ALGIMANTO APYGARDOS

VADAS ANTANAS
STARKUS-MONTĖ

PRIEŠ 100 METŲ SPALIO 29 D. GIMĖ VIENAS IŠKILIAUSIŲ AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ VADŲ ANTANAS STARKUS-MONTĖ, O ŠIŲ METŲ
LAPKRIČIO 1-OJI YRA ŠIO BEBAIMIO LIETUVOS LAISVĖS
KOVOTOJO 70-ŲJŲ ŽŪTIES METINIŲ DIENA. KARIO SKAITYTOJUS SUPAŽINDINAME SU A. STARKAUS-MONTĖS GYVENIMO IR KOVOS KELIU.

Šeima

Ž

inios apie Antano
Starkaus šeimą yra
ganėtinai skurdžios.
Yra žinoma, kad
Antanas kartu su
broliu Feliksu augo
vidutinio ūkininko
šeimoje. Starkų šeima buvo įsikūrusi Zubiškių (dabar Vairiškiai) kaime
(Adomynės parapija, Šimonių valsčius,
Panevėžio apskritis). Šeima valdė 14 ha

Gintaras Vaičiūnas
Dalius Žygelis

ūkį. Šiuo metu nedidelis 4 sodybų Vairiškių kaimas priklauso Šimonių seniūnijai
Kupiškio rajone. Jis yra 4,6 km nuo Adomynės bažnytkaimio prie kelio, važiuojant iš Adomynės į Juodpėnus. Partizanų
vado gimtosios sodybos nelikę nė ženklo.
Kaip ir daugelio kitų Lietuvos partizanų,
taip ir jo gimtieji namai buvo sunaikinti
sovietų valdžios per turto konfiskaciją,
gyventojų trėmimus ir kuriant kolchozus.
Tėvas Julius Starkus mirė vokiečių

okupacijos metais, motina dėl sovietų
valdžios persekiojimo paliko gimtuosius
namus ir slapstėsi pas giminaičius.
Yra žinoma, kad pokario metais
A. Starkus susilaukė sūnaus (mama – Algimanto apygardos partizanų ryšininkė)
ir jį pakrikštijo taip pat Antanu, kad šis
keistomis aplinkybėmis mirė visai jaunas.
Abu broliai Antanas ir Feliksas Starkai dalyvavo 1941 m. Birželio sukilime
Šimonių miestelyje. Vokiečių okupacinei valdžiai paleidus sukilėlių būrį,
Feliksas išvyko į Panevėžį ir įsidarbino
miesto policijos nuovadoje. Iš pradžių
dirbo eiliniu policininku, o 1943 m.
jam buvo suteiktas policijos vachmistro
laipsnis. Prie Panevėžio artėjant Raudonajai armijai (RA), 1944 m. liepą jis
pasitraukė į Žemaitiją, o iš ten – į Vokietiją. Daugiau apie Felikso likimą nieko nežinoma. Tiesa, kai kurie autoriai
mini, kad F. Starkus kovojo partizanų
gretose ir Vėderiškių kaime (Šimonių
vlsč.) 1947 m. rugsėjo 28 d. žuvo kartu
su partizanais broliais Antanu ir Jonu
Aidukais. Šitaip tvirtinama remiantis
klaidinga Kupiškio aps. MGB skyriaus
informacija. Iš tikrųjų kartu su broliais
Aidukais žuvo partizanas Jonas Čirūna
iš Kamajų valsčiaus Gučiūnų kaimo.

F. Starkui kovoti Lietuvos partizanų
gretose neteko. Apie jo tolesnį likimą
nuo 1944 m. vasaros nėra jokių žinių.

II pasaulinio karo
metai
Abejotina kai kurių autorių pateikiama versija, kad nuo 1941 m. rudens
A. Starkus įstojo į vermachtą (Vokietijos
ginkluotosios pajėgos 1935–1945 m., –
red. past.) ir iki 1944 m. rudens kovojo
Rytų frontuose. Lietuvos laisvės armijos
(LLA) desantininkų grupės vadas
Antanas Gogelis (A. Starkaus kaimynas
iš gretimo Obuonių kaimo), sunkiai
sužeistas patekęs sovietams į rankas,
per tardymus apibūdino visus savo
vadovaujamos grupės narius. Minėdamas A. Starkų, jis teigė, kad šis kalba tik
lietuviškai. Peršasi išvada: per tris metus, neva praleistus vokiečių kariuomenėje, A. Starkus turėjo išmokti bent jau
susikalbėti vokiškai, taigi, jei nė trupučio
neišmokęs, vermachte veikiausiai jam
tarnauti neteko.
Panevėžio aps. NKGB skyriaus
1945 m. operatyvinėse bylose paminėta, kad A. Starkus vokiečių okupacijos
metais dirbo policininku Vilniuje. Tai
labiausiai tikėtina informacija, nes dauguma aktyvių Birželio sukilimo dalyvių,
vokiečiams įsakius sukilėlių būriams išsisklaidyti, perėjo dirbti būtent į policiją.
Kita vertus, A. Starkaus bendražygiai – Lietuvos partizanai Povilas
Tručinskas-Smala ir Jurgis Trečiokas-Rytas – tvirtino, kad Antanas yra
kovojęs Rytų fronte prie Stalingrado
ir prasiveržęs iš priešo apsupties. Kad
A. Starkus tarnavo vermachte, per
tardymą tvirtino ir vienas iš patikimų
jo informatorių – Šimonių vlsč. MGB
skyriaus skrebas (stribas, – red. past.)
Vytautas Skrupskis iš Paižinio kaimo.
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1944 m. artėjant frontui, daugelio
Rytų Lietuvos valsčių policijos pareigūnai, savisaugos būrių nariai, šauliai
pradėjo organizuotai trauktis į Vakarus.
Toks būrys buvo sukurtas ir Šimonyse.
Iš pradžių jam vadovavo Kauno Vytauto
Didžiojo universiteto studentas medikas Juozas Dalinda, paskui – Lietuvos

kariuomenės ltn. Antanas Gogelis. Šiame 40 vyrų būryje buvo ir A. Starkus.
1944 m. liepos 20 d. šimoniškių būrys
prie miestelio susikovė su RA 257-osios
šaulių divizijos žvalgais bei rusų partizanais, veikusiais Šimonių girioje. Po
kautynių būrio nariai vėl susirinko ir
organizuotai pasitraukė link Kupiškio.
Po kiek laiko pasiekė Žygaičių miestelį
pačiame Lietuvos ir Vokietijos (Rytų
Prūsijos) pasienyje.

1944 m. Abvero (vok. Abwehr – gynyba; Vokietijos karo žvalgybos ir
kontržvalgybos institucija) komandos
ėmė rengti diversines grupes, kurios
turėjo veikti RA užnugaryje. Didžioji
dalis lietuvių Abvero sistemoje faktiškai
atsirado tik 1944 m. liepą, kai sovietai jau
buvo pradėję antrąją invaziją į Lietuvą (nors pavieniai lietuviai karininkai
Abvere tarnavo nuo 1941 m., – red. past.)
Vokiečių karinė vadovybė, neįstengdama
sustabdyti vis gilyn slenkančio fronto,
buvo priversta pakeisti nuomonę lietuvių
atžvilgiu ir bandyti derėtis su jais lygiateisiais pagrindais. Abvero karininkai
užmezgė glaudžius ryšius su lietuvių
pogrindžio organizacijų, kurios veikė ir
prieš vokiečių okupacinę valdžią Lietuvoje, atstovais ltn. Jonu Jurkūnu iš Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos (LLKS;
šios santrumpos šiame tekste netapatinti su 1949 m. partizanų įkurtu
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžiu, –
red. past.), ltn. Juozu Barzda iš LLA,
kpt. Povilu Gužaičiu iš Lietuvių aktyvistų
fronto, Petru Paulaičiu iš Lietuvos laisvės
gynėjų sąjungos ir kitais.
Nors iki 1944 m. vasaros lietuvių
pogrindžio organizacijų vadovybė buvo
griežtai nusistačiusi prieš bendradarbiavimą su vokiečiais, tačiau 1944-ųjų vasarą dėl pasikeitusios karinės ir politinės
situacijos pakeitė savo poziciją. Kai kurie
vermachto vadai, sovietų kariuomenei
užimant vis didesnę Lietuvos teritoriją, buvo suinteresuoti antisovietinio
partizaninio pasipriešinimo skatinimu
sovietų užnugaryje. Vokiečių kariškiai
ėmė ieškoti kontaktų su besiburiančiais lietuvių partizanais ir pogrindžio
nariais. Gi tuometės lietuvių antinacinės
rezistencijos vadai viltingai žiūrėjo į JAV
ir Didžiąją Britaniją, tikėdamiesi, kad
po II pasaulinio karo bus įgyvendinti
Atlanto chartijos principai – visos karo

metu agresorių užgrobtos šalys atgaus
valstybingumą, tačiau suprato, kad tam
reikės laiko, todėl ilgesnė ar trumpesnė
partizaninė kova prieš sovietus taip pat
bus neišvengiama. Lietuviams, besiruošiantiems ginkluotai kovai, buvo labai
reikalingi ginklai ir gerai paruošti kadrai.
Susidarė sąlygos vermachto ir lietuvių
pogrindžio organizacijoms bendradarbiauti kovojant prieš Lietuvą puolančius
sovietus. Vokiečiai mainais už žvalgybinę informaciją ir diversinius veiksmus
įsipareigojo lietuvių partizanus aprūpinti
ginklais ir radijo aparatūra, parengti
žvalgų bei diversantų būrius.
Sparčiai klostantis naujajai karinei
ir politinei situacijai, susitarimas su
vokiečiais tebuvo tik laikinas taktinis
sandėris, stiprinantis už nepriklausomybę kovojančius lietuvių partizanus.
1944 m liepos pradžioje Kaune įvyko
karininkų ltn. Jono Jurkūno, kpt. Igno
Velavičiaus-Vyliaus, plk. Motiejaus
Naujoko, kpt. Kazimiero Martinkaus
ir kitų pasitarimas. Buvo numatyta
sukurti slaptą centrą, kontroliuosiantį lietuvių parengimo procesą, o
vokiečiams reikalingų, bet Lietuvai
žalingų diversinių veiksmų (sprogdinti
gamyklas, tiltus) nevykdyti. Ribotą
žaidimą su Abveru sankcionavo LLA
vyriausiasis štabas. Apie 1944 m. liepos
11–12 d. kpt. Ignas Velavičius-Vylius
susitiko su Abverkomandos (vok.
Abwehrkommando) OKG FAK-203
(vok. Front-Aufklärungs-Kommando-203; liet. Fronto žvalgybos komanda
203) mokyklos atstovu zonderfiureriu
Zegelke ir susitarė pasiųsti 1–2 mėnesių
apmokymams 20–40 žmonių, iš jų 2–5
radistus. Paskui visi šie žmonės turi
grįžti į savo gyvenamąsias vietas oro
keliu, jei teritorija būtų užimta RA.

1944 m. rugpjūčio 2 d. šimoniškių
ir iš kitų Lietuvos vietų organizuotai
į Žygaičių miestelį atvykusius būrius
aplankė du pagrindiniai lietuvių verbuotojai į desantininkų mokyklą – LLA
narys vyr. ltn. Jonas Žukas ir vokiečių
karinės žvalgybos mokyklos FAK-203
atstovas zonderfiureris Zegelke. Lietuviams jie pasiūlė mokytis desantininkų
mokykloje, o baigus ją grįžti kovoti į
Lietuvą. Norinčių grįžti į namus kovoti
prieš okupantus iš Rusijos atsirado
per 100 žmonių, bet ne visi jie tiko
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verbuotojams. Iš šimoniškių būrio buvo
atrinkti 6 asmenys: ltn. Antanas Gogelis
iš Obonių kaimo, studentas medikas
Juozas Dalinda iš Šimonių, Vietinės
rinktinės savanoris Anicetas Laužikas
iš Duoniūnų kaimo, Antanas Starkus iš
Zubiškių, policininkas Jonas Vaidila iš
Šimonių ir buvęs Kupiškio kooperatyvo
darbuotojas, 1941 m. Birželio sukilimo
dalyvis Bernardas Žekonis iš Tumasonių kaimo. Didžiąją dalį žmonių Abvero
desantininkų mokykloms atrinko patys
lietuviai ryšio karininkai. Šitaip į mokyklas buvo nusiųsti konkrečias užduotis turėję pogrindžio organizacijų nariai.
Absoliuti jų dauguma nė nemanė dirbti
vokiečiams, o grįžę į Lietuvą įsitraukė į
partizaninį judėjimą. Tiesą sakant, toks
jų tikslas ir buvo nuo pat pradžių.
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Iš viso į Abvero mokyklas buvo pasiųsta apie 200 savanorių. Lietuviai buvo
apmokomi keturiose iš jų. Daugiausia (apie 100) kursantų lietuvių buvo
apmokyta OKG FAK-203 mokykloje.
Iki 1945 m. ji vadinosi Koriuk Nr. 203
(vok. Komandeur des rückwärtigen
Gebietes; liet. užnugario sričių viršininkas). Mokykla tiesiogiai buvo pavaldi
Abvero 2-ajai komandai (vok. Leitstelle
II Ost; liet. Valdymo centras II Rytai),
veikusiai prie vermachto 3-iosios tankų
armijos. Šiai komandai priklausanti OKG FAK-203 diversinė mokykla
liepos pabaigoje bazavosi Dalvice (vok.
Dallwitz), 20–30 km nuo Įsručio (vok.
Insterburg), o rugpjūčio pradžioje
buvo perkelta į Valdeno (vok. Walden)
dvarą netoli Dancigo (vok. Danzig;
dabar – Gdanskas). Valdeno dvare
kursantai mokėsi 2 mėnesius. Vėliau
desantininkų mokyklos patalpos buvo
perduotos karo ligoninei, todėl teko išsikelti į Šmelino (vok. Schmelin) dvarą
apie 50 km nuo Dancigo. Čia kursantai
praleido dar du mėnesius. Galiausiai
mokykla buvo perkelta į Frankenhageno (vok. Frankenhagen) dvarą netoli
Kionico (vok. Konitz), 60 km nuo Dancigo. Čia mokymai buvo baigti.
Desantininkų mokymai prasidėjo

1944 m. rugpjūčio 2 dieną. Buvo numatytas 4–5 savaičių kursas, bet mokslai
užtruko beveik pusmetį. Iš pradžių
buvo mokoma tik karinio parengimo.
Kursantams persikėlus Valdeno dvarą,
juos pasitiko mokyklos dėstytojai ir
viršininkas, lietuvių kilmės vokiečių kariuomenės kpt. Laurinatis (Laurenat).
Į lietuvius jis kreipėsi: „Ponai lietuviai,
jūsų tauta šiuo metu velka bolševikų
jungą. Mes turime išvaduoti tautą iš
šio pragaro. Šioje mokykloje jus išmokys, kaip reikia kovoti su bolševikais.“
Ši mokykla sutelkė stiprius lietuvių
karininkų kadrus, be to (kas ne mažiau
svarbu) mokyklos viršininkas kpt. Laurinatis (Laurenat) buvo jiems palankus.
Rusų ir vokiečių kalbas bei sprogdinimo meną dėstė vermachto ltn. Pranas
Bakšaitis (Bakšat), buvęs mokytojas,
repatriantas. Lietuvių ryšio karininkais
prie komandos buvo LLKS vadovybės
nariai: Lietuvos kariuomenės (LK)
ltn. Jonas Jurkūnas ir ats. ltn. Matas
Valeika. Lietuvių grupės viršininkas
buvo LK kpt. Stasys Kantvydas, pavaduotojas – LLA narys vyr. ltn. Jonas
Žukas. Radistų mokykloje instruktoriumi dirbo j. ltn. Stasys Gudaitis. Jis
slapta nuo vokiečių instruktavo desantininkus, kaip elgtis Lietuvoje. Pranas
Velavičius dėstė radijo disciplinas.
Instruktoriais dirbo ir keletas vokiečių
bei lietuvių karininkų, kurie vėliau tapo
desantinių grupių vadais. Taigi šiame
Abvero padalinyje lietuviai ne tik organizavo savo žmonių apmokymą, bet
čia veikė ir stiprus lietuvių pogrindis.
Pažymėtina, kad daugumoje Abvero desantininkų mokyklų mokymo procesą į
savo rankas perėmė lietuvių karininkai,
vokiečiams palikdami tik ekipavimo bei
persiuntimo per fronto liniją užduotis.
Visi kursantai pagal kilimo vietą
buvo suskirstyti į 6–12 asmenų grupes.
Mokykloje buvo sudarytos Panevėžio,
Ukmergės, Anykščių, Raseinių, Kauno,
Šakių, Smilgių, Subačiaus, Šeduvos ir
Šimonių grupės.
Šimonių grupėje kartu su A. Starkumi
buvo dar 5 kursantai. Šios grupės vyresniuoju buvo paskirtas ltn. A. Gogelis.
Visi kursantai lietuviai vilkėjo vokiškas
uniformas su lietuvišku trispalviu rankovės antsiuvu.
Dienos režimas buvo toks: 6 val. –
kėlimasis, iki 11 val. – fizinis pasiren-

gimas, 11–13 val. – pietūs, 13–17 val. –
mokymai, 17–18 val. – vakarienė,
18–20 val. – mokymai, 20–22 val. –
laisvas laikas, 22–6 val. – miegas. Maitino labai gerai. Eiliniams kursantams
kas mėnesį buvo išmokamos 37 markės,
karininkams – 200.
Buvo dėstomos šios disciplinos:
sprogmenys ir jų savybės bei sprogdinimas, rikiuotė, žvalgybos organizavimas, bunkerių kasimas ir maskavimas,
rusiški ginklai ir jų naudojimas, mūšio
vedimo taktika, topografija, orientacija
pagal žemėlapį. Iš pradžių buvo tik
teorinis mokymas, paskui praktika. Per
praktinius užsiėmimus buvo lavinami
šaudymo iš kulkosvaidžių, karabinų,
automatų, pistoletų įgūdžiai. Sprogdinti mokėsi, sprogdindami akmenis,
medžius, įvairius daiktus.
Buvo mokoma orientuotis miške be
žemėlapio ir kompaso, maskuoti pėdsakus. Instruktoriai vesdavo į mišką prie
mokyklos, kur mokė kasti ir maskuoti
bunkerius 2 žmonėms, vėliau didesnei
(iki 10 žmonių) grupei.
Mokykloje buvo dėstomi agentūrinės
žvalgybos pagrindai, mokoma, kaip
atpažinti komunistus ir aktyvius sovietų
valdžios rėmėjus, kaip juos išaiškinti ir
likviduoti. Taip pat buvo mokama vadovauti būriui, kautynių taktikos, rengti
pasalas, kovinių džiudžistsu veiksmų.
Visos šios disciplinos A. Starkui ir jo
bendražygiams vėliau labai pravertė
partizaniniame kare.
Ne visi šimoniškiai, atrinkti mokytis desantininkų mokykloje, pateko į
ltn. A. Gogelio vadovaujamą šešių kursantų desantininkų grupę, kuri pradėta
formuoti ir pavadinta Šimonių grupe
1944 m. gruodžio 5 d., likus 1,5 mėnesio iki desantavimo. Iš tiesų grupėje
buvo tik 3 šimoniškiai – grupės vadas
ltn. A. Gogelis, A. Starkus ir B. Žekonis.
Be jų, šioje grupėje mokėsi Ipolitas
Lukoševičius iš Krekenavos vlsč., Anicetas Laužikas iš Kupiškio vlsč. ir Bronius
Urbonas iš Raguvos valsčiaus. Tuo
pačiu metu Šimonių grupę papildė dar
3 desantininkai iš radistų mokyklos:
kaunietis studentas Viktoras Tabelskis, zarasiškis, buvęs vermachto karys
Pranas Šablinskas ir buvęs policininkas
iš Krekenavos Vincas Januškevičius.
Taigi, Šimonių grupėje iš viso buvo jau
9 desantininkai.

Iš visų kursantų-desantininkų grupių
(jų buvo 10), kurios buvo formuojamos
OKG FAK-203 desantininkų mokykloje,
vienintelėje Šimonių grupėje buvo
2 radistai (V. Tabelskis ir P. Šablinskas)
ir šifruotojas (V. Januškevičius). Kitose
grupėse buvo po radistą ir šifruotoją, o
kai kurios grupės buvo be radistų.
Šimonių grupės vadas ltn. A. Gogelis
1945 m. sausio 10 d., likus 11 dienų
iki grįžimo į Lietuvą, Frankenhageno
miestelyje susitiko su OKG FAK-203
mokyklos dėstytoju, LLKS vadovybės
nariu ats. ltn. Matu Valeika-Putinu.
Pastarasis A. Gogeliui perdavė šifrus,
pagal kuriuos desantininkai turėjo
palaikyti radijo ryšį su dviem LLKS
priklausančiomis radijo stotimis. Viena
iš jų, pavadinta „Donat“, veikė Švedijoje
ir buvo kuruojama LLKS vadovybės
nario dr. A. Vokietaičio, kita („Centrinė“) veikė Vokietijoje. Šifrai ryšiams
su stotimi „Donat“ Švedijoje užmegzti
buvo perduoti tik dviejų desantininkų
grupių vadams – šimoniškiams bei brolių Liesių Antano ir Broniaus desantinei
grupei. Šie desantininkai dar prieš
stodami mokytis į Abvero žvalgybos
mokyklas priklausė lietuvių pogrindinėms organizacijoms, taigi, jais buvo
labiausiai pasitikima. Tikėtina, kad
būtent dėl to lietuvių karininkai, LLKS
nariai, dirbę dėstytojais OKG FAK-203
mokykloje, pasistengė, kad Šimonių grupei būtų priskirti 2 radistai.
Ats. ltn. M. Valeika-Putinas Šimonių
grupės vadui ltn. A. Gogeliui perdavė
VLIK informacinį biuletenį, prašydamas tiražuoti ir išplatinti savo krašte.

Grįžimas į Lietuvą
1945 m. sausio 15 d., likus 5 paroms
iki grįžimo į Lietuvą, buvo galutinai
suformuotos penkios desantininkų grupės: Naujamiesčio, Smilgių, Subačiaus,
Šeduvos ir Šimonių. 32 desantininkai
iš Frankenhageno dvaro buvo išsiųsti
į Vormdito aerodromą (Rytų Prūsija)
netoli Įsruties miesto (dabar – Černiachovskas, Kalingrado srities centrinėje
dalyje, – red. past.). Paskutinis instruktavimas desantininkams vyko Vormdito
aerodrome, likus 2 dienoms iki skrydžio
į Lietuvą. Buvo akcentuoti pagrindiniai
uždaviniai: organizuoti partizanų būrius, naikinti sovietų valdžios aktyvis-

tus, rinkti žinias apie RA judėjimą ir
dislokaciją ir šias žinias perduoti radijo
siųstuvais į Vokietiją; taupant jėgas
ateičiai, stengtis išvengti susidūrimų su
RA daliniais ir tik pasikeitus padėčiai
fronte Vokietijos naudai imtis aktyvių
veiksmų prieš RA.
Po instruktavimo desantininkai gavo
fiktyvius asmens tapatybės dokumentus
ir fiktyvius NKVD darbuotojų pažymėjimus. Pagal juos Šimonių grupės vadas
ltn. A. Gogelis buvo Jonas Lokaitis,
A. Starkus – Antanas Rickus. Kiekvienas desantininkas turėjo pistoletą,
prožektorių, kompasą, peilį, kastuvėlį, 4 000 rusiškų rublių, planšetę
su žemėlapiais ir individualų, 20 kg
sveriantį paketą (sauso maisto davinys
savaitei, veltiniai, batai, antklodė,
palapinė-apsiaustas, šoviniai, medikamentai, tvarsčiai, 3 komplektai vasaros
mundiruotės (uniforma, – red. past.)).
Radistų bagaže buvo dar ir atsarginės
baterijos. Grupių vadai ir radistai gavo
po rankinį laikrodį.
Devynių asmenų Šimonių grupė
buvo apginkluota 2 granatsvaidžiais su
50 granatsvaidžio sviedinių, 2 rankiniais čekiškais kulkosvaidžiais „Brno“
ir 2 000 vnt. šovinių prie jų, 9 vokiškais
karabinais ir 2 000 karabino šovinių,
9 rusiškais automatais PPŠ ir 3 600 jų
šovinių, 9 pistoletais, iš jų – 7 mauzeriai ir 900 šovinių, 40 vokiškų rankinių
granatų, 2 raketiniais pistoletais ir
50 jų šovinių. Gana svarus buvo ir
grupės sprogmenų arsenalas – kiekvienam desantininkui teko po 3 kg plastito
ir po kilogramą kitos rūšies sprogiosios
medžiagos. Sprogioji medžiaga buvo
supakuota metalinėse dėžutėse nuo
konservų. Grupė taip pat buvo aprūpinta
30 rankinių granatų sprogdiklių, 82 įvairių rūšių detonatoriais ir 6 m. bikfordo
virvės. Taip pat pasirūpinta Biržų, Panevėžio, Rokiškio, Ukmergės ir Utenos
apskričių topografiniais žemėlapiais bei
topografiniais smulkaus mastelio Šimonių girios žemėlapiais, kur turėjo būti
šios grupės dislokacijos vieta.

1945 m. sausio 19 d. iš Vormdito aerodromo pakilęs lėktuvas „Junkers 88“
per fronto liniją link Lietuvos išskraidino Smilgių, Subačiaus ir Šeduvos
desantininkų grupes. Po 2 dienų (sausio
21-ąją) toks pat lėktuvas išgabeno į

Lietuvą 15 desantininkų iš Naujamiesčio ir Šimonių grupių. 6 desantininkai
iš Naujamiesčio grupės, vadovaujami
Vlado Želnio, iššoko su parašiutais pirmi
ir 2 val. 30 min. nusileido netoli Smilgių
miestelio, nors nusileidimo vieta buvo
numatyta arčiau Naujamiesčio (apie
20 km į pietus nuo faktinės nusileidimo
vietos ties Smilgiais).
Devynių asmenų Šimonių desantininkų grupę buvo numatyta nuleisti
Šimonių girios rajone, bet dėl netobulos
to meto navigacijos, be to, naktį vėl
buvo šiek tiek apsirikta – 3 val. 10 min.
iš lėktuvo iššokę desantininkai nusileido netoli Palevenėlės bažnytkaimio
Daukučių miške maždaug už 25 km į
šiaurės vakarus nuo planuotos nusileidimo vietos. Iš esmės tokia paklaida,
ypač to meto sąlygomis, nebuvo blogas
rezultatas. Blogiau buvo tai, kad nusileidimo metu sprogo viena iš dėžių su
amunicija. To priežastis, ko gero, buvo
netinkamai supakuotas krovinys su detonatoriais. Sprogimas galėjo atkreipti
sovietų karinės žvalgybos dėmesį.
Prašvitus visi desantininkai sėkmingai susirinko į būrį ir susirado atskirai
parašiutais nuleistus krovinius. Buvo
nutarta laikytis numatyto plano ir vykti
į Šimonių girią. Prieš tai desantininkai
pas vietinius ūkininkus pasiskolino dvejas arkliais traukiamas roges, susidėjo
visus daiktus ir, sulaukę tamsos, patraukė pietvakarių kryptimi. Prieš vidurnaktį
netoli Palevėnėlės jie susidūrė su RA
2-ojo Pabaltijo fronto SMERŠ (karinė
žvalgyba) 5-osios užkardos žvalgų būriu.
Veikiausiai tai nebuvo atsitiktinumas.
Arba, kaip rašyta, jų dėmesį galėjo
atkreipti amunicijos dėžės sprogimas,
arba kas nors, pastebėjęs desantininkus, apie juos pranešė sovietams. Kitaip
sunku patikėti, kad žiemą tamsiu paros
metu kaimo kelyje desantininkai visai
atsitiktinai susitiktų SMERŠ žvalgų būrį.
Neatmestina ir tai, kad dar Vokietijoje
sovietų agentai sužinojo desantininkų
grupių nusileidimo vietas ir laiką.
SMERŠ būrio vado vyr. ltn. V. Budanovo raporte nurodyta, kad jie
nebandė nustatyti važiavusiųjų rogėmis
asmenybių, bet iš karto norėjo juos sulaikyti. Desantininkai sovietams atsakė
automatinių ginklų ugnimi. Vienas
žvalgas žuvo, trys buvo sunkiai sužeisti.
Toliau vyr. ltn. V. Budanovo raporte
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Šimonių desantininkų grupė patyrė
žymių nuostolių – buvo suimtas grupės
vadas A. Gogelis, prarasta beveik
visa ginkluotė, išskyrus tą, kuri buvo
panaudota mūšyje prieš rusų žvalgus
(SMERŠ). Palyginus vyr. ltn. V. Budanovo surašytą trofėjų ir desantininkų
grupės vado A. Gogelio per tardymus išvardytos desantininkų turėtos
ginkluotės aprašus matyti, kad iš
apsupties išsiveržę desantininkai išsaugojo 9 pistoletus, 9 rusiškus automatus
PPŠ, 5 vokiškus karabinus ir 2 čekiškus
rankinius kulkosvaidžius „Brno“. Vie-

nas iš šių kulkosvaidžių buvo asmeninis A. Starkaus ginklas per visą jo
partizaninės kovos kelią. Tik retkarčiais
vadas paimdavo į rankas belgišką arba
suomišką automatą.
A. Gogelis per tardymus A. Starkų
apibūdino šitaip: kilęs iš Šimonių vlsč.
Zubiškių k., baigęs 4 klases, 27 m. amžiaus, turi į Vokietiją pasitraukusį brolį
Feliksą ir Zubiškių kaime gyvenančią
motiną. Aukštas, lieknas, vidutinio
sudėjimo, blondinas, plaukai sušukuoti
atgal, veidas pailgas, švarus, skutasi,
nosis tiesi, akys mėlynos, kalba tik
lietuviškai, apsirengęs vokiška žalios
spalvos kariška striuke, vokišku vilnoniu megztiniu, rusiškomis vatinėmis
kelnėmis, nešioja rusišką žieminę ausinę kepurę, apsiavęs rusiškais auliniais
batais, ginkluotas rankiniu kulkosvaidžiu, automatu PPŠ ir mauzeriu.
Kartu su A. Starkumi partizanavęs
Jonas Sakalas, suimtas 1946 m. kovo
1 d., per tardymą savo būrio vadą apibūdino šitaip: 28 metų, iš Zubiškių k.,
1,80 m ūgio, sausas, veidas apvalus,
šviesus, skutasi, plaukai šviesūs, sušukuoti į dešinę pusę, nosis tiesi, aštri,
judesiai greiti, staigūs, akys pilkos.
Ginkluotas čekišku kulkosvaidžiu ir
prie jo turi dvi papildomas apkabas po
20 šovinių kiekvienoje, taip pat turi
vokišką 7,65 kalibro pistoletą su dviem
šovininėmis po 7 šovinius.
Kai kuriuose atsiminimuose tvirtinama, kad A. Starkus buvo labai aukštas – 1,90 m, o gal ir dar aukštesnis, bet
J. Sakalas per tardymą vado ūgį, tikėtina,
nurodė teisingai, nes jo paties ūgis suimto asmens anketoje tai pat nurodytas
1,80 metro. Jis tikrai galėjo įsidėmėti,
kad su savo vadu yra vienodo ūgio.

Pasiekęs gimtąjį Šimonių kraštą,
A. Starkus veikiausiai saugumo sumetimais savo gimtųjų namų neaplankė ir
iš pat pradžių apsistojo Puzionių kaime
pas Antaną Janulį, kurio sūnų Alfonsą
gerai pažinojo, kartu partizanavo. Vėliau per pažįstamus į A. Janulio sodybą
pasikvietė savo tetą Oną Gudaitę. Ši jam
papasakojo, kokios naujienos tėviškėje.
Teta matė nušalusias sūnėno rankas ir
apšašusias lūpas – tokios buvo prasiveržimo iš apsupties pasekmės.
Netrukus A. Starkus susisiekė su
pagrindiniu tuo metu Šimonių valsčiuje

veikusiu lietuvių partizanų būriu, vadovaujamu buvusio Kupiškio vlsč. policijos
vachmistro Alfonso Paškevičiaus-Liūto.
Šiame būryje 1945 m. sausį buvo 38 partizanai; vėliau (iki 1946 m. sausio) būrys
buvo išaugęs iki 62 kovotojų.
Įstojęs į A. Paškevičiaus-Liūto būrį,
A. Starkus iš karto buvo paskirtas Liūto
pavaduotoju. Tiesa, kai kuriuose Panevėžio aps. NKVD skyriaus dokumentuose
nurodoma, kad A. Starkus iš karto buvo
paskirtas būrio vadu; kitur nurodoma,
kad šie partizanų vadai vadovavo atskiriems būriams. Labiausiai tikėtina, kad
A. Starkus, kurį laiką buvęs Liūto pavaduotoju, greitai tapo atskiro būrio vadu.
Tuo metu jau buvo persekiojami
A. Starkaus artimieji, jo motina turėjo
palikti gimtuosius namus ir slapstytis
pas patikimus žmones. Gimtoji sodyba
liko tuščia, todėl buvo plėšiama skrebų ir
kitų, kaip buvo sakoma, svieto perėjūnų.
1946 m. sausio 2 d. jau negyvenamą
Starkų sodybą nutarė patikrinti pro
šalį važiavę skrebai. Jiems įėjus į vidų,
nugriaudėjo sprogimas. Žuvo Šimonių
skrebas Jonas Kazlauskas, kitas skrebas
(Vladas Vaičius) buvo sunkiai sužeistas.
Vėliau apie šį įvykį tardytojui papasakojo suimtas A. Starkaus būrio partizanas
Jonas Sakalas: „Kai A. Starkaus namuose sprogo mina mes gerai girdėjome,
nes mūsų būrys tuo metu buvo už 2 km
Civiškių miške. Bet iš pradžių apie sprogimą A. Starkus mums nieko nepasakojo ir neužsiminė, kad tai jo darbas. Tik
vėliau jis mums pasakė, kad neapsikentęs jo namus plėšiančių skrebų, jis savo
namus buvo užminavęs.“
Liūto ir A. Starkaus vadovaujami partizanų būriai veikė Šimonių valsčiuje,
todėl dažnai susitikdavo ir vykdydavo
bendras operacijas. 1946 m. kovo 10 d.
žuvus A. Paškevičiui-Liūtui, visiems
Šimonių krašto partizanams toliau
vadovavo A. Starkus. Tuo metu jis pasirinko slapyvardį Blinda.
1946 m. A. Starkus-Blinda užmezgė
ryšius su Vytauto apygardos Šarūno
rinktinės vadu Antanu Slučka-Šarūnu. 1946 m. rugsėjį Šarūnas sukvietė
partizanų, veikusių Šimonių valsčiuje ir
artimiausiose jo apylinkėse, pasitarimą.
Susitikimas įvyko Šimonių vlsč. Ažusienio k., miškelyje prie Prano Aiduko
sodybos. Pasitarime dalyvavo 20 partizanų. Buvo nutarta sukurti Šimonių

krašte veikiančią Šarūno rinktinės 2-ają
Algirdo kuopą ir jos vadu skirti A. Starkų-Blindą.
Po pusmečio, 1947 m. sausio 2 d.,
A. Starkus-Blinda Vytauto apygardos
vado Jono Kimšto-Žalgirio įsakymu
Nr. 4 paskirtas Šarūno rinktinės vado
pavaduotoju kartu einant 2-osios Algirdo kuopos vado pareigas.
1948 m. balandžio 15 d., sukūrus
naują Algimanto partizanų apygardą
ir suformavus jos štabą, A. Starkus buvo paskirtas eiti apygardos
štabo viršininko pareigas, o 1948 m.
gegužės 21 d. Algimanto apygardos
vado A. Slučkos-Šarūno įsakymu jis
paskirtas Šarūno rinktinės vadu. Po
šio paskyrimo A. Starkus dar kartą
pakeitė slapyvardį ir iki pat žūties jis
vadinosi partizanu Monte. 1948 m.
rugpjūtį, Algimanto apygardos vadui
Antanui Slučkai-Šarūnui tapus Karaliaus Mindaugo partizanų srities vadu,
vadovavimą Algimanto apygardai perėmė A. Starkus-Montė. Jam suteiktas
leitenanto laipsnis.
Bendražygiai, apibūdindami A. Starkaus-Montės asmenybę, pirmiausia
išskiria jo drąsą, šaltakraujiškumą,
duoto žodžio laikymąsi, reiklumą,
sugebėjimą vadovauti kitiems kautynių metu. Pasak partizanų ryšininkų ir
rėmėjų, jis labai pasitikėjo savo krašto
žmonėmis, nors ir menkoms galimybėms esant stengdavosi jiems padėti,
ypač persekiojamiems partizanų artimiesiems. Okupantams ir vietiniams
kolaborantams Kupiškio, Rokiškio ir
Anykščių krašte A. Starkus-Montė buvo
svarbiausias priešas. Čekistai jau nuo
pirmos A. Starkaus grįžimo į Lietuvą
dienos pradėjo intensyviai jį medžioti.
Čekistų vadovybė ypač didelį dėmesį
skyrė partizanams-desantininkams,
nes šie buvo gerai parengti partizaninei
kovai, o svarbiausia, buvo apmokyti,
kaip tokią kovą organizuoti.

Žvalgybinė ir
kontržvalgybinė
Montės veikla
Žvalgybinė veikla partizanų pasipriešinimo kovose buvo viena svarbiausių.
Algimanto apygardos štabe, vadovaujant A. Starkui-Montei, Žvalgybos

zijos direktorius Vladas Devindauskas,
skyriaus viršininku buvo paskirtas
mokymo dalies vedėjas Andrijauskas,
Montės kraštietis Jonas Lapienis-Jomokytojas Vincas Deksnys (vėliau
keris iš Šimonių vlsč. Vodonių kaimo.
Algimanto apygardos štabo narys; žuvo
Žvalgybinės veiklos ataskaitos kartu
1948 06 03), Šimonių miestelio pašto
su ūkinės veiklos ataskaitomis buvo
viršininkas Baublys, maža to, keturi Šivieni svarbiausių vadovybei teikiamų
monių miestelio skrebai: Šimonių vlsč.
dokumentų. Žvalgybinėse ataskaitose
komsorgas (komjaunimo organizatobūrių vadai rinktinės štabui pranešdavo
rius, – red. past.) Povilas Kanapeckas,
apie jų atsakomybės rajone vykusius
Vaclovas Kabikas, Juozas Jurkštas ir
okupantų ir kolaborantų veiksmus,
Vytautas Skrupskis.
prieš civilius gyventojus ir partizanus
taikytas priemones, pateikdavo skrebų,
1946 m. Kupiškio aps. MGB skyrius
sovietinių aktyvistų sąrašus, informaciparengė agentūrinę bylą „Lesnyje brodiają apie jų ginkluotę, taip pat žinias apie
gi“ („Miško klajūnai“), kurios pagrindinis
suimtus, ištremtus bei nužudytus gyobjektas buvo A. Starkus-Blinda. Tačiau
ventojus, priešo agentų ir informatorių
po metų čekistams ne tik kad nepavyko
veiklą. A. Starkui surinkti šią
informaciją padėdavo vietiniai
gyventojai ir ryšininkai, ypač
savi žmonės, dirbangys sovietinėse įstaigose. Tarp tokių buvo
Julijonas
BurneikaŠimonių valsčiaus vykdomojo
Tardytojas
komiteto buhalterė Bronė Matulionytė, Šimonių progimna-

Algimanto apygardos štabo narys
Julijonas Burneika-Tardytojas
ir Rytų Lietuvos (Karaliaus
Mindaugo) srities vadas
Antanas Slučka-Šarūnas.
Labai dažnai šioje nuotraukoje
J. Burneika yra klaidingai
įvardinamas kaip Antanas
Starkus-Montė. Kaip yra iš
tiesų, aiškiai matoma apatinėje
nuotraukoje, kur yra įamžinti
abu šie partizanai.
Fotografuota 1949 m.
Antanas
Starkus-Montė

Julijonas
Burneika-Tardytojas
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nurodoma, kad atsakomąja ugnimi vienas ginkluotas asmuo buvo sužeistas,
iškrito iš rogių, bet kiti jį paėmę ir, apsukę roges, atsišaudydami traukėsi link
miško. Juos persekiojant, buvo sunkiai
sužeistas antras nepažįstamas asmuo,
kurį pavyko paimti į nelaisvę; likusieji,
išmetę iš rogių krovinį, pasitraukė.
Sužeistąjį tardant paaiškėjo, kad tai
desantininkų grupės vadas A. Gogelis.

Tokiomis aplinkybėmis A. Starkus
pradėjo savo penkerių metų partizaninį kelią. Vėliau jis bendražygiams
pasakojo, kad planavo išvaduoti sunkiai
sužeistą grupės vadą. Smarkiai rizikuodami desantininkai buvo įsiveržę
į Kupiškio ligoninę, bet ten paaiškėjo,
kad A. Gogelis jau perkeltas į Panevėžį. Po intensyvių SMERŠ, o paskui
Panevėžio aps. NKGB skyriaus čekistų
tardymų A. Gogelis buvo nuteistas
mirties bausme ir vėliau sušaudytas.
Kiti Šimonių desantinės grupės nariai
išsiskirstė – grįžo link savo gimtųjų
vietų ir įsitraukė į partizaninį pasipriešinimą sovietų okupacijai. Pirmosiose
kautynėse praradus radijo siųstuvą, ryšiai su vokiečiais ir lietuvių pogrindžio
veikėjais taip ir nebuvo užmegzti. Su
A. Starkumi į Šimonių kraštą pasitraukęs grupės radistas P. Šablinskas žuvo
1946 m. balandį, B. Žekonis – 1947 m.
kovą, A. Laužikas – 1948 m. sausį.
Dauguma lietuvių desantininkų buvo
aukštų moralinių savybių ir didžiulio
pasišventimo žmonės, pasiryžę aukotis
dėl Lietuvos laisvės. Vienas tokių pasišventusių Lietuvos laisvei žmonių buvo
Antanas Starkus.
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sunaikinti A. Starkaus, bet nepasisekė ir
bent kiek priartėti prie šio tikslo. Čekistų operatyviniame plane buvo numatyta
infiltruoti į A. Starkaus būrį vidaus
agentą, bet šis planas neišdegė, o iš kitų
agentų gauti duomenys neturėjo didelės
operatyvinės reikšmės.
Tačiau čekistams sėkmė nusišypsojo
ten, kur jie visai nesitikėjo. Algimanto
apygardos kovotojai buvo užverbavę
nemažai skrebų, valstybinių įstaigų
darbuotojų, kurie įvairiais būdais labai
padėdavo partizanams, todėl buvo
pabandyta užverbuoti dar vieną svarbų
asmenį – Šimonių vlsč. MGB skyriaus
operatyvinį darbuotoją ltn. Jaroslavą Zdanevičių. Pirmasis iniciatyvos
ėmėsi A. Starkaus ryšininkas Aloyzas
Kanišauskas – net nepasitaręs su
vadu, bet naudodamasis proga, pasiūlė
ltn. J. Zdanevičiui, kad suorganizuos
pastarojo susitikimą su A. Starkumi.
MGB leitenantas sutiko, bet apie tai iš
karto informavo savo vadovybę.
Montė ryšininko iniciatyvą įvertino
palankiai ir nepaisydamas didelės rizikos nutarė su čekistu susitikti akis į akį.
Ko gero, tokį jo sprendimą lėmė sėkmė
verbuojant kitus asmenis. Be to, kaip ir
dauguma partizanų A. Starkus tuo metu
dar tikėjo, kad Europoje neišvengiamai greitai kils karas. Jis klaidingai
manė, kad dalis okupantams dirbančių lietuvių tiesiog nori išpirkti savo
kaltę. Prie tokių A. Starkus priskyrė ir
J. Zdanevičių. Pirmajame savo laiške
jam rašė: „Visų akys žvelgia į Vakarus.
Vieni laukia įvykstančio istorijos rato
pasisukimo su džiaugsmu ir viltimi į
geresnę ateitį. Kiti – su baime ir nepasitikėjimu, žinodami sulauksią teisingo
atpildo už padarytus darbus.“ Be to,
baigdamas laišką A. Starkus pažymėjo:
„Susitikimo metu, nežiūrint kokios
bebūtų jūsų pažiūros ir įsitikinimai, aš
kaip karys duodu „garbės žodį“, kad
pasielgsiu garbingai.“
Deja, tuo metu A. Starkus neįvertino
to, kad užkietėjusiam čekistui, koks
pasirodo ir buvo J. Zdanevičius, sąvoka
„garbė“ nieko nereiškia. Kaip minėta,
J. Zdanevičius apie užsimezgantį ryšį su
Monte iš karto pranešė savo viršininkams, o šie apie tai informavo LSSR vidaus reikalų ministrą, sovietų saugumo
gen. mjr. Juozą Bartašiūną. Labiausiai
patyrę kovoje su partizanais – LSSR

MGB 2-osios BB (kovos su banditizmu
valdybos) čekistai – neatidėliodami
ėmėsi ruošti išsamų A. Starkaus įviliojimo į spąstus ir sunaikinimo planą.
Pirmas A. Starkaus susitikimas su
J. Zdanevičium įvyko 1946 m. gruodžio
18 d. Vytauto Aiduko sodyboje Obonių
kaime. Buvo „susitarta“ palaikyti ryšius
ir bendradarbiauti. „Bendradarbiavimas“ truko daugiau kaip 4 mėnesius –
iki 1947 m. balandžio 27 dienos. Deja,
per tą laiką MGB pavyko išaiškinti
kai kuriuos partizanų ryšininkus ir
rėmėjus, bet čekistai taip ir nenustatė
kad trys Šimonių vlsč. MGB skyriuje
dirbę skrebai (Vytautas Skrupskis,
Povilas Kanapeckas ir Juozas Jurkštas)
yra A. Starkaus ryšininkai ir nuoširdžiai dirba partizanų naudai. Būtent
jie ir įspėjo A. Starkų, kad per 1947 m.
balandžio 27 d. suplanuotą susitikimą
su MGB ltn. J. Zdanevičiumi čekistai
rengia jo sulaikymo arba nužudymo
operaciją. Šiuo atveju lemtingą klaidą
padarė Kupiškio aps. MGB skyriaus viršininkas mjr. Nikiforas Pendiurinas: po
J. Zdanevičiaus ir A. Starkaus susitikimo, kuriame kaip čekisto palydovas dalyvavo ir skrebas V. Skrupskis, abu juos
pasikvietė į savo kabinetą ir instruktavo, kaip toliau vykdyti čekistų sumanytą
planą suimti partizanų vadą. Čekistai
tuo metu nežinojo, kad V. Skrupskis
dirba partizanams. Įsitikinęs, kad
J. Zdanevičius yra ištikimas savo viršininkams čekistams, V. Skrupskis apie
operaciją papasakojo savo draugams
P. Kanapeckui ir J. Jurkštui o šie netrukus apie tai informavo A. Starkų.
Neaišku, kodėl A. Starkus ir toliau
bendravo su J. Zdanevičiumi, nors jau žinojo, kad pasitikėti juo visiškai negalima.
Per tą laiką jie buvo susitikę tik 2 kartus,
o visas „bendravimas“ buvo susirašinėjimas. Čekistai tempė laiką, nes siekė
kuo daugiau sužinoti apie A. Starkaus
ryšius, bunkerių vietas, ryšių punktus.
Savo ruožtu A. Starkus, išlaikydamas
čekistus labiausiai dominančią informaciją paslaptyje, J. Zdanevičiui pavesdavo
vis sudėtingesnes užduotis – pateikti jam
informaciją apie MVD ir MGB darbą ir,
svarbiausia, apie jų agentūrą.
MGB, supratusi, kad klasta norimos
informacijos iš A. Starkaus neištrauks,
ėmėsi įgyvendinti jo suėmimo arba
nužudymo per 1947 m. balandžio 27 d.

susitikimą planą. Čekistai labai smulkiai suplanavo visą operaciją, apgalvojo
įvairius jos variantus, jeigu netikėtai
pasikeistų aplinkybės. Operacijai buvo
sutelktos gausios pajėgos – aplink Butėnų kaimą, kur buvo numatytas A. Starkaus ir J. Zdanevičiaus susitikimas,
dviem žiedais buvo išdėstytos pasalos.
Kad partizanai netyčia nepastebėtų šių
čekistų, išorinis apsupties žiedas buvo
net 6 km atstumu nuo Butėnų kaimo.
Tačiau visi čekistų planai ir kruopštus pasiruošimo operacijai darbas
nuėjo perniek, nes partizanų vadas į
susitikimo vietą Butenų kaime, savaime
suprantama, neatėjo.
Tuo metu, kai čekistai, skrebai ir
garnizonų (įgulų, – red. past.) kareiviai,
laukdami pasirodant A. Starkaus,
tupėjo pasalose, Šimonių miestelyje
nugriaudėjo sprogimas. Buvo susprogdintas Šimonių valsčiaus pirmojo Komunistų partijos sekretoriaus Stepono
Braknės namas ir minėtas partijos
sekretorius žuvo. Galima numanyti, kad
operaciją suplanavo A. Starkus, tačiau
lieka paslaptimi, kas ją įvykdė. Yra žinoma, kad tą dieną, nors ir buvo rengiama
plati A. Starkaus sulaikymo operacija,
Šimonyse čekistai paliko visiškos kovinės parengties karių grupę ir vietinius
skrebus, todėl nusprendęs pats vykdyti
šią operaciją A. Starkus būtų smarkiai
rizikavęs. Tačiau būtent šią versiją per
tardymus pateikė V. Skrupskis.
Kitą versiją apie komunisto
S. Braknės namo susprogdinimą per
tardymą pateikė partizanams dirbęs
Svėdasų apylinkės pirmininkas Algirdas
Matuliauskas. Jis tardytojui Šardakovui
papasakojo, kad, praėjus mėnesiui po
sprogimo, jis buvo susitikęs su partizanais Juozu Lapieniu-Dariumi, Pranu
Galvydžiu-Valteriu ir Romasiu (Vincu
Deksniu-Ramuniu, – red. past.). Per
susitikimą A. Matuliauskas partizanams
perdavė šovinių ir Svėdasų skrebų
sąrašą. Už tai partizanas Ramunis tada
A. Matuliauską pagyrė ir pasakė: „<...>
mes Šimonyse taip pat turime tokius
žmones kaip Jūs, gerus vyrus, dirbančius sovietiniais tarnautojais. Jie pasinaudoję proga įmetė į komunisto namą
minosvaidžio sviedinį – ir partorgas
žuvo, ir jo namas sugriuvo.“

Koviniai nuopelnai
Visi bendražygiai, kartu su A. Starkumi dalyvavę kautynėse, pabrėždavo jo
susitelkimą, drąsą ir tikslų vadovavimą
kovotojams. Mėgstamiausias A. Starkaus-Montės, puikaus šaulio, ginklas
buvo čekoslovakiškas kulkosvaidis
„Brno“ (ZB-26). Tai tarp partizanų
populiarus ir patikimas ginklas su 2 dėtuvėmis po 20 šovinių. Taikiklis buvo
šone, šaudymui naudojami vokiški šoviniai. Partizanai šiuos kulkosvaidžius
vadindavo broniukais. Pirmaisiais kovų
metais šovinių nestigo, bet vėliau jų
įsigyti buvo didžiulė problema. Bėgant
laikui, tiek ginklų, tiek šaudmenų
kokybė gerokai suprastėjo – jie tapo
nepatikimi, be garantijos, nes buvo
netinkamomis sąlygomis laikomi.
Šaudmenų parakas būdavo atidrėkęs,
tūtelės oksidavusios. Dažnai tokie
šoviniai „prisvildavo“ vamzdyje, todėl
šovinį tekdavo „išmušti“ tik didele jėga,
bato kulnu trenkiant į ginklo spyną.
Mūšio metu tai teko patirti ir
A. Starkui-Montei, kai jis su savo būrio
kovotojų grupe 1948 m. balandžio 16 d.
prie kelio Svėdasai–Butėnai surengė
pasalą Svėdasų skrebams. Montei davus
komandą šauti į važiuojančius skrebus,
iššovė tik vieno partizano ginklas, nors
pasaloje dalyvavo 8 partizanai; neiššovė
ir Montės vadinamasis broniukas.
Kol partizanai tvarkė ginklus, skrebai
sėkmingai pabėgo. A. Starkus dėl šios
nesėkmės buvo smarkiai supykęs, bet
partizanai tą pačią dieną žygiuodami iš
pasalos vietos link Šimonių girios ties
Pauriškių kaimu susitiko dar vieną grupelę – keturis Svėdasų skrebus. Šį kartą
kulkosvaidis suveikė kaip reikiant: buvo
nukauti 3 skrebai: Teremijus Sobakovas, Silvestras Rancevas ir Ivanas
Kuzminovas.
Savo bendražygiams A. Starkus
nemėgo girtis apie tai, kiek čekistų ar
skrebų jis asmeniškai yra nukovęs, bet
per vieną iš susitikimų čekistui J. Zdanevičiui jis pasakė, kad asmeniškai yra
nukovęs MVD ltn. Padšivalovą iš Šimonių garnizono, NKVD ltn. Kostą Daukšį
iš Svėdasų vlsč. NKVD skyriaus ir MVD
srž. Krapiną iš Šimonių garnizono. Matyt žuvusių čekistų dokumentai pateko
į partizanų gretas, todėl Montė žinojo

jų pavardes. MGB ltn. J. Zdanevičiui
veikiausiai ši informacija buvo pateikta
kaip įspėjimas – bandysi apgauti, toks
pats likimas lauks ir tavęs.
Mėgiamiausias A. Starkaus-Montės
kovos būdas su okupantais buvo pasalos.
Jau nutrūkus „bendradarbiavimui“ su čekistu J. Zdanevičiumi, A. Starkus-Montė
pasalose kartu su savo būrio partizanais
nukovė Skapiškio vlsč. MGB skyriaus
vyr. ltn. Kiriliną, j. ltn. Praną Morozą,
Skapiškio vlsč. partorgą Romą Bieliauską
ir valsčiaus Vykdomojo komiteto pirmininką Kalistratą Rancevą.
Sėkmingas pasalas A. Starkaus
vadovaujami partizanai suorganizavo
1946 m. kovo 18 d. Skapiškio vlsč. Mičiūnų kaime, kur buvo likviduota visa
Skapiškio vlsč. MVD skyriaus operatyvinė grupė – 4 skrebai ir jų vadas MVD
j. ltn. Balobaskinas.
1946 m. rugpjūčio 30 d. prie kelio
Svėdasai–Šimonys netoli Druskių
kaimo partizanai nukovė 4 Šimonių
skrebus ir 2 MVD kareivius.
1948 m. gegužės 22 d. penkiolika Montės vadovaujamų partizanų
Šimonių girios pakraštyje prie kelio
Svėdasai–Šimonys surengė pasalą
pravažiuojančioms mašinoms su MVD
kareiviais, kurie dalyvavo partizanų ir
jų rėmėjų šeimų trėmime. Tada buvo
likviduoti 2 MVD karininkai ir 5 kareiviai. Toje pasaloje dalyvavęs partizanas
Jurgis Trečiokas-Rytas pasakojo: „Mus
susikvietęs A. Starkus-Montė pasakė,
kad mes privalome atkeršyti už ištremtas mūsų šeimas. Jis nusivedė į pasalos
vietą. Kai pasirodė sunkvežimis su
kareiviais, Montei davus komandą, visi
partizanai vienu metu atidengė ugnį.
Mašina su okupantų kareiviais nulėkė
nuo kelio į griovį; partizanai į ją šaudė
dar kelias minutes. Tada skubiai atsitraukė į mišką.“
Be pasalų, partizanai naudodavo
ir trumpų išpuolių taktiką. Vienas iš
tokių A. Starkaus-Montės vadovaujamų
partizanų išpuolių – sovietinės rinkimų
apylinkės užpuolimas 1946 m. sausio
20 d. Bajorų kaime netoli Svėdasų. Partizanai likvidavo NKVD operatyvinės
grupės, saugojusios rinkimų apylinkę,
vadą NKVD ltn. K. Daukšį, sunaikino
visus rinkimų apylinkės dokumentus ir
paėmė 16 šautuvų. Matyt toks skaičius
skrebų ir kareivių saugojo rinkimų

apylinkę, kur ši apsauga dingo, čekistų
dokumentuose žinių nėra.
Vienos sunkiausių kautynių, kuriose
teko dalyvauti A. Starkui-Montei ,vyko
1949 m. rugpjūčio 17 d. Rezgių kaime
Butleriškio miško pakraštyje (dabar
Kavarsko sen. Anykščių r., – red.
past.). Tuo metu ši vieta buvo vadinama
Piktagalio kaimo krūmais, o netoli jų
buvo vietovė, vadinama Piktagalio pievomis. Piktagalio krūmynuose vietiniai
partizanai buvo įsirengę stovyklą. Tuo
metu juos, lydimas septynių kovotojų,
vizitavo Algimanto apygardos vadas
A. Starkus-Montė. Stovykloje susirinko
15 partizanų. Aptarę kovos reikalus,
Montė su savo vyrais jau buvo pasiruošę grįžti į savo veikimo teritoriją, bet
1949 m. rugpjūčio 17-osios ankstyvą
rytą partizanų stovyklą iš visų pusių
pradėjo supti sovietų kariuomenė. Kaip
vėliau išaiškėjo, stovyklos vietą išdavė
MGB agentas „Kostas“ – legalizavęsis
partizanas iš Piktagalio kaimo Silvestras Ginietis. Vienintelis išsigelbėjimas
buvo veržtis per apsupties žiedą. Iš
15 partizanų 12 prasiveržė iš apsupties; Jonas Butkus-Karklas ir Juozas
Šilaika-Šviedrys žuvo, Anicetas Simanonis-Sigitas buvo sunkiai sužeistas ir
suimtas. Prasiveržimas buvo nemažas
partizanų laimėjimas, nes 15 partizanų
būrelį puolė 96 MVD 137-ojo šaulių
pulko 3-iojo bataliono kareiviai ir apie
50 skrebų iš Kavarsko, Troškūnų ir
Kurklių valsčių MGB skyrių. Su vadais
ir čekistų operatyvininkais puolančiųjų
jėgos buvo 11 kartų didesnės. Partizanų
išsigelbėjimą iš beviltiškos padėties
labiausiai lėmė apygardos vado Montės
taiklūs šūviai į sovietų kulkosvaidininkus. Šio mūšio dalyvis, vienas iš labiausiai dabar žinomų Algimanto apygardos
partizanų Jonas Kadžionis-Bėda prisimena: „Pirmas pradėjo kalbėti apygardos vadas Montė: „Tokiose kautynėse,
iš kurių nebėra vilties prasiveržti, esu
pirmą kartą per visą partizaninės
kovos laikotarpį. Kadangi baigiasi šoviniai, vienintelė išeitis mums
visiems – nusišauti.“ Pirmasis šiam
pasiūlymui pasipriešinau aš, nors tik
prieš keletą minučių ir be pasiūlymo
buvau sumanęs tą patį. Mano minčiai
pritarė Konkurentas: „Šautis patiems
nereikia, tegu priešas nušauna. O gal
dar bent vienas ir ištrūksim?“ Montė
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Partizanų mokymas
ir auklėjimas.
Atsišaukimas „Tik
partizanams“
Auklėti ir mokyti eilinius partizanus,
ypač naujokus, buvo viena svarbiausių
partizanų vado pareigų. Algimanto
apygardos Žalgirio būrio vado pavaduotojas Jurgis Trečiokas-Rytas prisimena
kad A. Starkus-Montė prieš žygį visiems
partizanams paaiškindavo, kaip jie
turi planuoti ir vykdyti žygį. Yra išlikęs
Algimanto apygardos vado A. Starkaus-Montės 1948 m. lapkritį rašytas

laiškas, kurį jis pavadino atsišaukimu į
kovotojus. Jame buvo išsamiai išdėstyta,
kaip partizanai turi elgtis žygyje: „Partizanai žygyje neturi užmiršti bendros
manevrinės tvarkos, kaip antai: tik
vienas partizanas imasi tvarkyti žygį;
žygio metu vyrai turi būti padalinti į
dvi grupes – žvalgomąją ir pagrindinę;
iš anksto turi būti nurodyta, kokį sparną kautynių metu užims grupės – dešinį
ar kairį. Praktikuojama taip: žvalgybos
grupė užima dešinį, pagrindinė grupė
kairį sparną. Pagrindinė grupė dengia
atsitraukimą. Atstumas žygyje vyras
nuo vyro nemažiau kaip 8–10 m, grupė
nuo grupės 50–100 m nakties metu, o
dienos metu pagal galimybes atstumas
turi būti kuo didesnis; jei tenka žygiuoti
dienos metu, būtina siųsti priešakinius
žvalgus; iš anksto sutarti vietą, kur bus
susirenkama po kautynių.“
Tame pat atsišaukime kaip nuolat
besikartojančią blogybę A. Starkus-Montė įvardija atsargumo stoką: „Dalis
partizanų, nors ir turėdami skaudžių
pamokų, nesiima saugumo priemonių.
Tos priemonės visiems žinomos, būtent: niekuomet neužmiršti, kas esame
ir kur esame. Niekuomet nebūti be
sargybos. Arba žygyje grupė partizanų
eina būriu garsiai kalbėdami, ir todėl
priešas pastebimas tik tada kai iš arti
atidengia į būrį ugnį.“ J. TrečiokasRytas savo prisiminimuose mini, kad
vadas pasiruošimo žygiui nuolat primindavo: „Žiūrėkite, kad nebūtų kaip

Šeduikiuose.“ 1948 m. gruodžio 13 d.
Šeduikių kaime žuvo septyni Algimanto
apygardos partizanai. Atėję į sodybą, jie
nepasirūpino sargyba, buvo netikėtai
užklupti ir visi žuvo.
1948 m. lapkričio 1 d. parašytame
atsišaukime „Tik partizanams“ A. Starkus-Montė pirmiausiai įvardina, dėl
ko jis nutarė savo kovotojams skelbti šį
atsišaukimą: „Pats atsišaukimo pavadinimas jau rodo, kad bus kalbama apie
mūsų, t. y. partizanų klaidas. Žinoma,
kalbėti, rašyti apie savo klaidas gana
sunku. Deja, dalis partizanų ne visai supranta esamą sunkią dabartinę padėtį,
dažnai per daug apsipranta su esamais
pavojais ir partizaniška laime ir jų
nebeįvertina. Kiti, įkritę į neviltį, daro
klaidas, kurios žudo juos pačius.“ Toliau
vadas nurodo, kad kreiptis į partizanus
jis nutarė dėl didelių nuostolių, įvardija
pagrindines priežastis, dėl ko žūsta daug
kovotojų: „Daugiausia partizanams
žalos padaro be saiko vartojami svaigalai. Ypač žalingas alkoholio vartojimas
žygyje, kuomet kaip tik reikalinga
drausmė ir slaptumas. Įsigėrus dingsta
atsargumas, mažėja akylumas, nebesilaikoma nustatytos tvarkos, kalbama
taip garsiai kad, tyliam orui esant, girdėti už pusės kilometro. Jeigu kur netoli
seka priešas, susidūrimas neišvengiamas. <...> Be to niekas taip nežemina
partizanų vardo, kaip girto ginkluoto
ir uniformuoto partizano pasirodymas
gyventojų akyse“
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Kaip didelė kai kurių partizanų klaida
atsišaukime nurodomas masinis aukų
ir pinigų rinkimas iš gyventojų: „Čia
nenoromis kyla klausimas, kur gauti
partizanui pinigų. Juk reikia apsivilkti
ir apsiauti. Aišku, kad reikia, basi nebūsime. Bet būna tokių partizanų, kurie
renka pinigus net keliuose valsčiuose ir
beveik kiekviename kaime užsako po kelius šimtus rublių. Toks masinis pinigų
rinkimas visiškai neleistinas. Tai aiškus
plėšikavimas, kuris teršia visų partizanų garbę. Šitaip elgdamiesi įsigysime
skrebų vardą ir tokią pat panieką.
Tautiečiai į mus žiūri kaip į kovotojus už
laisvę, kaip į geriausią tautos žiedą. Tą
garbingą partizano vardą esame pilnai
užsitarnavę ir jo prarasti neturime teisės.“ Baigdamas šį atsišaukimą, Montė
savo kovotojams palinkėjo: „Partizanai,
nekartokime klaidų, bet iš ketverių
metų laisvės kovų patyrimo ir praktikos
mokykimės ir semkimės ištvermės iki
galutinės ir visiškos Pergalės.“

Bendravimas su
vietos gyventojais
Labiausia A. Starkus-Montė pasitikėjo savo kraštiečiais nuo Adomynės
ir Šimonių. Grižęs į Lietuvą, pirmomis
dienomis jis apsistojo Janulių sodyboje Šimonių vlsč. Puzionių kaime.
A. Starkus 1945 m. su savo būrio
kovotojais laikėsi konspiracinės taktikos
niekada vienoje vietoje nebūti ilgiau
kaip 2–3 dienas. Iki 1945 m. rudens
A. Starkaus būrys bunkerių neturėjo.
Persikeldavo iš vietos į vietą tik naktimis
ir tik keliais. Jeigu būdavo blogas oras,
nakvodavo vienkiemiuose pas patikimus
žmones ir rėmėjus; geru oru nakvodavo
miške. Daugiausia A. Starkaus būrys
1945 m. laikėsi nedideliuose Civiškių,
Grubų, Puodžgirio, Butkūnų miškuose,
retkarčiais ilgesniam laikui pasitraukdamas į Šimonių girią. Svarbiausi šio
būrio rėmėjai 1945 m. buvo Bronius
Taujanskas iš Bogdanavos k., Jonas Aidukas iš Obuonių k., Juozas Musteikis iš
Pagrubio k., Jonas Bočiulis iš Sokonių k.,
Ignas Baršauskas ir Jonas Braknė iš
Melaišių k. ir daugelis kitų Šimonių vlsč.
bei Adomynės parapijos gyventojų.
Starkaus asmeninė ryšininkė Ona
Matulionytė 1947 m. pavasarį MGB
ltn. J. Zdanevičiui yra sakiusi: „Antanas

labai pasitiki žmonėmis. Net tais, kurie
gali išplepėti apie partizanus, o aš
nepasitikiu net savo motina, nes tik dėl
savo senumo ji gali išsiplepėti.“
Nuo 1945 m. rudens A. Starkus
įsirengė du didelius bunkerius Obonių kaimo ūkininko Juozo Gogelio
dirbamuose laukuose. J. Gogelis buvo
artimas A. Starkaus draugas, kaimynas
ir rėmėjas. 1947 m. balandį apie šių
bunkerių vietą, neatlaikęs kankinimų
tardymų metu, čekistams parodymus
davė ryšininkas Vladas Dapšys. Laimei,
jam po kelių dienų pavyko pabėgti
iš Šimonių vlsč. MGB skyriaus ir jis,
rizikuodamas gyvybe, laiku suspėjo
A. Starkų perspėti. Todėl A. Starkus
labai vertino ir gerbė savo kraštiečius
kurie aktyviai A. Starkų ir jo partizanus
rėmė nuo pirmųjų jų kovos dienų.
Pirmaisiais partizaninio karo metais
kaimuose dar gyveno ir sovietinių aktyvistų bei skrebų šeimos. Jie buvo pirmieji
čekistų talkininkai, kaip sakoma, jų akys
ir ausys. A. Starkus stengėsi „pasirūpinti“
ir jais. Šimonių valsčiaus skrebų būrio
skyriaus vadas Vladas Vaičius, porą
kartų parūpinęs partizanams šovinių ir
už tai nuteistas 10 m. lagerio, 1949 m.
gruodį per tardymą papasakojo, kaip pas
jo žmonos seserį Viktoriją Jančienę, gyvenusią Druskių kaime, 1946 m. rudenį
užėjo A. Starkus-Montė ir paprašė suorganizuoti jo ir V. Vaičiaus susitikimą.
O jeigu ji to nepadarys buvo įspėta, kad
teks su šeima keltis prieš žiemą gyventi
į miestelį. V. Vaičius nusileido žmonos
prašymui ir susitiko su partizanais.
Susitikęs su partizanais V. Vaičius sutiko
jiems parūpinti šovinių.
Montės taktika „sovietinių“ žmonių
arba jų giminių atžvilgiu buvo aiški.
Jeigu padedi partizanams, niekas tavęs
negąsdins ir iš namų į miestelį gyventi
nevarys, bet jeigu atsisakysi padėti arba
partizanai išsiaiškins, kad tu esi priešo
informatorius, tau gyventi kaime ne
vieta – kelkis gyventi į miestelį arčiau
savo valdžios. Jeigu civilio piliečio
„nuopelnai“ šnipinėjant sovietų valdžios naudai buvo dideli ir įspėjimai
jam nepadėdavo, partizanai tokį asmenį
likviduodavo. Šimonių vlsč. MVD poskyrio agentūrinio-operatyvinio darbo
1946 m. vasario mėnesio patikrinimo
ataskaitoje rašoma, kad kai kurie MVD
operatyviniai darbuotojai geria kartu su

jiems priskirtais informatoriais, dėl to
A. Starkus išaiškino 3 MVD informatorius „Stuką“, „B 2“ ir „Rokšą“ ir juos
nubaudė mirties bausme.

Organizacinis
darbas
Einant įvairias pareigas partizanų
gretose (nuo būrio iki apygardos vado)
A. Starkui teko ne tik tiesiogiai organizuoti pavaldžių dalinių veiklą, bet ir parengti nemažai partizanų dokumentų:
įsakymų, protokolų, šnipų likvidavimo
bylų, instrukcijų.
Deja neišliko nei Šarūno rinktinės
štabo, nei Algimanto apygardos štabo,
kuriam vadovavo Montė, archyvas.
Atskiri šių archyvų dokumentai yra
išlikę tik MGB užvestose partizanų
baudžiamosiose bylose. Tarp jų 1946 m.
birželio 30 d. dokumentas – tuometinio
2-osios Algirdo kuopos vado A. Starkaus-Blindos nubraižytos partizanų
skyriaus, būrio ir kuopos organizavimo
schemos. Jos A. Starkaus parengtos
kaip priedai prie partizanų dalinio organizavimo instrukcijos. Tai pat rajono VS
(Visuomeninio sektoriaus) organizavimo schema. Iš šių dokumentų matyti
kad A. Starkus buvo vienas iš partizanų
pasipriešinimo struktūrų Šarūno rinktinėje kūrėjų ir organizatorių.
Išsilavinusių žmonių, kurie galėtų
vadovauti partizanams, labai trūko.
Pradėjęs 1948 m. balandį vadovauti
Algimanto apygardos štabui, A. Starkus
netrukus suformavo darbingą komandą iš buvusių eilinių partizanų. Jo
artimiausiu padėjėju ir pavaduotoju paskirtas Albinas Pajarskas-Bebas, baigęs
Rokiškio gimnazijos 7 klases, Organizacinio skyriaus viršininku – Aleksas
Matelis-Audenis, prie vokiečių dirbęs
Svėdasų valsčiaus valdyboje sekretoriumi-raštininku; Žvalgybos skyriaus
viršininku paskirtas Montės kraštietis
Jonas Lapienis-Jokeris; Ryšių skyriaus
viršininku – Jauniaus būrio vadas, pagal
profesiją siuvėjas, Julius Burneika-Tardytojas; Ūkio skyriaus viršininku, pagal
profesiją kalvis, neprilygstamas ginklų
meistras Pranas Galvydis-Valteris.
Tai buvo patyrę kovotojai, partizanų
gretose užsigrūdinę nuo 1945 metų. Visi
šie vyrai, išskyrus A. Pajarską-Bebą,
buvo baigę tik pradines mokyklas –
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apsisprendė: „Tada visi pasiruoškime,
pripildykime apkabas šovinių ir vėl
eikime prie vieškeliuko“. Taip ir padarėme. Konkurentas pirmasis trenkė
iš dešimtšūvio, ir prasidėjo lemiamoji
kova. „Ivanai“ ėmė rodyti savo galybę – šaudė labai smarkiai. Be abejo,
šovinių jiems netrūko. Montė pradėjo
pliekti atsistojęs – mat stačiam geriau
matyti priešų šaudymo lizdai. Bet tokiu
atveju mirtis garantuota. Tačiau šitaip
Montė nutildė „nenugalimuosius“!
Kaip šiandien matau aukštą, liekną
vyrą pilkos spalvos uniforma, basą,
be kepurės, stovintį prie ką tik mirtį
nešusio vieškeliuko ir garsiai tariantį:
„Gana! Šitie daugiau nebešaudys!“
Taip Montės dėka sėkmingai pralaužėme apsupimo žiedą.“
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nepalyginsi su Kęstučio ar Prisikėlimo
apygardų štabais. Bet A. Starkus-Montė
juose įžvelgė neatskleistą potencialą,
pasiryžimą, norą mokytis ir išmokti,
aukotis dėl bendro tikslo – būtent šios
sudėties štabas beveik 2 metus sėkmingai vadovavo Anykščių, Kupiškio,
Rokiškio ir dalinai Panevėžio krašto
partizanams. Tai dar kartą įrodo, kad
A. Starkus-Montė buvo geras partizanų
struktūrų organizatorius.
Šarūno rinktinės, vėliau Algimanto
apygardos ir Karaliaus Mindaugo srities
vadas A. Slučka-Šarūnas labai pasitikėjo savo bendražygiu Monte ir pavesdavo
jam organizuoti partizanų veiklą įvairiose Šiaurės Rytų Lietuvos vietose. Šarūno pavedimu, 1946 m. rugsėjį A. Starkus organizavo partizanų pasitarimą
Šimonių vlsč. Ažusienio kaime. Tame
pasitarime nutarta sukurti Šimonių
krašte veikiančią Šarūno rinktinės 2-ają
Algirdo kuopą. 1947 m. liepą A. Starkus
Pandėlio vlsč. Beržuonos kaime susitiko
su Pandėlio ir Panemunio apylinkėse
veikusių partizanų būrių vadais ir juos
įtikino jungtis į vieną struktūrą. 1947 m.
gruodį A. Starkus-Montė lankėsi Ragelių
apylinkėse netoli Rokiškio. Ten susitiko
su vietiniais partizanais, vadovaujamais
Kazio Jurevičiaus-Dobilo, ir pavedė jam
prijungti prie Algimanto apygardos Rokiškio ir Juodupės valsčiuose veikusias
partizanų grupes. A. Starkus-Montė nevengė partizanų dalinių vizitacijų, ilgų
ir pavojingų kelionių – ne kartą lankėsi
Panevėžio krašte Žaliojoje girioje, Troškūnų miškuose ir kitose Algimanto apygardos paribiuose buvusiose vietovėse.
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Sprogdinimas
Šimonyse
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Rašant apie partizanų vado A. Starkaus-Montės veiklą, dažnai prisimenamas Šimonių kultūros klubo susprogdinimas. Šio straipsnio autoriai daug
metų tiria šį įvykį, bet dar nerado jokių
patikimų įrodymų, kad šį sprogdinimą
įvykdė A. Starkus su savo bendražygiais. Vienas iš labiausiai žinomų
partizaninio karo tyrinėtojų Romas
Kaunietis taip pat pažymėjo, kad kyla
abejonių, ar tikrai A. Starkui-Montei turi atitekti „laurai“ už Šimonių
kultūros klubo susprogdinimą. Labai
jau nepanašus į partizanų metodus tas

vienetinis Aukštaitijos atvejis.
Klubas buvo susprogdintas 1949 m.
gegužės 1-ąją per vieną didžiausių
bolševikinių švenčių; tai buvo padaryta
naktį iš gegužės 1-osios į 2-ąją, vykstant
šokiams po bolševikinės šventės minėjimo. Sprogimo metu daugiausia nukentėjo miestelio liumpenproletariatas:
tarp 18 žuvusių ir 11 sužeistųjų buvo
Šimonių komsorgas Petras Druskis, Šimonių vlsč. VK instruktorius, komunistas Jonas Krikščiūnas, kandidatė į
VKP (b) Komunistų partijos narius,
bibliotekos vedėja Evgenija Talutienė,
valsčiaus vykdomojo komiteto darbuotojai, Šimonių valsčiaus sovietinių aktyvistų ir skrebų artimieji bei giminės.
Apie tai, kad Šimonių kultūros klubą
susprogdino A. Starkus-Montė, Jonas
Lapienis-Jokeris ir Albinas Pajarskas-Bebas, per tardymą (1949 11 05 ) tvirtino
suimtas P. Plechavičiaus kuopos vadas
Vladas Karosas-Vilkas; panašiai per tardymą (1949 11 06) liudijo Žalgirio būrio
vado pavaduotojas Jurgis Trečiokas-Rytas, tik jis dar pridėjo Antaną Jančį-Žaibą ir Vytautą Lapienį-Uosį. J. Trečiokas
MGB tardytojui taip pat patvirtino,
kad partizanams klubą susprogdinti
padėjo Šimonių skrebas Vladas Vaičius.
Pastarasis per tardymus prisipažino tik
tiek, kad partizanams buvo parūpinęs
šovinių. Nors ir buvo kankinamas, tačiau
bet kokį savo dalyvavimą sprogdinant
Šimonių kultūros klubą neigė. Kaip ir
1950 m. suimtas, tardytas ir kankintas
V. Lapienis-Uosis. Pažymėtina tai, kad
per tardymus prieš partizanus dažniausia buvo naudojamos fizinio poveikio
priemonės (kankinimai), tardomi
partizanai būdavo jėga verčiami atsakyti
į klausimus, todėl nieko nuostabaus,
kad visas kaltes versdavo žuvusiems
savo draugams. Taigi, prievarta išgauti
jų paliudijimai, ypač apie rezonansinius
įvykus, nėra patikimi.
Visi asmenys, kuriuos čekistai kaltino
dalyvavus sprogdinant ar kuo nors
padėjusius į orą paleisti Šimonių kultūros klubą, nuo kaltės išsigynė. Trys
partizanai per tardymus teigė, kad tai
padarė A. Starkus-Montė. Šį sprogdinimą galėjo įvykdyti ir A. Starkaus-Montės
užverbuoti Šimonių skrebai, bet jiems
tokie kaltinimai net nebuvo pateikti.
Žinant, kaip sovietai nevertindavo
žmogaus gyvybės, neatmestina versija,

kad Šimonių kultūros klubą galėjo
susprogdinti patys emgėbistai, šitaip
šimoniškių akyse siekdami diskredituoti gyventojų mylimą ir gerbiamą
partizanų vadą A. Starkų-Montę.

Paskutinis Montės
mūšis
Antanas Starkus-Montė žuvo 1949 m.
lapkričio 1 d. priešų apsuptas Algimanto apygardos štabo bunkeryje, Šimonių
girioje prie Priepado ežero. Prieš kelias
dienas suimto ir žiauriai kankinamo
partizano parodytą apygardos štabo
bunkerį šturmavo gausios MGB 298-ojo
šaulių pulko 3-iojo bataliono kareivių
ir MGB mokyklų kursantų pajėgos. Po
kelias valandas trukusių atkaklių kautynių baigiantis šoviniams, nenorėdami
pasiduoti gyvi, Algimanto apygardos
štabo bunkeryje susisprogdino visi jame
buvę partizanai: apygardos vadas Antanas Starkus-Montė, apygardos štabo
viršininkas Albinas Pajarskas-Bebas,
apygardos vado adjutantas Julijonas
Burneika-Tardytojas, Organizacinio sektoriaus viršininkas Aleksas
Matelis-Audenis, partizanai Juozas
Leškys-Algis, Stasė Vigėlytė-Živilė ir
Birutė Šniuolytė-Ida. Kautynės truko iki
pavakarių, temo, todėl žuvusiųjų palaikai buvo palikti vietoje. Tą pačią naktį
partizanų artimieji juos slapta palaidojo
Adomynės kapinėse.

Algimanto apygardos
štabo bunkerio
archeologiniai tyrimai
2015 m. Lietuvos gyventojų genocido
ir rezistencijos tyrimo centro iniciatyva ir užsakymu buvo atlikti detalūs
bunkerio erdvės ir artimiausios jo
aplinkos tyrimai. Tyrimams vadovavo
archeologijos mokslų daktaras Vilniaus
universiteto docentas Gintautas Vėlius.
Prieš pradėdami darbus, tyrėjai
disponavo MGB nubraižyta bunkerio
schema ir MGB suimtų bei tardomų partizanų parodymais. 1949 m. spalio 31 d.
partizanas Balys Žukauskas-Princas
tardomas taip apibūdino Algimanto apygardos štabo bunkerį: „Montės bunkeris
yra apie 4x5 metrų dydžio, apie 2 m
aukščio, viduje išmuštas lentomis, yra

Daliaus Žygelio, Lietuvos ypatingojo archyvo ir Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus fondų nuotr.

gultai. Įėjimas į bunkerį du žingsniai
nuo linijos, prie supuvusio pusės metro
aukščio kelmo. Liukas užpilamas smėliu, dėžės pavidalo. Ant liuko paviršiaus
užmesti sausuoliai. Per liuką reikia nusileisti kopėčiomis į 2 m gylį ir, einant
tiesiai 15 m ilgio ir 1,5 m aukščio tuneliu
patekti į bunkerį. Bunkeryje yra atsarginis 12–15 m ilgio išėjimas. Bunkeryje
yra: kulkosvaidis, automatai, šautuvai,
granatos ir „Algimanto“ apygardos štabo reikmenys. Bunkerį skiria pertvara,
vienoje pusėje įrengta virtuvė. Bunkerio
viduje taip pat yra šulinys.“
Archeologinių tyrimų metu nustatyta, kad partizanai įsirengdami bunkerį
pasirinko vietą su natūralia dauba. Tolesni tyrimai parodė, kad B. Žukausko
parodymai buvo ganėtinai išsamūs, bet
ne visai tikslūs. Bunkerio būta iš tiesų
didelio ir rimtai įrengto. Pagrindinė
bunkerio patalpa buvo kvadrato formos
4,7x4,7 m dydžio, iš viso – 22,09 m².
Patalpoje buvo įrengta krosnis ir
šulinys iš keramikinio vamzdžio. Buvo
įrengti du tuneliai – vienas iš jų pietų
vakarinėje dalyje – 0,8 m pločio ir
5,5 m ilgio buvo naudojamas kaip
pagrindinis įėjimas į bunkerį, kitas –
šiaurės rytinėje dalyje – 13,8 m ilgio
ir iki 80 cm pločio buvo naudojamas
kaip atsarginis išėjimas. Visų
bunkerio patalpų konstrukcija
panaši. Sienos buvo lentinės,
lentos užkištos už vertikalių
statramsčių. Ant balkių buvo
suklotos lentinės grindys.
Perkasose bei jų aplinkoje
aptikti 3 903 radiniai, sietini
su bunkerio naudojimo bei jo
sunaikinimo laikotarpiu. Gausiausia radinių grupė – šaudmenys ir sprogmenys: kulkos

(294 vnt.), šovinių tūtelės (444 vnt.),
šoviniai (270 vnt.), rankinių granatų
detalės (64 vnt.). Kulkos, šovinių tūtelės ir šoviniai buvo kelių tipų – šautuviniai („Mauser“, „Mosin“), pistoletiniai
(TT, „Parabellum“ ir kt.), signalinių
raketų, medžiokliniai. Šaunamųjų ginklų detalių aptikti 2 vienetai.
Aršią bunkerio šturmo kovą liudija
gausūs rankinių granatų radiniai. Perkasose bei už jų ribų aptikta 14 rankinių
granatų RG-42 nuleidžiamųjų svirčių,
tiek pat ištraukiamųjų žiedų, 18 sprogdiklio dalių – spyruoklės ir dūžiklio dangtelių, 17 degimo vamzdelių, vadinamų
lėtintuvais. Šiaurės rytų tunelyje grindų
lygyje aptikta ir sveika nesusprogusi
RG-42 tipo granata be nuleidžiamosios
svirties ir žiedo. Iškviesti išminuotojai
šį sprogmenį išsivežė ir sunaikino. Partizanų naudotus ginklus ir jų detales po
puolimo surinko užpuolikai. Nepastebėta liko tik rankinio kulkosvaidžio „Brno“
(ZB-26) šovinių dėtuvė, ją surado
archeologai.
Aptiktų aprangos detalių grupėje
dominuoja uniforminės bei civilinės
aprangos sagos. Iš viso surastos 22 sagos, tarp jų – 5 uniforminės su Vyčio
simboliu. Reti to meto radiniai yra striukių užtrauktukų galvutės bei jų detalės

(7 vnt.). Taip pat pavyko aptikti kariškos
kepurės kokardą. Įdomu tai, kad ši kokarda yra rankų darbo, pagaminta imituojant gamyklinį Lietuvos kariuomenės
kokardos pavyzdį. Ąžuolų vainiko centre
turėjęs būti Vytis skyde neišliko. Pavyko
surasti ir priešų pamestą kepurės
ženklą – penkiakampę, raudonu emaliu
dengtą žvaigždę su pjautuvo ir kūjo
simboliu centre. Aptikta ir uniforminės
kepurės dekoratyvinė dviguba virvutė
„vainikas“, pinta iš metalizuotų siūlų.
Galuose virvutė suriesta į kilpas, vienoje
jų išliko sagutė su Vyčio simboliu.

Geriausiai kovos už
laisvę esmę atspindi
partizanų vado Antano
Starkaus-Montės
žodžiai, užrašyti
viename iš jo laiškų 1947 m.: „Mes
sudarome tautinę nacionalistinę organizaciją, kuri vienodai kovos
bet prieš kurį okupantą ar tai būtų
kruvinasis bolševizmas ar fašistinė
Vokietija ar Lenkija. Kiekvieno lietuvio
pareiga kovoti aktyviai ar pasyviai
prieš tautos naikinimą“. A. Starkui
kova už laisvę pirmiausiai buvo pareiga
tautai; jis šią pareigą vykdė iki mirties.

1999 m. Antanui Starkui suteiktas
kario savanorio statusas ir pulkininko
laipsnis (po mirties). A. Starkus-Montė yra vienintelis Lietuvos partizanų
apygardų vadas, kurio nuopelnai kovoje
prieš sovietų okupantus dar nėra įvertinti (po mirties) valstybės apdovanojimu.
Rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) partizanų srities
vado Antano Slučkos-Šarūno teikimas apdovanoti
Algimanto apygardos vadą Antaną Starkų-Montę
Išsilaisvinimo kovos karžygio garbės vardu. Dabar šis
vardas prilyginamas apdovanojimui Vyčio Kryžiaus
ordino Didžiuoju kryžiumi.
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Algimanto apygardos štabo
bunkerio archeologinių tyrimų
metu. Atkastas nuo pagrindinės
bunkerio patalpos šiaurės rytų
krypties (link Priepado ežero)
13,8 m ilgio, 0,8 m pločio ir
1 m aukščio tunelis. Tunelio
erdvėje rasta nesprogusi RG-42
tipo granata be nuleidžiamosios
svirties ir žiedo.
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