukmergės rajoną402, o po kelių 
dienų jį vėl aplankė krašto apsaugos ministras. Šį kartą jis tikrino, kaip vyksta 
šaudymo pratybos. Tuo, ką pamatė, ministras ir vėl liko nepatenkintas. Įsakyme 
kariuomenei apie tai rašoma: „Veiksmus šaudyti vykdo lėtai, nevienodai ir daugumoj 
netaisyklingai. Vykdyme veiksmų šaudymo stačiom ir klūpsčiom pastebėta daug klaidų. Vir-
šininkai–būrininkai ir skyrininkai nevisi paduoda tinkamas komandas šaudyti, nekal-
bant jau apie jų nesugebėjimą pastebėti ir taisyti klaidas.“403

399 I pėst. divizijos vado gen. ltn. St. Nastopkos 1921 m. kovo 20 d. telefonograma Nr. 76 generalinio štabo viršininkui // 
LCVA, f. 929, ap. 3, b. 305, l. 49–50.

400 Lesčius V. Lenkų provokacijois neutralioje zonoje 1921–1923 metas // Karo archyvas, t. 22, p. 190.
401 Įsakymas kariuomenei. 1921 m. balandžio 29 d. Nr. 100.
402 K. Sabalys. Trumpa mūsų kariuomenės 15 metų gyvavimo apžvalga // LCVA, f. 929, ap. 3, b. 808, l. 170.
403 Įsakymas kariuomenei. 1921 m. liepos 5 d. Nr. 153.

Pulko šventė. Civiliniais rūbais vilki krašto apsaugos ministras prof. J. Šimkus. 1921 m. 
birželio 28 d. (VDKM) 
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Dėl objektyvių ir subjektyvių priežasčių pulke iš tikrųjų buvo nekokia pa-
dėtis, todėl gegužės 29-ąją pulko vadu buvo paskirtas mjr. Ignas Musteikis, 
bet po kelių dienų, t. y. birželio 11-ąją, šį pakeitė mjr. Vladas Skorupskis404, 
o mjr. I. Musteikis buvo paskirtas Dešimtojo pėstininkų Marijampolės pulko 
vadu. Kodėl įvyko šie pasikeitimai, duomenų neradome. 

Dar tebevykstant mūšiams Lietuvos karinė vadovybė didelį dėmesį pradėjo 
skirti karių švietimui. Pasibaigus Nepriklausomybės kovoms, tas dėmesys dar 
labiau sustiprėjo. 1921 m. rugpjūčio 1 d. pulke, kaip ir kituose Lietuvos ka-
riuomenės pulkuose, buvo sudaryta Švietimo komisija. Nuostatai skelbė, kad 
pulko Švietimo komisija sudaroma vado įsakymu iš penkių žmonių. Komisijos 
pirmininku turi būti skiriamas karys, baigęs ne mažiau kaip šešias aukštesnės 
mokyklos klases arba tokią mokyklą atitinkančius kursus.

Komisijos pirmininkas turėjo būti atleistas nuo kitų tarnybinių pareigų. Jei 
jis ėjo kuopos vado, komandos viršininko ar aukštesnes pareigas, turėjo būti 
atleidžiamas nuo budėjimo, dalyvavimo kitose komisijose, komandiruočių ne 
švietimo reikalais. Buvo ir išlyga: komisijų pirmininkai be svarbių priežasčių 
negalėjo būti keičiami dažniau kaip kartą per metus. Dalių vadai apie asmenis, 
paskirtus į švietimo komisijų pirmininkus, arba apie priežastis, kodėl skiriami 
kiti, turėjo pranešti Karo mokslo skyriui. Kitus komisijos narius tvirtino vadas 
iš batalionų vadų siūlomų kandidatų. Buvo siekiama į komisiją įtraukti karius 
iš visų batalionų. Komisija iš savo tarpo turėjo išsirinkti sekretorių, knygininką, 
pulko vadui siūlė kandidatus į kitų švietimo įstaigų vedėjus.

Švietimo komisija buvo tiesiogiai pavaldi pulko vadui. Ji buvo įpareigota 
vykdyti Generalinio štabo Karo mokslo skyriaus nurodymus švietimo srityje, 
derinti su juo savo veiklą. Komisija kiekvieno mėnesio pirmąją dieną privalėjo 
pateikti veiklos ataskaitą pulko vadui ir Karo mokslo skyriui nustatyta tvarka.

Komisijoms buvo numatytos šios pareigos:
1. Svarbiausia Švietimo komisijos pareiga – organizuoti ir prižiūrėti kariuo-

menės švietimo darbą, už kurį tiesiogiai buvo atsakingas pulko vadas.
2. Šiai pareigai atlikti dalyse komisijos turėjo steigti trijų rūšių bendrojo la-

vinimo mokyklas: beraščiams, mokantiesiems skaityti ir rašyti ir baigusiesiems 
pradinę mokyklą.

3. Organizuoti kalbos ir kitos rūšies kursus karininkams ir karo valdinin-
kams.

4. Organizuoti karių lavinimą ne mokyklose: steigti knygynus, skaityklas, 
klubus, rengti paskaitas, ekskursijas, chorus, spektaklius ir t. t.

5. Organizuoti ir tarp karių plėtoti įvairių rūšių sportą.
6. Organizuoti įvairių rūšių mokamas ir nemokamas pramogas ir pasilinks-

minimus.

404  Įsakymas kariuomenei. 1921 m. birželio 11 d. Nr. 132.
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7. Ieškoti švietimo darbui reikalingų lėšų.
8. Sudaryti kiekvieno pusmečio darbų planą ir pateikti jį pulko vadui ir 

Karo mokslo skyriui. 
Nuostatai numatė lėšų šaltinius, iš kurių buvo galima vystyti komisijoms 

keliamas užduotis. Tie šaltiniai buvo:
a) Krašto apsaugos ministerijos asignavimai;
b) pelnas, gautas iš karių parduotuvių, vakarų, spektaklių, aukų ir t. t.
Komisijos turėjo vadovautis Karo mokslo skyriaus nustatytomis Karių mo-

kymo taisyklėmis405.
Pirmuoju Pirmojo pėstininkų pulko Kultūros ir švietimo komisijos pirminin-

ku buvo paskirtas ltn. Petras Biržys, iždininku – kunigas karo kapelionas J. Valai-
tis, knygininku – ltn. Jonas Dainius. 

1921 m. kovo 8 d. įsakymu pulkui buvo patvirtintos Švietimo komisijos 
pulko batalionuose ir kuopose. Komisijų pirmininkais batalionuose paskirti: 
1-ajame – ltn. J. Šlepetys, 2-ajame – ltn. Slavinskas, 3-iajame – ltn. A. Čepaus-
kas. Kuopose: 1-joje – j. psk. Jonas Sluckas, 2-ojoje – ltn. J. Šlepetys, 3-iojoje – 
ltn. Petras Ciunis, 4-ojoje – ltn. Kraupas, 5-ojoje – ltn. J. Navikevičius, 6-ojoje – 
ltn. Palubinskas, 7-ojoje – ltn. Peleckas, 8-ojoje – vyr. psk. Kazys Adamauskas, 
9-ojoje – ltn. Patalauskas, 1-ojoje kulkosvaidžių kuopoje – ltn. B. Šveikauskas, 
2-ojoje – ltn. Slavinskas, 3-iojoje – ltn. A. Čepauskas. Švietimo komisijos buvo 
sudarytos ir smulkesniuose pulko padaliniuose406.

405 Įsakymas kariuomenei. 1921 m. liepos 30 d. Nr. 174.
406 LCVA, f. 513, ap. 1, b. 39, l. 109.

Pulko krautuvė (VDKM)
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Yra išlikęs Trečiojo pėstininkų pulko Švietimo komisijos posėdžio protoko-
las. Kaip matyti iš protokolo, 1921 m. balandžio 4 d. buvo svarstomi einamieji 
klausimai, aptarti įvykę renginiai, svarstyti būsimos gegužinės su „pavasario gro-
žybių konkursu“ organizavimo klausimai407. Matyt, ir kituose posėdžiuose buvo 
svarstomi panašūs pulko kultūrinio ir švietimo darbo klausimai.

Švietimo komisijos išliko iki pat sovietinės okupacijos ir pulko likvida-
vimo. 

Kariuomenės vadovybė ėmė rūpintis ne tik kareivių, bet ir karininkų toles-
niu mokymu. 1921 m. balandžio 12 d. pulko vadas mjr. V. Skorupskis išvyko 
mokytis į Aukštųjų karininkų kursus. Pulkui vadovauti buvo laikinai paskirtas 
pulko vado padėjėjas mjr. P. Genys408.

1921 m. gegužės 17–18 dienomis I pėstininkų divizijoje buvo perdislokuoja-
mos dalys. Pirmasis pėstininkų pulkas su 1-ąja baterija, šarvuotu automobiliu 
ir autobūriu buvo perkeltas į Ukmergės apylinkes ir perėmė iki tol Ketvirtojo 
pėstininkų pulko saugotas pozicijas. Pirmojo pėstininkų pulko pozicijas perėmė 
Ketvirtasis pėstininkų pulkas. Tačiau liepos 29-ąją šias pozicijas teko perleisti 
Trečiajam pėstininkui pulkui, o Pirmajam pėstininkų pulkui perimti Septintojo 
pulko saugotas pozicijas409. Be abejo, toks pozicijų keitimas pulko gyvenime 
sukėlė nemenką sumaištį.

407 1 p. p. Kultūros ir švietimo komisjos posėdžio protokolas Nr. 3 // Ten pat, b. 5, l. 121.
408 Įsakymas 1 p. p. 1921- 04-12 Nr. 102 // Ten pat, b. 39, l. 213.
409 LCVA, f. 384, ap. 1, b. 37, l. 266.

Rikiuotės pratimais kariuomenės vadas liko patenkintas. 1921 m. rugpjūčio 2 d. (VDKM) 
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1921 m. rugpjūčio 2 d. pulke Ukmergėje apsilankė laikinai einantis kariuo-
menės vado pareigas gen. ltn. Juozas Kraucevičius. Vadas atvyko 9 valandą ryto 
ir rado batalioną aikštėje atliekantį rikiuotės pratimus. Patikrinęs bataliono mo-
kymo programą mėnesiui, kariuomenės vadas nerado laiko skirti lauko prati-
mams. 8-ajai kuopai jis davė taktinę užduotį ir pamatė, kad „kuopa ir supratimo 
neturi apie veikimą lauke“. Toliau vadas tikrino 1-osios, 6-osios ir iš dalies 1-osios 
kulkosvaidžių kuopų mokymą. Gerai įvertino 6-ąją kuopą, o kitas dvi – visai 
blogai.

Tačiau patikrinęs pulko rikiuotę, vadas liko patenkintas. Rikiuotės pratimus 
įvertino labai gerai.

3-iojo bataliono kareivines vadas rado ne visai tvarkingas, pastebėjo, kad 
maistas nėra gerai pagamintas, kad daugiau dėmesio tam turi skirti karininkai, 
nurodė nepriimti sugedusių produktų.

Apibendrindamas patikrinimo rezultatus, gen. ltn. J. Kraucevičius pateikė 
konkrečius pasiūlymus, kaip pagerinti pulko karių mokymą, o ypač atkreipė 
dėmesį į žvalgų mokymą, duomenų apie priešą rinkimą, priešo apsupimo prati-
mus, dalių tarpusavio sąveiką, pranešimų ir nurodymų perdavimo mechanizmą 
ir kt.410

Po savaitės, t. y. rugpjūčio 8-ąją, pulko tikrinti atvyko I divizijos vadas 
gen. št. plk. Konstantinas Kleščinskis. Jo išvada apie pulką gana įdomi, todėl 
pateiksime ištrauką iš įsakymo I pėstininkų divizijai: „Pulkas išrikiuotas buvo ge-
rai. Kareiviai gerai aprengti, geros kariškos išvaizdos, gyvūs, miklūs...Vietoje daviau 
taktišką užduotį visam pulkui užimti poziciją. Skaitant užduotį nevartojamas že-
mėlapis, nes pulkas jų teturi tik vieną...Vykstant užėmimui pozicijos buvo per daug 

410 Įsakymas kariuomenei. 1921 m. rugpjūčio 11 d. Nr. 187.

Pulkas lauko pratybose. 1921 m. rugpjūčio 30 d. (VDKM)
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išsklaidytas. Užduotis buvo atlikta neblogai ir greitai. Nežiūrint blogo oro, batali-
onai greit ant duotų barų susitvarkė, tvarkoje užėmė apkasus. Ryšiai su manimi ir 
tarp savęs geri. Vienkart su užėmimu pozicijos pravesti ir telefono ryšiai...“ 

Divizijos vadas pratybų metu pastebėjo ir kai kurių kitų smulkių trūkumų. 
Apskritai iš pulko jis išvyko susidaręs gerą nuomonę411.

1921 m. rugsėjo 20 d. pulkas buvo perkeltas į Gelvonų rajoną. Čia I divizi-
jos sudėtyje vieno bataliono jėgomis jis ėmė saugoti neutralią zoną nuo Neries 
upės prie Pakalniškių iki Rimučių412. Pulko štabas buvo Bartkūnų kaime netoli 
Ukmergės–Širvintų plento, vėliau Gelvonų dvare. 1-ojo bataliono štabas buvo 
įsikūręs Staškūniškyje, 2-asis batalionas buvo išsidėstęs Rubikonių kaimo apy-
linkėse, 3-iasis – Bagaslaviškio miestelyje413.

Nuo 1921 m. rugsėjo 20 d. iki 1922 m. vasario 6 d. pulko vadas mjr. V. Sko-
rupskis vėl išvyko mokytis į Aukštųjų karininkų kursus. Pulkui laikinai vado-
vauti vėl buvo paskirtas mjr. P. Genys414.

1921 m. spalio 1 d. pulke išformuota Atsargos kuopa415.
Po visų pertvarkų 1922 m. sausio pradžioje pulkas saugojo neutralios zonos 

barą nuo Valiukiškių kaimo prie Neries iki Rimučių kaimo. Kaip ir anksčiau, 

411 Įsakymas 1 pėst. Divizijai. 1921-08-13 Nr. 21 // LCVA, f. 513, ap. 1, b. 40, l. 335.
412 1 pėst. DLK Gedimino pulkas // Ten pat, b. 227, l. 109.
413 1 pėstininkų divizijos štabo karo dienynas kovų su lenkais metu // LCVA, f. 929, ap. 3, b. 337, l. 4.
414 LCVA, f. 513, ap. 1, b. 41, l. 69, b. 42, l. 53.
415 Įsakymas 1 p. p. 1921-10-05 Nr. 278 // Ten pat, l. 103.
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barą saugojo vienas pulko batalionas, kurio štabas buvo Paširvinčio dvare. Kuo-
pų štabai buvo Kunigiškiuose, Musninkuose ir Lapšių dvare. Kitos pulko dalys 
ir pulko štabas buvo Gelvonų dvare ir jo apylinkėse416.

1922 m. kovo 7 d. ūkio vedėjui buvo įsakyta prie Nerikiuotės kuopos orga-
nizuoti siuvėjų ir batsiuvių dirbtuves, pulko adjutantui prie štabo raštinės – mo-
kinių raštininkų mokyklą. Su mokiniais raštininkais ltn. S. Bagdonui ir ltn. Na-
vikevičiui teko užsiiminėti kasdien po 5 valandas, supažindinti juos su raštų 
kūrimu ir mokyti taisyklingai rašyti417. 

1922 m. gegužės 28 d. vadas įsakė pulko Kultūros ir švietimo komisijos pir-
mininkui karo kapelionui kun. J. Valaičiui Gelvonų miestelyje steigti karei-
vių arbatinę ir nakvynės namus, pulko komendantui pulko daboklę perkelti 
iš Gelvonų miestelio į Mikolajūnų kaimą418. Birželio viduryje Ryšių komandos 
viršininkas ltn. P. Kvedaravičius gavo nurodymą Gelvonų dvare sutvarkyti ir 
tinkamai paruošti salę, įrengti sceną, vietas bufetui ir šokiams, sukalti pakan-
kamai suolų žiūrovams, kur reikia, įvesti elektrą. Kaip galima greičiau salėje 
įrengti kinematografą419.

Taigi atrodo, kad pulkas pradėjo gyventi normalų taikos meto gyvenimą, o 
kai kurie karininkai netgi pradėjo užmiršti, kad pulkas vykdo kovinę užduotį. 
1922 m. birželio 9 d. pulko vadas plk. ltn. V. Skorupskis patikrino demarkacijos 

416 1 pėstininkų divizijos štabo karo dienynas kovų su lenkais metu // LCVA, f. 929, ap. 3, b. 337, l. 59.
417 Įsakymas 1 p. p. 1922-03-07 Nr. 66 // LCVA, f. 513, ap. 1, b. 42, l. 90.
418 Įsakymas 1 p. p. 1922-05-28 Nr. 148 // Ten pat, b. 55, l. 286.
419 Įsakymas 1 p. p. 1922-06-12 Nr. 163 // Ten pat, b. 56, l. 39.

Mjr. B. Dundulis, ltn. Juodelis, ltn. B. Karevičius Paširvinčių dvare. 1922 m. (KAA) 
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liniją saugančias 7-ąją ir 8-ąją 
kuopas. Tai, ką jis rado, buvo 
nepateisinama. Apkasai ne-
užmaskuoti, susisiekimo tarp 
jų nebuvo, sargybos būdelės 
padarytos iš šiaudų ir visai ne-
užmaskuotos. Vienas iš užtva-
rų viršininkų, paklaustas, kur 
vestų žmones iškilus pavojui, 
nurodė atvirą vietovę. Buvo 
akivaizdu, kad užtvaros va-
das neturėjo jokio supratimo, 
kaip užimti poziciją. Kareiviai 
buvo ne vienoje vietoje, bet 
išskirstyti po vieną du. Vadas 
įsakė užkardas saugančius ka-
rius sutelkti, kad iškilus pavo-
jui būtų galima atremti priešą. 
Kareivių gyvenamosiose vie-
tose buvo nešvaru, patalynė 
seniai skalbta. 8-ojoje kuopo-
je vadas nerado nei laikraščių, 
nei knygų. Paaiškėjo, kad čia 
kareiviai skaityti ir rašyti ne-
mokomi. Jie nemokėjo ir ri-
kiuotės pratimų.

Taigi buvo matyti bataliono ir kuopų vadų apsileidimas. Pulko vadas vi-
siems priminė, kad stovint sargyboje turi būti budima, kad kareiviai turi būti 
mokomi viso to, ko reikalauja kariuomenės statutai ir ką kareiviui būtina mo-
kėti. Bataliono vadui ir kuopų vadams buvo įsakyta visus trūkumus nedelsiant 
pašalinti420.

Kad būtų geriau kontroliuojami kareivių mokymai, buvo įsakyta nuo birže-
lio 20 d. visiems kuopų vadams ir komandų viršininkams pradėti pildyti užsiė-
mimų dienynus ir juose surašyti ne tik užsiėmimų temas, bet ir nedalyvavusius 
kareivius nurodant to priežastį421.

1922 metais pulke įvyko nemažai pratybų, ypač šaudymo. Vienos kuopos 
buvo pasirengusios geriau, kitos prasčiau. Kaip pavyzdį pateiksime rugsė-
jo mėnesį įvykusių 2-ojo bataliono kontrolinių šaudymo pratybų rezultatus, 

420 Įsakymas 1 p. p. 1922-06-12 Nr. 163 // Ten pat, l. 38-39.
421 Įsakymas 1 p. p. 1922-06-20 Nr. 171 // Ten pat, l. 62.

Pulko šventė. 1922 m. liepos 16 d. (VDKM)
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nurodydami pataikymų 
į taikinį procentus: 4-oji 
kuopa – 20 proc., 5-oji – 
30 proc., 6-oji – 19 proc., 
2-oji kulkosvaidžių kuo-
pa – 43 proc. Pakartotinė-
se šaudymo pratybose to 
paties bataliono rezultatai 
buvo kur kas geresni: 1-oji 
kuopa – 41 proc., 5-oji – 
36 proc., 6-oji – 42 proc., 
2-oji kulkosvaidžių kuo-
pa – 38 proc.422  

1922 m. liepos 4 d. 
pulko kapelionas kunigas 
Jeronimas Valaitis buvo 
paskirtas 1-ojo atskirojo 
lazareto kapelionu. Pulką 
jis paliko rugpjūčio 1 d.423 
Naujasis karo kapelionas 
kunigas Benediktas Švei-
kauskas į pulką atvyko tik 
1922 m. lapkričio 24 d.

1922 metų pradžioje 
demarkacijos liniją saugan-
tys kariai ėmė gauti nerimą 
keliančių žinių apie lenkų 
suaktyvėjimą. Jau sausio 25 
d. I pėstininkų divizijos vadas gen. št. plk. K. Kleščinskis pranešė, jog turima 
žinių, kad lenkai silpnina pasienio su sovietais apsaugą ir tos dalys gali būti 
perkeltos prie Lietuvos–Lenkijos demarkacijos linijos. „Visa tai nereiškia, kad 
mūsų artimiausiu metu laukia lenkų užpuolimas, – rašoma rašte, – bet mes turime 
pasirengti ir sustiprinti savo budrumą ir pasirengti kovoms.“424

Atsižvelgdamas į divizijos vado nurodymus, pulko vadas plk. ltn. V. Sko-
rupskis vasario 3 d. išleido įsakymą pulkui, kuriame nurodė, jog iš Lenkijos 
gilumos prie demarkacijos linijos vežami civiliai, tarp jų ir vadinamieji Aukš-
tosios Silezijos sukilėliai, kurie gali būti panaudoti prieš Lietuvą. Vadas įsakė 

422 Įsakymas 1 p. p. 1922-09-13 Nr. 256 // Ten pat, l. 314–315.
423 Ten pat, l. 147, 234.
424 Ten pat, b. 63, l. 21.

Pulko kariai apdovanojami Vyties kryžiais. Apdovanojimus įteikia 
Pirmojo pėstininkų pulko vadas mjr. V. Skorupskis. Ukmergė, 
1922 m. rugpjūčio 15 d. (VDKM)
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pulko kariams išsiaiškinti visas lenkų partizanų organizacijas, jų karių skaičių, 
struktūrą, nurodė turėti omenyje tai, jog dabar, belaukiant Hagos konferencijos 
sprendimų, lenkams iškilo dilema: trauktis iš svetimų žemių arba vėl griebtis 
ginklo. Be to, lenkų vadovybė visokiais būdais apie savo pajėgas skleidžia mela-
gingas žinias, siekdama suklaidinti tiek Lietuvos, tiek kitų šalių žvalgybas. Todėl 
reikia budėti ir stebėti, kad ties demarkacijos linija ir Lietuvos kariuomenės 
užnugaryje nebūtų lenkų partizanų ar šiaip kokių nors šnipų.

Be to, buvo pastebėta, jog pulko saugomoje teritorijoje lankėsi uniformuoti 
lietuviai dezertyrai ar persirengę lenkų partizanai, buvo užpulti civiliai gyven-
tojai ir netgi kariai, tačiau užpuolikai nebuvo sulaikyti. Kad ateityje panašių 
įvykių būtų išvengta, pulko vadas batalionų vadams įsakė visiems kareiviams 
išduoti asmens liudijimus su bataliono vado parašu ir antspaudu. Ant liudijimo 
turėjo būti savininko parašas ir nurodytos jo asmens žymės. Vadas įsakė visiems 
kariams šiuos liudijimus nuolat nešiotis su savimi ir kad kiekvienas kareivis, 
sutikęs iš veido nepažįstamą kareivį, patikrintų pastarojo dokumentus, o prašo-
mas privalėjo pateikti savuosius.

Saugantiesiems demarkacijos liniją buvo įsakyta nuo 22 iki 3 valandos ryto 
bet kokius sutiktus civilius asmenis sulaikyti ir pristatyti savo viršininkui. Vi-
siems kariams buvo suteikta teisė tikrinti visų civilių asmens liudijimus. Vadas 
įsakė kiekvienam kariniam viršininkui, gavusiam pranešimą apie užpuolimą ar 
įtariamų asmenų buvimo vietą, nedelsiant vykti su atitinkamu karių skaičiumi 
į nurodytą vietą ir įtariamuosius suimti. Prisimindamas 1920 metų įvykius, kai 
prisidengiant kratomis buvo plėšikaujama, pulko vadas nurodė, jog darant kra-
tas privalo dalyvauti karininkas arba karininko įgaliotas kareivis425.

1922 m. vasario 11 d. I pėstininkų divizijos štabo viršininkas pranešė, kad 
Tautų Sąjungos kontrolės komisija iš Lietuvos išvyko ir tarpininko nesusiprati-
mams tarp lenkų ir lietuvių spręsti nebeliko.

Divizijos vadas įsakė vengti negeistinų įvykių laikantis šių principų:
1. Visose dalyse, ypač esančiose fronte, sustiprinti budrumą.
2. Viršininkams itin kontroliuoti, kad esama kariuomenės išsidėstymo linija 

iš mūsų pusės nebūtų peržengta.
3. Viršininkams eiti savo pareigas visu rimtumu, turint omenyje tai, jog šiuo 

metu priešas gali imtis visokių priemonių, kad išprovokuotų ginkluotą susirė-
mimą.

4. Saugoti, kad be atitinkamo leidimo niekas negalėtų patekti į Lietuvos 
pusę.

5. Ginklą pavartoti tiktai puolančiam mūsų pusėn priešui sulaikyti, bet ir 
šiuo atveju neperžengti dabartinės mūsų saugomos linijos426.

425  Įsakymas 1 p. p. 1922-02-03 Nr. 184 // Ten pat, b. 56, l. 94–95.
426  I pėst. divizijos štabo viršininko 1922-02-11 slaptas raštas I pėst. pulko vadui // Ten pat, b. 63, l. 22.
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Balandžio 4 d. I pėstininkų divizijos štabo viršininkas perspėjo Pirmojo pės-
tininkų pulko vadą plk. ltn. V. Skorupskį, kad lenkai sustiprino demarkacijos 
linijos apsaugą padidindami sargybų skaičių. Neutralioje zonoje buvo pastebė-
ta didelis skaičius ginkluotų civilių. Štabo viršininkas informavo, kad net trys 
lenkų kariuomenės pulkai – Kauno, Vilniaus ir Švenčionių – perrengti civilių 
rūbais ir kareiviai paskirstyti neutralioje zonoje. Divizijos vadas griežtai įsakė 
minėtas žinias patikrinti. Žinių karininkams pavedė duoti atitinkamus nurody-
mus, kad būtų išsiaiškinta lenkų dalių išsidėstymas, judėjimas, lenkų partizanų 
susitelkimo vietos, kokius jie gavo nurodymus ir kt.427

1922 m. birželio 30 d. pulko vadas plk. ltn. V. Skorupskis, pripažindamas, 
kad pulko žvalgyba vis dėlto labai silpna, informavo I pėstininkų divizijos vadą, 
jog apie Čiobiškį yra susikoncentravę lenkų partizanai. Pastebėta net raitų par-
tizanų428.

Liepos 1-ąją plk. ltn. V. Skorupskis gavo visiškai slaptą I pėstininkų divizijos 
štabo viršininko raštą. Jame buvo pranešama, jog pastebimas akivaizdus lenkų 
partizanų susigrupavimas. Buvo įsakyta sustiprinti žvalgybą, ypač didelį dėmesį 
skiriant lenkų partizanams, nustatyti jų tikslus, jėgų susitelkimą, kilnojamuo-
sius štabus, imtis agentūrinio darbo mūsų žmones infiltruojant į lenkų partiza-
nų gretas429.

Pulko saugomame demarkacijos linijos bare buvo įrengiami postai, kasami 
apkasai. Gegužinės–Upninkų bare buvo iškasti 55 apkasai430.

Tačiau I pėstininkų divizijos, saugančios 180 kilometrų ilgio barą (jos su-
dėtyje buvo ir Pirmasis pėstininkų pulkas), padėtis darėsi itin sudėtinga. Ją dar 
labiau komplikavo spartus Lietuvos kariuomenės skaičiaus mažinimas. Nors 
pagal tuometinius etatus I pėstininkų divizijoje turėjo būti 7950 karių, faktiškai 
tebuvo 5280. Taigi trūko trečdalio karių. Minėtą barą saugojo 3 batalionai. Vie-
nas batalionas saugojo 60 kilometrų, o kuopa – 20 kilometrų ruožą, nors pagal 
Lauko tarnybos statutą, norint tinkamai eiti apsaugos tarnybą, kuopa galėjo 
saugoti ne daugiau kaip 2 kilometrus.

Taigi tokį ilgą barą, kertamą miškų, pelkių ir kalvų, saugoti buvo labai sun-
ku. Tuo sėkmingai naudojosi lenkų partizanai, užpuldami vieną ar kitą sargybos 
postą, grupuodami savo jėgas tuomet, kai lietuviai, stovėdami vietoje, pasyviai 
laukdavo netikėtų lenkų užpuolimų. Tai atsiliepė ir bendrai karių nuotaikai.

I pėstininkų divizijos vadas gen. ltn. K. Kleščinskis, apibūdinęs susidariusią 
padėtį jo vadovaujamos divizijos bare, kariuomenės vadui gen. ltn. Juozui Sta-
naičiui pasiūlė kaip galima greičiau papildyti I pėstininkų divizijos sudėtį pagal 
nustatytus etatus, visus Lietuvos šaulius ir partizanus pasiųsti į neutralią zoną, 

427 I pėst. divizijos štabo viršininko 1922-04-04 slaptas raštas I pėst. pulko vadui // Ten pat, l. 19.
428 Ten pat, l. 26.
429 Ten pat, l. 28.
430 Ten pat, b. 62, l. 244.
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imtis atitinkamų diplomatinių žingsnių nenormaliai ir nepakenčiamai padėčiai 
pakeisti, neapsiribojant vien tik informaciniais pranešimais Tautų Sąjungai apie 
įvykius fronte, kuriais nieko nepasiekiama, panaikinti neutralią zoną siekiant 
išvengti nereikalingų aukų.

Tačiau karinė vadovybė dėl sudėtingos tuometės politinės padėties ir finan-
sinių-ekonominių sunkumų I pėstininkų divizijai mažai kuo tegalėjo padėti431.

Greitai paaiškėjo, kad nerimą keliančios žinios buvo teisingos. Prasidėjo len-
kų partizanų organizuoti išpuoliai prieš Lietuvos kriuomenės sargybas. Pulko 
vadas plk. ltn. V. Skorupskis Gelvonų, Pabaisko, Musninkų ir Čiobiškio gy-
ventojams nuo 22 iki 3 valandos ryto uždraudė išeiti iš namų ir įsakė visiems 
nešiotis asmens dokumentus432.

Pulko vado nuogąstavimai buvo ne be pagrindo. 1922 m. liepos 11 d. 2 val. 
11 min. lenkų partizanai užpuolė Pasiekų kaime buvusią 5-osios kuopos 1-ąją 
lauko sargybą. Užpuolikų buvo apie 10. Puolimas buvo atremtas, abi pusės 
nuostolių nepatyrė433.

Liepos 25 d. 15 val. 30 min. lenkų partizanai apšaudė kaime Žodze (taip 
dokumentuose – G. S.) buvusią lietuvių sargybą. Vienas kareivis buvo sužeis-
tas434.

1922 m. liepos 26 d. 2 val. 15 min. 15–20 lenkų partizanų būrys užpuolė lau-
ko sargybą Užužėlių kaime. Sargyba buvo apsupta iš dviejų pusių. Sargybinis 
Vladas Musnickas buvo nukautas iš karto, antras sargybinis Pranas Sintotas, 
sunkiai sužeistas, dar sugebėjo ateiti į kaimą, bet ten greitai mirė. Susitelkusi 
sargyba lenkus atrėmė, tačiau jokios žalos jiems nepadarė435.

Rugpjūčio 14 d. 1 val. nakties maždaug 10 lenkų partizanų grupė vėl puolė 
pulko sargybą Užužėlių kaime, bet lietuviams atidengus ugnį atsitraukė436.

Rugpjūčio 22-osios vidurnaktį lenkai trimis grupėmis puolė apkasuose bu-
vusius pulko karius Valeikiškių, Sutkuškių ir Pakalniškių kaimuose. Lietuvių 
kariams išsiskleidus grandine ir atidengus koordinuotą ugnį, lenkai atsitraukė. 
Mūšis truko apie 40 minučių437.

1922 m. rugsėjo 17 d. apie 22 val. ties Musninkų dvaru tarp 1-osios ir 3-iosios 
kuopų buvo nutrauktas telefono ryšys. Iš 3-iosios kuopos tuojau buvo išsiųsti 
telefonistai jo sutaisyti. Sutaisę ryšį eiliniai Laugalis ir Sudujus užėjo į Musninkų 
dvarą pas darbininkus parūkyti. Jiems berūkant į pastatą įpuolė du lenkų par-
tizanai, ginkluoti revolveriais ir granatomis, ir abu kareivius nuginklavo. Lauke 
buvo dar trys lenkų partizanai. Kareiviai buvo nuvesti į mišką. Čia jiems buvo 

431 Lesčius V. Lenkų provokacijos neutralioje zonoje 1921-1923 metais // Karo archyvas, t. 22, p. 198–199.
432 Įsakymas Gelvonų, Pabaisko, Musninkų ir Čiobiškio valsčiams // LCVA, f. 513, ap. 1, b. 62. l. 14.
433 1922-07-11 telefonograma // Ten pat, b. 63, l. 81.
434 1922-07-25 telefonograma // Ten pat, l. 79.
435 1 pėst. Pulko 4 kuopos vado 1922-07-22 raštas 2-o bataliono vadui // Ten pat, l. 39, 73.
436 1922-08-14 telefonograma // Ten pat, l. 67.
437 1922-08-22 telefonograma // Ten pat, l. 64.
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įsakyta nusirengti. Pasinaudojus tamsa ir tankiais krūmais, abiem kareiviams 
pavyko pabėgti438.

Šį įvykį skaudžiai išgyveno pulko vadas. 1922 m. rugsėjo 23 d. įsakyme jis 
rašė: „Antras pulke atsitikimas, kada banditai nuginkluoja kareivius. Pirmame 
atsitikime buvo daugiau banditų negu karių, gal ir nebuvo galimybių pasipriešinti, 
bet paskutiniame atsitikime, kada dvare Musninkų telefonistą ir kareivį 2 bandi-
tai nurengė, neleistinas atsitikimas. Kareivis, turintis ginklą, neprivalo pasiduoti, 
kad jo garbę ir mundurą kas nors nuplėštų. Jie privalo tuos banditus arba suimti 
arba nužudyti, turėdami rankoje ginklą. Juk kareiviui ginklas duotas į rankas be 
kitų tikslų, jo gyvastei ir garbei apginti. Kareivis, atidavęs nuplėšti nuo jo pečių 
drabužius ir ginklą, grįžta į savo dalį be garbės (...). Čia gal ne tik apsileidimas ir 
kaltė tų kareivių, kiek jų viršininkų, kurie nepasistengė įskiepyti savo pavaldiniams 
visą laiką apmokydami juos narsumo ir sumanumo ir kad jie savo dalies garbę 
aukščiau statytų negu gyvybę. Jeigu tas būtų padaryta, nebūtų nurengti banditais 
kareiviai, o gautų banditai tiktai smūgį arba netektų gyvasties.“ Toliau vadas ragi-
no karininkus sustiprinti kareivių mokymus. Jis pabrėžė, jog kareivių šautuvai 
turi būti visą laiką užtaisyti, kad būtų galima juos panaudoti netikėčiausiais 
momentais439.

Divizijos vadas gen. št. plk. K. Kleščinskis ant plk. ltn. V. Skorupskio rapor-
to apie šį įvykį užrašė tokią rezoliuciją: „Skandalas! Jeigu štabe kuopos lenkų par-
tizanai galėjo nuginkluoti kareivius, reikalinga 
laukti, kad artimiausiu laiku bus nuginkluotas 
ir pats kuopos vadas. Gėda man apie tai praneš-
ti Gen. štaban. Kiek aš kalbėjau ir kiek rašiau, 
kad mes stovim fronte ir kad priešas nemiega. 
Matyt niekas neskaito mano įsakymų.“440

1922 m. spalio 25 d. pulke vėl įvyko labai 
nemalonus incidentas. Tą dieną lenkų parti-
zanai užpuolė ir paėmė į nelaisvę du pulko 
5-osios kuopos karius, važiavusius į Pasiekų 
mišką malkų. Per užpuolimą dar vienas karei-
vis buvo sužeistas, vienam pavyko pabėgti.

Į šį įvykį labai griežtai sureagavo laikinai 
einantis kariuomenės vado pareigas gen. ltn. 
Juozas Stanaitis. Jis piktinosi, kad pulko ka-
reiviai pasidavė į nelaisvę kokiems 6–8 lenkų 
partizanams, o kiti, pamiršę šventą kario par-
eigą gintis, palikę nelaimėje draugus, pabėgo. 

438 1 pėst. pulko vado V. Skorupskio 1922-09-19 raštas I pėst. divizijos vadui // Ten pat, l. 40.
439 Įsakymas 1 p. p. 1922-09-23 Nr. 266 // Ten pat, b. 56, l. 350–351.
440 1 pėst. divizijos štabo viršininko raštas I pėst. pulko vadui // Ten pat, b. 63, l. 31.
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