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Už tai gen. ltn. J. Stanaitis 5-osios kuopos vadą ltn. Simanauską už netinkamą 
malkų vežimo organizavimą ir kareivių neišauklėjimą nubaudė 5 paromis, už-
tvaros viršininką vyr. psk. Cijunėlį už nepakankamą pagalbą į nelaisvę pateku-
siems draugams – 20 parų, eil. Bakaną už bėgimą nuo priešo – 30 parų, vyr. ltn. 
Šlepetį už blogą tarnybą – 10 parų arešto441.

Lapkričio 12 d. 23 val. apie 12 lenkų partizanų apšaudė Rimučių kaime bu-
vusią sargybą. Nuostolių nė viena pusė nepatyrė442.

Lapkričio 18 d. apie 10 lenkų partizanų du kartus apšaudė lietuvių sargybą 
Pasiekų kaime, lapkričio 26 d. 15 val., matyt, ta pati lenkų partizanų grupė vėl 
apšaudė lietuvius Pasiekuose443. Lapkričio 18 d., vadovaujantis vietos gyventojų 
pranešimais, buvo sulaikyti 5 įtartini vyrai ir 3 moterys.

Dėl gana įtemptos padėties saugomame demarkacijos linijos bare nebuvo 
kreipiama pakankamai dėmesio į kareivių švietimo darbą, todėl 1922 m. spalio 
28 d. laikinai einantis pulko vado pareigas plk. ltn. P. Genys rimtai įspėjo bata-
lionų, kuopų ir komandų Švietimo komisijų pirmininkus444. 

Deja, pulke buvo ir neigiamų reiškinių. Kareiviai iš pulko pradėjo beveik 
masiškai bėgti. 1921-aisiais pabėgo 730 kareivių, 1922-aisiais – 476445. Kai kurie 
vėliau sugrįždavo, tačiau visa tai labai kenkė pulko karių moralei. 

Kitas neigiams reiškinys buvo girtuokliavimas. Pulko vadas už tai griežtai 
baudė ne tik kareivius, bet ir karininkus. Jie buvo sodinami į areštinę, pažemi-
nami laipsniu ir kt.

Pulke paplito ir vagiliavimas. Jis pasiekė tokį mastą, jog 1922 metų gruodį 
pulko vadas turguje įvedė patruliavimą, kad kareiviai nepardavinėtų vogtų val-
diškų daiktų ir drabužių446.

1923 metų vasario pabaigoje Pirmasis pėstininkų pulkas iš Trečiojo pėsti-
ninkų pulko perėmė saugoti naują neutralios zonos barą nuo Neries upės iki 
Giedraičių miestelio imtinai.

Balandžio 24 d. pulko 1-asis batalionas iš Gelvonų rajono per Veprius atvyko 
į Statikų kaimą eiti Ukmergės įgulos tarnybas. Gegužės 6-ąją pulko 2-asis ba-
talionas išžygiavo užimti baro nuo Neries iki Giedraičių. Gegužės 9-ąją pulko 
štabas ir štabo tarnybos iš Gelvonų per Pabaiską atvyko į Ukmergę447.

1923 m. gegužės 23 d. pulko 2-asis batalionas, vykdydamas kariuomenės 
vado įsakymą užimti ambasadorių konferencijos nustatytą demarkacijos liniją 
su Lenkija, užėmė barą nuo Neries iki Aleksandraviškių kaimo imtinai. Gegu-

441  Įsakymas kariuomenei. 1922 m. gruodžio 14 d. Nr. 280; LCVA, f. 513, ap. 1, b. 63, l. 62.
442  1922-11-13 telefonograma // LCVA, f. 513, ap. 1, b. 63, l. 60.
443  Ten pat, l. 56, 57.
444  Įsakymas 1 p. p. 922-10-28 Nr. 301 // Ten pat, b. 57, l. 64.
445  Ten pat, b. 48, 49 (pabėgusiųjų asmens bylos).
446  Įsakymas 1 p. p. 1922-12-17 Nr. 351 // Ten pat, b. 57, l. 222–223.
447  1 pėst. D. L. K. Gedimino pulko žygiai // Karys, 1938, Nr. 34, p. 959.
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žės 27 d. visas pulkas buvo sutrauktas į Ukmergę448, o birželio 10-ąją atvyko ir 
tos pulko dalys, kurios dar priklausė demarkacijos linijos apsaugai. Ją perėmė 
pasienio apsaugos pulkai.

taikos metai ukmergėje 

Po penkerių metų pulkas, dislokuotas savo nuolatinėje vietoje, pagaliau 
pradėjo gyventi ramų gyvenimą taikos sąlygomis. Kariai buvo rengiami iškilus 
būtinybei Lietuvos nepriklausomybę apginti ginklu.

Tačiau visi šie pasikeitimai neišnaikino fronto sąlygomis įsišaknijusių kai 
kurių neigiamų įpročių. Kareiviams buvo nelengva patalpose palaikyti švarą, 
visą dieną būti tvarkingiems ir pasitempusiems. 1923 m. rugpjūčio 4 d. į pulką 
netikėtai atvyko kariuomenės vadas gen. S. Žukauskas ir, užėjęs į 4-osios kuopos 
sandėlį, rado baisią netvarką: uniforminiai drabužiai buvo išmėtyti ant grindų, 
visur nešvaru. Generolas pulko vadui įsakė nubausti kuopos vadą ir patikrinti 
visus sandėlius449.

Rugsėjo 11 d. pats pulko vadas patikrino 4-ąją, 5-ąją ir 6-ąją kuopas. Vaizdas 
buvo toks pat. Kareivių gyvenamieji kambariai buvo nešvarūs, nešluoti, primė-
tyti popiergalių ir nuorūkų, oras tvankus, lentynos dulkinos. Bataliono vadui ir 
kuopų vadams buvo griežtai įsakyta gyvenamosiose patalpose įvesti tvarką450.

448  Statkus Vytenis. Lietuvos ginkluotosios pajėgos 1918–1940 m., p. 39.
449  Įsakymas kariuomenei. 1923 m. rugpjūčio 19 d. Nr. 159.
450  Įsakymas 1 p. p. 1923-09-11 Nr. 327 // LCVA, f. 513, ap. 1, b. 70, l. 307.

Kariuomenės dienos minėjimas Ukmergėje. Laukiama atvykstant krašto apsaugos ministro mjr. B. Sližio. 
1923 m. lapkričio 23 d. (KAA)
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1923 m. lapkričio 23-iąją, savo įkūrimą dieną, pulkas atšventė 5 metų su-
kaktį. Šventei organizuoti buvo sudaryta komisija. Jai vadovauti paskirtas plk. 
ltn. P. Genys. Į komisiją buvo įtraukti mjr. L Butkevičius, mjr. M. Rėklaitis, 
mjr. P. Dundulis, kpt. N. Zabulionis, vyr. ltn. J. Šlepetys ir vyr. ltn. A. Čepaus-
kas. Ukmergėje įvyko iškilmingas paradas, paradui vadovavo pats pulko vadas 
plk.  ltn. V. Skorupskis451.

Atšventus 5-ąsias įkūrimo metines, 1923 m. lapkričio 28 d. pulke buvo įves-
ta labai aiški ir konkreti kareivių mokymo tvarka. Pulko kapelionas kasdien 
nuo 15 iki 17 val. turėdavo rengti užsiėmimus Mokomosios kuopos kareiviams, 
prastai mokantiems skaityti ir rašyti. Raštingiems kareiviams tuo pačiu metu 
būdavo vedamos Lietuvos istorijos, geografijos, matematikos, lietuvių kalbos 
gramatikos pamokos. Šias pamokas buvo įpareigoti vesti vyr. ltn. gyd. J. Čepo-
nis, ltn. P. Kvedaravičius, ltn. A. Rugys ir ltn. P. Ličkus.

1-ojo ir 2-ojo batalionų kareiviai buvo padalinti į dvi grupes: į prastai ir 
gerai mokančiuosius skaityti ir rašyti. Jiems turėjo būti vedamos pamokos pa-
gal tokį pat grafiką kaip ir Mokomosios kuopos kareiviams. Mažesnių pulko 
padalinių kareiviai tuo pačiu principu buvo prijungti prie 1-ojo arba 2-ojo 
bataliono kareivių.

451 Ten pat, b. 71, l. 83, 170.

Svečiuose Ukmergės ateitininkų kuopos artistai. 1923 m. gegužės 15 d. (KAA)
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Be to, Mokomosios kuopos kareiviams buvo nustatytas dviejų mėnesių kur-
sas. Nuo 18.30 iki 20 val. plk. ltn. P. Genys turėjo skaityti paskaitas apie žvalgy-
bą, karo pedagogikos, kariuomenės auklėjimo bruožus, savarankiškumą ir inici-
atyvumą, mjr. P. Dundulis – apie Lauko statutą ir taktiką, kpt. Račinonis – apie 
topografiją, vyr. ltn. E. Navickas – apie lengvųjų ir sunkiųjų kulkosvaidžių dalis 
ir šaudymą. Šeštadieniais nuo 14 iki 16 val. vyr. ltn. J. Šlepečiui buvo pavesta 
skaityti paskaitas apie artileriją, tankus ir nuodingąsias dujas.

Tie patys karininkai šias paskaitas, tik kitomis dienomis, skaitė ir 1-ajame 
bei 2-ajame batalionuose452.

Taigi, kaip matyti, kareivius pulke pradėta rimtai mokyti.

1924 metų pradžioje krašto apsaugos ministras įsakė pradėti griežtą kovą su 
analfabetizmu. Jis reikalavo, kad nė vienas išsilavinęs kareivis nebūtų iš dalies 
išleistas nemokantis skaityti ir rašyti. Deja, šis klausimas buvo aktualus ir vėles-
niais metais.

Pirmajame pėstininkų pulke, kaip ir kitose Lietuvos kariuomenės dalyse, 
buvo sudarytos kareivių mokymo programos ir planai. Tačiau karių lavinimas 
nebuvo pagrindinė pulko funkcija. Svarbiausia buvo karinis rengimas, į kurį 
kariuomenės vadovybė kreipė didžiausią dėmesį. 1924 m. birželio 18 d. kariuo-
menės vadas atliko pulko inspekcinę apžiūrą. Pateikiame tikrinimo išvadą šiek 
tiek pataisę kalbą:

452  Įsakymas 1 p. p. 1923-11-28 Nr. 448 // Ten pat, l. 182–183.

Pulko orkestras apie 1924 m. (VDKM)
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„Apžiūrai išvesta 15 kuopų ir 2 komandos.
Bendra kareivių išvaizda gera. Rūbai žieminiai jau apdėvėti. Amunicija tvar-

koje, išskiriant duonkrepšius, gautus pulke 1919 metais, visiškai sudėvėtus ir šautuvų 
diržus (brezentinius), kuriuos kaip sudėvėtus reikia pakeisti.

Tankinėje rikiuotėje kareiviai išlavinti gerai, būrio manevravimo rikiuotėje 
kaip eiliniai, taip ir jų žemesnieji viršininkai šiek tiek silpniau parengti.

Statutus, kaip seni kareiviai, taip ir naujokai moka gerai.
Sunkiųjų kulkosvaidžių kuopose techniškąją dalį žino gerai, išnarsto ir sunarsto 

taisyklingai ir, palyginant gerai. Bendrai kulkosvaidžių kuopos išmokytos gerai, tik, 
net puskarininkiai, negali pavadinti kelių kitų sistemų kulkosvaidžių ir nežino 
kokiais kulkosvaidžiais ginkluota mūsų kavalerija ir valstybių kaimynų kariuome-
nės.

Šaulių kuopose lengvojo kulkosvaidžio mokymas nesenai pradėtas ir kareiviai 
apie kulkosvaidžius maža ką tesupranta.

Gimnastiką ant įrankių (kopėčių, lygiagrečių) pulko kareiviai daro gerai.
Raitųjų žvalgų komandos mokymas silpnas: kareiviai blogai sėdi balne ir nemo-

ka arklio valdyt. Raitųjų žvalgų komandos viršininką kavalerijos dalyko mokymui 
komandiruoti į I-jį husarų pulką.

Šautuvų šaudymo teoriją kareiviai moka gerai. Iš atliktų šaudymo šatrais ben-
dras pataikymas 53,7°.

Arkliai raitųjų žvalgų komandos gerame kūne ir gerai prižiūrėti; ūkio kuo-
pos arklius reikia daugiai prižiūrėti, nes perdaug suliesėję. Kaustymas geras. Arklių 
aprašymo knygoje reikia smulkiau aprašyti arklių žymes.

Grupė pulko karių. 1924 m. (VDKM) 
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Sandėliams trobesiai ne visai tinka. Visuose sandėliuose maisto produktai ir 
turtas laikomas tvarkingai.

Maistas geras. Maisto produktai gabenami iš Kauno.
Kareiviai apgyvendinti labai ankštai. Beveik visi kareivių butai reikalingi 

remonto.“453

1923-iųjų pabaiga–1924-ieji buvo pasikeitimų pulko karininkų korpuse me-
tai. 1923 m. gruodžio 8 d. pulką paliko mjr. Mikas Rėklaitis. Jis buvo perkeltas 
į I karo apygardos štabą 1-ojo skyriaus viršininku454. 1924 m. sausio 22 d. išėjo 
vienas pirmųjų pulko karininkų – mjr. Liudas Butkevičius. Jį krašto apsaugos 
ministras Balys Sližys paskyrė III karo apygardos intendantu. Pulko ūkio dalį 
mjr. L. Butkus perdavė kpt. Broniui Basiuliui. B. Basiulio vadovaujama Mo-
komoji kuopa buvo perduota vyr. ltn. E. Navickui 455. Vado pareigas jis ėjo iki 
balandžio 10 d., kai kuopos vadu buvo paskirtas kpt. J. Leonavičius456.

1924 m. kovo 14 d. pulko vadovybėje įvyko kai kurių pasikeitimų. Mjr. Po-
vilas Dundulis buvo atleistas iš 1-ojo bataliono vado pareigų ir paskirtas pulko 
vado padėjėju. 1-ojo bataliono vadu paskirtas į pulką atvykęs mjr. Reikala. Šie 
pasikeitimai įvyko todėl, kad pulko vado padėjėją plk. ltn. Petrą Genį krašto ap-

453  Krašto apsaugos ministerio įsakymas. 1924 m. liepos 16 d. Nr. 78
454  Įsakymas 1 p. p. 1923-12-08 Nr. 465 // LCVA, f. 513, ap. 1, b. 71, l. 214.
455  Įsakymas 1 p. p. 1924-01-22 Nr. 32 // Ten pat, l. 365, 375–376.
456  Įsakymas 1 p. p. 1924-04-10 Nr. 153 // Ten pat, b. 78, l. 132.

Kpt. B. Basiulis.  Mjr. L. Butkevičius (VDKM) 
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saugos ministras tolesnei tarnybai perkėlė į III karo apygardą. Plk. ltn. P. Genys 
pulką paliko kovo 19-ąją457.

1924 m. balandžio 14 d. pulko sporto vedėju buvo paskirtas ltn. P. Ciunis. 
Jam įsakyta pulko batalionuose suorganizuoti sporto komandas. Mokomosios 
kuopos sporto vedėju buvo paskirtas ltn. J. Ku-
likauskas, Spec. pėstininkų priemonių batalio-
no – ltn. P. Juodelis. Ryšių kuopos, muzikantų ir 
ligoninės sporto komandos buvo priskirtos prie 
1-ojo bataliono, raitų žvalgų komanda – prie 
Spec. pėstininkų priemonių bataliono. 

Sporto organizatoriams buvo įsakyta parengti 
sporto programą, organizuoti komandas, treni-
ruoti įvairių sporto rūšių specialistus, kareivius į 
komandas suskirstyti pagal jų pasirengimą ir pa-
geidavimus, sukurti lenktyniavimo atmosferą458.

1924 m. spalio 1 d. pulko vadas plk. ltn. Vla-
das Skorupskis buvo atleistas iš pareigų ir išvyko 
mokytis į užsienį459. Spalio 10-osios įsakyme pul-
kui su kariais jis atsisveikino tokiais žodžiais:

457  Ten pat, l. 89, 96.
458  Įsakymas 1 p. p. 1924-04-14 Nr. 159 // Ten pat, l. 139.
459  Krašto apsaugos ministerio įsakymas. 1924 m. spalio 7 d. Nr. 101.

V. Skorupskis (VDKM) 

„Vilkolakio“ teatro aktoriai tarp karininkų. Ukmergė, 1924 m. balandžio 5 d. (VDKM)
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„Nuo pat pirmųjų pulko gyvavimo ir atsiradimo dienų, būnant man su jumis 
ir ištisus penkis su viršum metų laimingai jums vadovaujant, mačiau garbingojo 
pulko kelią, kaip pirmuosius savanorius taip ir vėliau pašauktuosius – visuomet 
tvirtai pasiryžusius guldyti savo galvą už Lietuvos laisvę. Savomis akimis mačiau 
mūšyje sunkiose apystovose, gulinčius apkasuose prieš daug skaitlingesnį priešą, be 
munduro, be batų, blogai apginkluotus, stačiai iš kaimų atėjusius vyrus su klum-
pėmis, durtuvus prie šautuvų virvelėmis prisuktus; kaip liūtai galiūnai grūmėsi su 
priešais ir visur laimėjo. Dažnai su neišpasakytu džiaugsmu kritingose valandose 
pastebėdavom pas savo karius neapsakomą ūpo ir energijos pakilimą, ištvermę, dra-
są, o tas ir buvo priežastimi visų pulko laimėjimų...

Gediminaičiai! Dideli darbai, sunkios kovos ir gal ne viena sunki valanda Jūs 
laukia. Vilnius, mūsų sostinė, kur pulkas gimė, kur pradžia jo garbės, palei Didžio-
jo Lietuvos kunigaikščio Gedimino kalną, jie laukia ir ilgisi, laukia ir ilgisi mūsų 
Šefas Didysis Lietuvos kunigaikštis Gediminas.

Kaip šventai tėvai tikėjo laimėjimams ir laimėjo, taip šventai tikime ir mes, jog 
artinasi džiaugsmingas rytojus, kad 1 pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Ge-
dimino pulkas ateis į laisvą Lietuvos sostinę Vilnių ir nulenks garbingai savo Šefui 
galvą, vėl apsigyvens ten, kur gimė, kur pirmas savo garbingas dienas pradėjo...“460

Spalio 10 d. vadovavimą pulkui plk. ltn. Skorupskis perdavė paskirtam lai-
kinai eiti pulko vado pareigas plk. ltn. Juozui Skoruliui.

Spalio 15 d. pulką paliko dar vienas senbuvis – mjr. Aleksandras Svilas. Jis 
buvo perkeltas į Ketvirtąjį pėstininkų pulką. Vietoje jo lapkričio 18 d. iš Ketvir-
tojo pėstininkų pulko buvo atkeltas mjr. Emilis Vileris461.

460  Įsakymas 1 p. p. 1924-10-10 Nr. 422 // LCVA, f. 513, ap. 1, b. 79, l. 186.
461  Įsakymas 1 p. p.1924 m. lapkričio 4 ir lapkričio 10 d. Nr. 451 ir 457 // Ten pat, b. 79, l. 237; b. 80, l. 14.

Pulko karininkai. 1924 m. (VDKM)



          
158

Reikėtų paminėti dar vieną 1924 metų įvykį. Pulke lankėsi Čekoslovakijos 
karo atašė. Pulkas jam padarė labai gerą įspūdį. Atsidėkodamas už puikų priė-
mimą, pulko karininkų ramovei jis padovanojo įžymaus Čekoslovakijos karve-
džio Jano Žiškos paveikslą462.

1924-aisiais pulkas vis dar neturėjo normalių kareivinių. Daliniai buvo iš-
skirstyti visoje Ukmergėje:

Pulko štabas – Kauno g. 34;
Ūkio skyrius – Kauno g. 34;
1-ojo bataliono 7-oji ir Mokomoji kuopos – Deltuvos g. 13;
4-oji kuopa, 2-oji ir 3-ioji kulkosvaidžių kuopos ir Raitųjų žvalgų koman-
da – Vytauto g. 49;
5-oji, 6-oji, 8-oji ir 9-oji kuopos – Kalėjimo g. 39;
Ryšių kuopa – Kauno g. 32;
Ūkio kuopa – Kauno g. 34;
Ligoninės komanda – Kauno g. 21;
Muzikantų komanda – Kauno g. 10;
Ryšių centralė – Pilies g. 8;
Gurguolės sandėlis – Ukmergės apskrities Veprių dvare463.

Be abejo, toks pulko dalių išmėtymas po visą miestą kėlė didelių nepatogu-
mų. Sąlygos daugiausia nuomojamuose namuose buvo labai blogos, pagalbi-
nių patalpų nebuvo, dėl vietos stokos buvo sunku palaikyti elementarią švarą 
ir tvarką. Todėl 1924 metais pulko vadovybė kreipėsi į Karo technikos valdybos 
Statybos skyrių, prašydama spręsti pulko, dislokuoto Ukmergėje, problemas. 

462 Ten pat, b. 31, l. 80.
463 1-ojo p. p. dalių bei įstaigų sąrašas 1924 m. sausio 1 d. // LCVA, f. 509, ap. 1, b. 78, l. 6.

Ūkio ir  Artilerijos gurguolių vežimai ir arkliai (VDKM) 
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Buvo nutarta statyti naujas kareivines, bet tam reikėjo žemės sklypo. 1924 m. 
rugsėjo 16 d. Karo technikos valdybos viršininkas plk. L. Šilingas ir Statybos 
skyriaus viršininkas inž. Breiberis raštu kreipėsi į Ukmergės miesto valdybą, 
prašydami perduoti Krašto apsaugos ministerijai žemės sklypą Dukstynėje prie 
plento ir Šventosios upės mainais į 55 ha Vaitkuškio dvaro, priklausiusio valsty-
bei, žemės sklypą464. Lapkričio 11-ąją Ukmergės miesto valdyba atsiuntė atsakymą 
sutinkanti perleisti sklypą Dukstynėje kareivinėms statyti, jei miestas gaus atitin-
kamą sklypą su miesto žeme besiribojančiame valstybiniame miške, priklausan-
čiame Vaitkuškio dvarui, arba kitą sklypą, besiribojantį su miesto žeme465.

Gavęs šį raštą, pulko vadas kreipėsi į žemės tvarkytoją dėl miesto vadovybės 
pageidavimų. 1924 m. lapkričio 26 d. Ukmergės apskrities žemės tvarkytojas 
Jonytis Pirmojo pėstininkų pulko vadą informavo, kad Vaitkuškio dvaras jau 
išparceliuotas, nors žemės paskirstymas dar nėra patvirtintas, to dvaro žemė 
niekur, išskyrus mišką, su Ukmergės miesto žeme nesiriboja, o toliau imti žemės 
miesto valdyba nenori466.

Kitą dieną pulko vadas plk. ltn. Juozas Skorulis gavo Ukmergės miesto 
valdybos pranešimą, kad miestas sutinka perleisti Krašto apsaugos ministerijai 
sklypą Dukstynėje už Vaitkuškio dvaro mišką, esantį į rytus nuo vieškelio iš 
Ukmergės į Vilnių467.

Gruodžio 22 d. komisija, sudaryta iš Pirmojo pėstininkų pulko vado plk. 
ltn. J. Skorulio, Karo technikos valdybos Statybos skyriaus viršininko inžinie-
riaus Breiberio, to paties skyriaus Trobesių skyriaus vedėjo vyr. ltn. K. Jasėno, 
Vyriausiojo štabo Operacijų skyriaus vedėjo padėjėjo mjr. J. Šarausko, Žemės 
ūkio ministerijos Miškų departamento ūkio ir administracijos dalies referento 
Gorodeckio, Ukmergės miškų urėdo Todės ir Ukmergės miesto valdybos nario 
Radvilavičiaus, apžiūrėjo norimus keisti sklypus. Tada miesto tarybos narys Ra-
dvilavičius pareiškė, kad miestas norėtų gauti dalį Vaitkuškio miško, vadinamo 
Pivonija. Tačiau Žemės ūkio ministerijos atstovas užprotestavo pareiškęs, kad 
tai likęs vienintelis brandus miškas Ukmergės apskrityje, ir perduoti miestui at-
sisakė, vietoje jo pasiūlęs iškirsto miško plotą Ukmergės–Utenos plento dešinė-
je. Miesto valdybos narys nesutiko, motyvuodamas tuo, jog tai bevertė žemė, o 
perduodamas sklypas už nuomą miestui kasmet duoda 680 pūdų javų pajamų.

Komisija nusprendė, kad vieno miesto tarybos nario prieštaravimo neužten-
ka, pasiūlymą turi apsvarstyti visa taryba. Gruodžio 23 d. pulko vadas plk. ltn. 
J. Skorulis komisijos protokolą išsiuntė miesto tarybai468.

464  LCVA, f. 513, ap. 1, b. 82, l. 219.
465  Ukmergės miesto valdybos raštas 1 p. p. vadui // Ten pat, l. 276.
466  Ten pat, l. 283.
467  Ten pat, l. 294.
468  Ten pat, l. 306.
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1925 m. sausio 3 d. Ukmergės miesto taryba svarstė žemės sklypo perdavimo 
Pirmojo pėstininkų pulko kareivinėms statyti klausimą. Taryba vienbalsiai nu-
tarė perduoti 55 ha sklypą Dukstynėje pulko reikmėms, už kurį vėl pareikalavo 
Pivonijos miško, nes siūlomas žemės sklypas prie Utenos plento miestui neduo-
siąs jokių pajamų469.

469  Ištrauka iš Ukmergės miesto tarybos 1925 m. sausio 3 d. posėdžio protokolo Nr. 1 // Ten pat, b. 96, l. 3.

1-ojo bataliono kareivinės. 1928 m. (VDKM) 

Naujųjų kareivinių statyba. 1931 m. (VDKM) 
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Kokią kompensaciją miestas gavo už sklypą Dukstynėje, surasti nepavyko, 
tačiau savo sprendimo Ukmergės miesto taryba neatšaukė ir naujosios kareivi-
nės buvo pradėtos statyti būtent čia.

1925 m. vasario 23 d. laikinai einantis pulko vado pareigas plk. ltn. Juozas 
Skorulis buvo atleistas ir paskirtas Panevėžio mobilizacijos rajono viršininku. 
Laikinai eiti pulko vado pareigas buvo paskirtas plk. ltn. Antanas Paškovi-
čius470. 1925 m. sausio 25 d. plk. K. Ladiga atestaciniame lape A. Paškovičių 
apibūdino taip:

„Protas nėra gilus. Orientuojasi vidutiniškai.
Moralė pakankama.
Sveikas.
Būdas geras, bet nepastovus, dažnai blaškosi.
Elgesys geras.
Ypatingų gabumų nepastebėta.
Karo dalykų žinojimas pakankamas.
Įtaką į valdinius turi.
Neigiamų palinkimų nepastebėta.
Tarnybą žino ir atlieka. Turi iniciatyvos, energingas. Sprendimuose nesigilina į 

esmę, sprendžia paviršutiniškai ir dažnai vienareikšmiškai. Tarnyboje su pavaldi-
niais trūksta takto.“471

Prieš pat pasikeičiant vadams, t. y. vasario 20–21 dienomis, pulką tikrino 
1 karo apygardos vadovybė. Patikrinimo išvadoje konstatuota, kad išrikiuoto 
pulko bendra išvaizda gera, tačiau išrikiuotas jis buvo nesilaikant Rikiuotės sta-
tuto reikalavimų, rasta daug kitų trūkumų472.

470  Įsakymai 1 p. p. 1925-02-23 Nr. 54, 55 // Ten pat, b. 90, l. 60–61.
471  Atestacijos lapas už 1924 m. // LCVA, f. 930, ap. 2P, b. 33, l. 8.
472  Įsakymas 1 p. p. 1925-03-07 // LCVA, f. 513, ap. 1, b. 90, l. 97–99.
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Matyt, dėl šių išvadų plk. ltn. A. Paškovičius nuo pat pirmųjų dienų ėmėsi 
stiprinti pulke drausmę ir tvarką. Beveik kiekviename įsakyme pulkui skelbia-
ma, kad už drausmės nesilaikymą, apsileidimą, statutų pažeidimus ir kt. bus 
baudžiami areštu tiek karininkai, tiek puskarininkiai. Šios priemonės tikriausiai 
buvo veiksmingos, nes jau nuo balandžio panašių nuobaudų labai sumažėjo, o 
vėliau ir visai nebepasitaikydavo.

Kovo 17-ąją iš 1 karo apygardos vadovybės buvo gauta skubi slapta telefono-
grama. Apygardos štabo viršininkas pranešė, kad ties administracine linija vėl 
susidarė įtempta padėtis. Lenkai ties Širvintomis užpuolė Lietuvos pasienio po-
licininkus, keletą pasieniečių paėmė į nelaisvę. Telefonogramoje buvo teigiama, 
jog esama žinių, kad lenkai ir vėl gali organizuoti puolimą, todėl kariuomenės 
vadas įsakė Pirmajam pės-
tininkų pulkui būti pasi-
rengusiam ateiti į pagal-
bą pasienio policijai šios 
vadovybei paprašius473. 
Tačiau tuo metu naujas 
konfliktas su lenkais neį-
siplieskė.

1925 m. gegužės 1 d. 
buvo išformuota pulko 
Minosvaidžių kuopa. 
Buvęs kuopos vadas ltn. 
P. Juodelis buvo paskirtas 
pulko žinių karininku474.

Liepos 1-ąją pulko va-

473  1925 m. kovo 17 d. telefonograma // Ten pat, b. 97, l. 3.
474  Įsakymas 1 p. p. 1925-05-01 Nr. 125 // Ten pat, b. 91, l. 41.

Fortifikacijos darbų pratybos. 1925 m. (VDKM) 

Pulko šventė Ukmergėje. 1925 m. rugpjūčio 29 d. (KAA) 
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das atliko visuotinę apžiū-
rą. Pulkas buvo išrikiuotas 
gerai. Išvaizda kovinė, nuo-
taika gera, tačiau, pulko 
vado nuomone, atsakymas 
į pasisveikinimą buvo per 
lėtas, iškilo problemų ri-
kiuotėje475. 

1925 metais pulke buvo 
įrengta skaitykla. Joje buvo 
1879 knygos. Skaitykla vei-
kė nuo 11 iki 14 ir nuo 18 iki 
21 val. Knygas buvo galima 
skaityti tik čia476. Metų pradžioje pradėtas leisti pulko laikraštis „Gediminaičių 
aidas“. Redaktoriumi paskirtas vyr. ltn. P. Ličkus477.

Spalį pulke pasikeitė karo kapelionai. Spalio 28-ąją kunigas kapelionas Be-
nediktas Šveikauskas buvo paleistas iš tarnybos kariuomenėje. Pulko kapelionu 
paskirtas kunigas J. Deveikis478.

1926 m. sausio 2 d. pulke vėl pasikeitė vadai. Laikinai einantis pulko vado 
pareigas plk. ltn. A. Paškovičius 1925 m. gruodžio 22 d. paties prašymu buvo 
išleistas į atsargą. Sausio 2 d. savo pareigas jis perdavė paskirtam laikinai eiti 
pulko vado pareigas plk. ltn. Povilui Dunduliui479.

Nuo 1926 m. sausio 1 d. pulkas perėjo prie taikos metų etatų Nr. 8. Pulko 
etatų skaičius buvo sumažintas480. Nuo sausio 25-osios iš pulko buvo iškelti 
keli karininkai: kpt. Vladas Dumčius perkeltas į Ketvirtąjį pėstininkų pulką, 
kpt. Ronaldas Kačinskas – į Technikos pulką, vyr. ltn. Petras Ličkus ir Kazys 
Brazdžiūnas – į Aviaciją, vyr. ltn. Antanas Stalauskas – į Aukštųjų karininkų 
kursus, vyr. ltn. Juozas Narinkevičius – į Trečiąjį pėstininkų pulką481.

1926 m. vasario 12 d. buvo sudaryta pulko 1926 metų Švietimo komisija. 
Jos pirmininku buvo paskirtas kapelionas kunigas J. Deveikis, nariais kpt. J. 
Šlepetys, kpt. J. Leonavičius, ltn. Vaidakavičius ir ltn. Ukelis482.

1926 m. gegužės 28 d. Respublikos prezidentas Aleksandras Stulginskis Pir-
mąjį pėstininkų pulką apdovanojo 2-ojo laipsnio Vyčio kryžiaus vėliava. Pre-
zidento dekrete buvo rašoma: „Pirmuosius nuo 1918 metų stojusius su ginklu už 

475 Ten pat, b. 100, l. 1.
476 Ten pat, b. 61, l. 78; L p. p. DLK Gedimino skaityklos taisyklės // Ten pat, b. 96, l. 173.
477 Ten pat, b. 96, l. 10.
478 Įsakymai 1 p. p. 1925-11-28 Nr. 339, 1925-12-03 Nr. 344 // Ten pat, b. 93, l. 295, 312.
479 Įsakymai 1 p. p. 1926-01 03 Nr. 3, 4 // Ten pat, l. 461.
480 Įsakymas 1 p. p. 1926-01-18 Nr. 19 // Ten pat, b. 104, l. 39.
481 Įsakymas 1 p. p. 1926-01-29 Nr. 30 // Ten pat, l. 73-74.
482 Įsakymas 1 p. p. 1926 02 12 Nr. 44 // Ten pat, l. 118.

Pulko knygrišykla (VDKM) 
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Lietuvos Nepriklausomybę, garbingai 1919 m. kariavusius su rusais ir bermonti-
ninkais iki galutinio jų pašalinimo iš Lietuvos, pasižymėjusiais savo didvyriškais 
žygiais:

1-ąjį pėstininkų Didžiojo Kunigaikščio Gedimino pulką apdovanoju 2-ojo 
laipsnio Vyties Kryžiaus vėliavomis.“ 

Vėliavoje buvo įrašytas šūkis „Tegul meilė 
Lietuvos dega mūsų širdyse“483. 

Ji įteikta rugpjūčio 25-ąją484, t. y. galutinio 
bolševikų nugalėjimo ties Zarasais ir aukštai-
čių krašto išvadavimo dieną.

1926 metų vasarą Lietuvoje suaktyvėjo 
kairiosios jėgos. Tai pajuto ir kariuomenė. 
Liepos 23-iąją 1 karo apygardos viršininkas 
pulko vadui atsiuntė raštą. Jame buvo rašo-
ma, jog kai kurie pulko kareiviai, ypač žydai, 
pradėjo lankytis profsąjungų ir komunistinių 
organizacijų susirinkimuose, nors kariškiams 
tai griežtai draudžiama. Kad užkirstų tam ke-
lią, apygardos viršininkas įsakė kontroliuoti 
ir sekti visus įtariamus kareivius, pastebėtus 
dalyvaujant mitinguose, kuo griežčiausiai 

483 Respublikos Prezidento 1926 m. dekretas Nr. 141 // Ten pat, b. 105, l. 63–64; Sabalys K. Trumpa mūsų kariuomenės 
15 metų gyvavimo apžvalga // LCVA, f. 929, ap. 3, b. 808, l. 170.

484 Sabalys K. Trumpa mūsų kariuomenės 15 metų gyvavimo apžvalga // LCVA, f. 929, ap. 3, b. 808, l. 170.

Pirmojo pėstininkų pulko karininkai (iš kairės) Navikėnas, B. Karevičius, Daugvydas, A. Rugys, 
Kaune baigę Aukštųjų karininkų kursus. 1926 m. liepos 15 d. (KAA) 

(VDKM) 
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juos bausti ir laikyti tik rikiuotėje485.
Kaip buvo skelbiama, 1926-ųjų vasarą taupumo sumetimais Lietuvos ka-

riuomenė buvo sumažinta: išformuoti Trečiasis ir Šeštasis pėstininkų pulkai, 
Pirmasis artilerijos pulkas, Minosvaidžių batalionas, sumažinti štabų etatai. Da-
lis likviduotų pulkų karininkų nuo rugpjūčio 15-osios buvo paskirti į Pirmąjį 
pėstininkų pulką. Tą dieną tarnybą pulke pradėjo mjr. Juozas Barkauskas, kapi-
tonai Jonas Levinas, Aleksas Davydovas, Jonas Butkus, Aleksas Urbonas, Jonas 
Švambarys, vyr. leitenantai Stasys Gudavičius, Stasys Valiušis, Pranas Grebliaus-
kas, Jonas Plungė, leitenantai Andrius Genys, Stasys Strazdas, Leonas Volbekas, 
Jonas Strikas, Mikas Kalosauskas, Vladas Patalauskas. Mjr. J. Barkauskas buvo 
paskirtas 3-iojo bataliono vadu, kitų karininkų pareigos taip pat pasikeitė486. 
Buvo perduota ir gana didelė Trečiojo pėstininkų pulko turto dalis487.

1926 m. Respublikos prezidento Kazio Griniaus dekretu Nr. 404 likviduoto 
Trečiojo pėstininkų pulko vadas plk. Vincas Šaudzis buvo paskirtas Pirmojo 
pėstininkų pulko vadu. Laikinai einantis pulko vado pareigas plk. ltn. Povilas 
Dundulis naujajam vadui pulką perdavė spalio 4 d. Plk. ltn. P. Dundulis buvo 
paskirtas pulko vado padėjėju488.

Karininkai iš pradžių susiskirstė į dvi stovyklas: „mes“ ir „jie“. „Jie“ – tai 
atvykusieji į pulką489. Tačiau pamažu tie skirtumai išnyko.

1926 metais, kaip ir 1925-aisiais, pulke buvo skiriamas didelis dėmesys karei-
vių švietimui ir auklėjimui. Tais metais pulko skaitykloje buvo 573 skaitytojai, 
jie perskaitė 481 knygą. Kareiviams surengti trys Kauno artistų spektakliai, buvo 
atvykęs cirkas „Varjetė“, surengtos dvi gegužinės, keturi sportiniai pasilinksmi-
nimai, trys ekskursijos į vietos pramonės įmones ir viena – į Kauną.

485 LCVA, f. 513, ap. 1, b. 84, l. 3.
486 Įsakymas 1 p. p. 1926-08-18 Nr. 236 // Ten pat, b. 105, l. 191–192.
487 Ten pat, l. 321.
488 Ten pat, l. 286, 296, 315.
489  Generalinio štabo plk. ltn. Listopadskis Juozas. Laisvės ir vergijos metai, V., Mintis, 1993, p. 36.

Pulko futbolo komanda (VDKM) 
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Pulke buvo suburtos visų rūšių bėgikų, fut-
bolininkų ir mėtytojų sportinės komandos. Vi-
sam sportiniam gyvenimui vadovavo kpt. A. Ši-
manauskas490.

Kaip prisimena Juozas Listopadskis, tarny-
bą pulke pradėjęs 1927-ųjų pradžioje, pamažu 
nusistovėjo ir tam tikros tradicijos, kurių buvo 
laikomasi tarnybinių suėjimų, švenčių ir pasi-
linksminimų metu491.

1926-ųjų gruodžio valstybės perversmas pa-
lietė ir Pirmąjį pėstininkų pulką. Iš vado pareigų 
kaip nepatikimas buvo atleistas plk. V. Šaudzis. 
Oficialiai jis buvo išleistas į atostogas. Prezidento 
dekretas dėl plk. Vinco Šaudzio atleidimo buvo 
pasirašytas 1927 m. vasario 3 d.492, laikinuoju 
pulko vadu vėl paskirtas plk. ltn. P. Dundulis. 
Plk. V. Šaudzis laikinajam vadui pulką perdavė 
1927 m. vasario 19 d.493 Tačiau 1928 m. birželio 
23 d. prezidentas savo dekretą patikslino, kad V. Šaudzis iš vado pareigų atleistas 
gruodžio 17 d. ir nuo 1926 m. gruodžio 17 d. eiti pulko vado pareigas paskirtas 
plk. Povilas Dundulis494.

Jau pačią perversmo dieną, t. y. 1926 m. gruodžio 17-ąją, 13 val. 30 min., 
Vyriausiojo štabo nurodymu plk. V. Šaudzis buvo atleistas iš Ukmergės įgulos 
viršininko pareigų. Į jo vietą buvo paskirtas plk. ltn. Povilas Dundulis. Tą pačią 
dieną išleistame slaptame įsakyme Ukmergės įgulai jis Ukmergės mieste ir aps-
krityje paskelbė karo padėtį, uždraudė bet kokius susirinkimus ir demonstraci-
jas495. Tačiau Ukmergėje jokių incidentų neįvyko.

O pulkas keičiantis vadovybei gyveno savo įprastą gyvenimą.
1926 m. gruodžio 24 d. pasikeitė I karo apygardos vadai. Naujuoju vadu 

buvo paskirtas plk. Pranas Tamašauskas. 1927 m. sausio 11 d. jis atvyko susipa-
žinti su pulku, kartu jį ir patikrino.

1927 metais pulko Švietimo komisijos pirmininku buvo paskirtas mjr. A. Po-
šiūnas, nariais – kapelionas kunigas J. Deveikis, kpt. K. Kadžys, vyr. ltn. Jurašas, 
vyr. ltn. B. Karevičius496.

490 LCVA, f. 513, ap. 1, b. 61, l. 78.
491 Listopadskis J. Laisvės ir vergijos metai, p. 40–41.
492 LCVA, f. 513, ap. 1, b. 106, l. 245.
493 Įsakymas 1 p. p. 1927-02-19 Nr. 55, 56 // Ten pat, l. 54.
494 Įsakymas kariuomenei Nr. 52. 1928 m. birželio 30.
495 Įsakymai Ukmergės įgulai. 1927-12-17 // LCVA, f. 513, ap. 1, b. 111, l. 185, 186.
496 Įsakymas 1 p. p. 1927 01 07 Nr. 8 // Ten pat, b. 106, l. 156.

B. Karevičius
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1927 m. sausio 15 d. visuotiniame pulko karininkų susirinkime buvo nutarta 
įsteigti pulko karininkų klubą, kuris vėliau peraugo į Ukmergės karinės įgulos 
karininkų ramovę. Į klubo valdybą buvo išrinkti mjr. A. Pošiūnas, gydytojas 
O. Pattas, kpt. J. Levinas, karo valdininkas Radzevičius ir vyr. ltn. A. Lapinskas. 
Tų pačių metų rugpjūčio 25 d. visuotiniame karininkų susirinkime ramovės 
šeimininku išrinktas ltn. A. Genys497.

1927 m. vasario 28 d. įsakymu kariuomenei iš Pirmojo pėstininkų pulko 
buvo atleistas Ūkio skyriaus viršininkas plk. ltn. Bronius Basiulis. Jis buvo pa-
skirtas Ukmergės karo srities viršininku. Dėl šio perkėlimo pulko vadovaujantieji 
karininkai buvo perskirstyti pareigomis. Ūkio skyriaus viršininku laikinai buvo 
paskirtas 1-ojo bataliono vadas mjr. Juozas Plenta. 2-ojo bataliono vadas mjr. 
Antanas Pošiūnas paskirtas 1-ojo bataliono, Ryšių kuopos vadas kpt. E. Navic-
kas – 2-ojo bataliono vadu. Tačiau kovo 9 d. mjr. A. Pošiūnas vėl buvo grąžintas į 
1-ojo bataliono vado pareigas498. Gegužės 5 d. mjr. Juozas Plenta 1 karo apygardos 
viršininko įsakymu buvo patvirtintas Ūkio skyriaus viršininku, kpt. Edmundas 
Navickas – 2-ojo bataliono vadu499.

Nuo 1927 m. birželio 17 iki liepos 5 d. Pirmojo ir Ketvirtojo pėstininkų pul-

497  1-ojo pėst. D. L. K. Gedimino pulko karininkų susirinkimų protokolai Nr. 1, 6 // Ten pat, b. 125, l. 1, 7.
498  Ten pat, b. 106, l. 301–303.
499  Įsakymas I karo apygardai 1927-05-05 Nr. 29 // Ten pat, b. 116, l. 67.

Ūkio kuopa. 1927 m. (VDKM) [83]
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kų suvestinės sunkiųjų kulkosvaidžių kuopos sėkmingai atliko visus šaudymo 
pratimus. Liepos 7 d. vyko kariuomenės šaudymo iš sunkiųjų kulkosvaidžių 
rungtynės, kurias laimėjo Pirmojo pėstininkų pulko sunkiųjų kulkosvaidžių su-
vestinė kuopa, numušusi 37 taikinius ir gavusi 72 taškus. Ketvirtojo pėstininkų 
pulko sunkiųjų kulkosvaidžių suvestinė kuopa, kliudžiusi 17 taikinių, surinko 
35 taškus.

Pirmojo pėstininkų pulko sunkiųjų kulkosvaidžių kuopai krašto apsaugos 
ministras prof. Augustinas Voldemaras skyrė 300 litų premiją, o rungtynėse da-
lyvavusiems karininkams ir kareiviams pareiškė padėką.

Pirmojo pėstininkų pulko majorui A. Pošiūnui ir Ketvirtojo pėstininkų pul-
ko majorui Sinkevičiui už pavyzdingą tvarką dalyvaujant manevruose su arti-
lerija ir vietos gyventojams nepatyrus didelių nuostolių taip pat buvo pareikšta 
padėka500.

1927 m. rugpjūčio 1 d. pulke pasikeitė kapelionai. Kunigą Joną Deveikį pa-
keitė kunigas Klemensas Jurkus501.

Rugpjūčio 14 d. į pulką atvyko Karo mokyklą baigę leitenantai Zigmas 
Šliavas, Jonas Eibavičius, Balys Narbutas, Juozas Losevičius ir Antanas Rama-
nauskas502.

1927 metais visoje Lietuvos kariuomenėje buvo surengti šaudymo pratybų 
inspekciniai patikrinimai. Buvo tikrinama, kaip kareiviai, puskarininkai ir kari-
ninkai įsisavinę šaudymo antrąjį pagrindinį pratimą. Taip pat buvo patikrinta, 
kaip puskarininkiai ir karininkai šaudo iš pistoletų. 

Pirmasis pėstininkų pulkas pasirodė neblogai. Žemiau pateikiame inspekci-
nio patikrinimo suvestinės ištrauką. Pratimui atlikti buvo duota po 3, šaudant 
iš pistoleto – po 8 šovinius.

500  Įsakymas kariuomenei. 1927 m. liepos 23 d. Nr. 89.
501  Įsakymas 1 p. p. 1927-08-04 Nr. 240 // LCVA, f 513, ap. 1, b. 116, l. 241.
502  Įsakymas 1 p. p. 1927-08-14 Nr. 283 // Ten pat, l. 313.

Šaudymo iš sunkiųjų kulkosvaidžių varžybos (VDKM) 
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1 lentelė 
Pirmojo pėstininkų pulko šaudymo rezultatai per 1927 metų patikrinimą503

Padalinio 
pavadinimas

Šaudė
karių

labai
gerai % gerai % Paten-

kinamai % iš 
viso % Pataiky-

mų sk. %

3-ioji kuopa 64 20 31 24 38 15 23 59 92 123 75

Ūkio kuopa 19 5 26 7 37 4 21 16 84 33 77

5-oji kuopa 75 19 25 23 31 21 28 63 84 124 66

6-oji kuopa 78 26 33 18 23 21 27 65 83 139 64

4-oji kuopa 75 19 25 23 31 19 25 61 81 122 60

2-oji kuopa 75 20 27 25 33 15 20 60 80 125 70

Mokomoji kuopa 118 28 24 35 30 30 25 93 79 184 63

Raštinės komanda 6 – – 2 33 2 33 4 66 6 40

Ryšių kuopa 20 3 15 5 25 3 15 11 55 22 45

Griežėjų komanda 10 2 20 2 20 1 10 5 50 11 46

Iš viso 540 142 26 164 30 131 24 437 81 889 65

Viršilos ir virštarny-
biniai puskarininkiai 26 6 23 9 35 5 19 20 77 41 55

Karininkai 19 5 26 9 47 4 21 18 94 37 71

Viršilos 11 – – – – – – – – 24 27

Karininkai 23 – – – – – – – – 43 23

503  Lentelė sudaryta remiantis: LCVA, f. 590, ap. 1, b. 167, l. 7.
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Kaip matyti iš lentelėje pateiktų duomenų, geriausiai šaudė Ūkio kuopos 
kariai – net 77 proc. pataikymas. Mažai nuo jų atsiliko kovinės kuopos, pras-
čiausiai šaudė raštinės komanda.

1927 m. rugpjūčio 6 d. baigėsi laikinųjų pulko vadų laikotarpis. Tą dieną 
Respublikos Prezidento aktu Nr. 314 pulko vadu buvo paskirtas plk. ltn. Povilas 
Dundulis504.

1927 m. rugpjūčio 27-ąją ir 28-ąją vyko Lietuvos kariuomenės sporto dienos. 
Pirmojo pėstininkų pulko šuolininkai iškovojo prizą505.

1927 m. rugsėjo 13 d. mokymą Pirmajame pėstininkų pulke tikrino I karo 
apygardos viršininkas plk. Pranas Tamašauskas. Jis konstatavo, kad pulko ben-
dra išvaizda gera, iškilmingu maršu pulkas pražygiavo gerai, sportiniai prati-
mai atliekami gerai. Tačiau Sanitarijos skyriuje apygardos viršininkas nerado 
kareivių užrašų knygučių, 5-osios kuopos būrininkas blogai komandavo, buvo 
padaryta klaidų veiksmuose su durtuvais. Vis dėlto plk. P. Tamašauskas pulko 
mokymą įvertino teigiamai506.

1927-ųjų vasarą pulko vadas plk. ltn. P. Dundulis kreipėsi į I karo apygardos 
viršininką prašydamas pulko šventę perkelti į rugpjūčio 14-ąją. Kaip matyti iš 
1927 m. liepos 8 d. rašto, gauto iš I karo apygardos štabo, apygardos viršininkas 
1927 m. pulko šventę leido švęsti rugpjūčio 14 dieną. Rašte buvo akcentuota, 
jog tai laikinas sprendimas, o pulko šventės data bus nustatyta vėliau507. Taigi 
1927 m. rugpjūčio 14 d. pulkas iškilmingai atšventė 9-ąsias įkūrimo metines.

504  Įsakymas kariuomenei. 1927 m. rugpjūčio 30 d. Nr. 106.
505  Įsakymas kariuomenei. 1927 m. rugsėjo 13 d. Nr. 112.
506  Įsakymas I karo apygardai 1927-09-13 Nr. 3 // LCVA, f, 513, ap. 1, b. 115, l. 5–6.
507  I karo apygardos viršininko 1927-07-08 raštas 1 p. p. vadui // Ten pat, b. 131, l. 83.

Kareivių pavasario sporto šventė. 1927 m. (VDKM) 
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O 1927 m. rugsėjo 28 d. pulko vadas plk. ltn. P. Dundulis kreipėsi į Vyriau-
siojo štabo Rikiuotės skyriaus viršininką ir paprašė pakeisti pulko šventės datą, 
kuri buvo nustatyta pulko įkūrimo dieną – lapkričio 23-iąją. Pulko vadas rašė, 
kad ši diena netinkama, nes:

1. Lapkričio pradžioje paleidžiami seni kareiviai ir atvyksta nauji, dėl to ne-

Paskaitos metu. 1927 m. (VDKM) 

Pulko šventė. 1927 m. (VDKM)



          
172

pakanka laiko juos tinkamai parengti paradui.
2. Tokiu metų laiku paprastai lyja ir būna daug purvo.
3. Neturint erdvių kareivinių, nėra galimybių suruošti iškilmingus pietus, o 

be jų šventės kareiviams praranda reikšmę.
Tai išdėstęs, vadas paprašė pulko šventę perkelti į rugpjūčio 25-ąją, moty-

vuodamas tuo, jog tą dieną 1919 metais pulkas užėmė Ežerėnus (dabar Zarasai) 
ir Biržus, o bolševikai buvo išvyti už Dauguvos508.

Siūlymui buvo pritarta ir pulko šventė buvo perkelta į rugpjūčio 25 dieną.

Pulko vadas, prašydamas pakeisti pulko šventės datą, kaip vieną iš priežasčių 
paminėjo tai, jog šventei nespėjama parengti naujų kareivių. Ir tai buvo tiesa, 
nes naujokų išsilavinimo lygis buvo žemas. Kaip pavyzdį pateiksime duomenis 
apie 1927 m. gegužės 10-osios ir lapkričio 22-osios šauktinių išsilavinimą.

Lentelė Nr. 2 
Bendrosios žinios apie Pirmojo pėstininkų pulko naujokų išsilavinimą 1927 m.509

išsilavinimo lygis 1927 05 10 
šaukimas

1927 11 22 
šaukimas

Bendras naujokų skaičius 648 673

Analfabetų 154 146

Moka tik skaityti 55 41

Moka skaityti ir rašyti, bet nesimokė moky-
kloje

109 164

Baigė pradžios mokyklą arba mokėsi joje 23 200

Baigė aukštesnę nei pradžios mokyklą arba 
mokėsi joje

23 28

Bendras žydų skaičius 78 66

Moka kalbėti lietuviškai 5 3

Analfabetų 15 8

Moka tik skaityti 8 5

508  Ten pat, l. 119.
509  Lentelė sudaryta reminatis: LCVA, f. 513, ap. 1, b. 131, l. 192, 193.
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Moka ir skaityti, ir rašyti, bet nesimokė mo-
kykloje

23 17

Baigė pradžios mokyklą arba mokėsi joje 20 20

Baigė aukštesnę nei pradžios mokyklą arba 
mokėsi joje

12 13

Bendras rusų skaičius 28 10

Moka kalbėti lietuviškai 3 1

Analfabetų rusų kalba 6 2

Moka rusiškai tik skaityti 5 0

Moka rusiškai ir skaityti, ir rašyti, bet nesi-
mokė mokykloje

8 2

Baigė tik pradžios mokyklą arba mokėsi joje 7 4

Baigė aukštesnę nei pradžios mokyklą arba 
mokėsi joje

2 1

Bendras vokiečių skaičius 11 17

Iš jų moka lietuviškai 0 0

Analfabetų vokiečių kalba 2 4

Moka vokiškai tik skaityti 1 2

Moka vokiškai ir skaityti, ir rašyti, bet nesi-
mokė mokykloje

4 4

Baigė pradžios mokyklą arba mokėsi joje 1 6

Baigė aukštesnę nei pradžios mokyklą arba 
mokėsi joje

3 1

Bendras lenkų skaičius 3 1

Baigė pradžios mokyklą arba mokėsi joje 2 1

Baigė aukštesnę nei pradžios mokyklą arba 
mokėsi joje

1 0
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Kaip matyti iš pateiktų duomenų, naujokų išsilavinimo lygis buvo žemas. Dau-
giau kaip pusė buvo arba visiški beraščiai, arba vos sugebėdavo paskaityti.

Užbėgant į priekį reikia pasakyti, kad kareivių mokymas buvo aktualus visą 
pulko gyvavimo laikotarpį. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas analfabetų mo-
kymui. Tikslas – nepaleisti iš kariuomenės nė vieno kareivio, nemokančio skai-
tyti ir rašyti. Ne visada šį užsibrėžtą tikslą pavykdavo pasiekti, tačiau, kaip rodo 
žemiau pateiktos lentelės duomenys apie analfabetų mokymą (pateikiami kelių 
šaukimų duomenys), rezultatai buvo gana geri.

Naujokų priesaika. 1927 m. kovo 20 d. (VDKM) 
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Lentelė Nr. 3
Analfabetų mokymo rezultatai

Kurių metų Atvyko Išleista
ir kurio naujokų į atsargą
šaukimo analfabetų analfabetų
1925. V. 1 84 4
1926. V. 1 97 7
1927. V. 1 177 7
1928. V. 1 223 42
1929. V. 1 260 85
1930. V. 1 237 73
1931. V. 1 198 65
1934. V. 1 197 37
1935. V. 1 137 9
1936. V. 1 73 1
1937. V. 1 49 –
1938. V. 1 56 –
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Beveik kasmet pulkas dalyvaudavo didesniuose ar mažesniuose manevruose. 
Ne išimtis buvo ir 1927-ieji. Tų metų rugsėjo 21–24 dienomis pulkas dalyvavo 
manevruose Širvintų, Gelvonų ir Veprių rajonuose510.

Netrukus po manevrų, 1927 m. spalio 19-ąją, pulką paliko 3-iojo bataliono 
vadas mjr. Aleksandras Makulavičius. Jis buvo perkeltas į I karo apygardos šta-
bą511. Laikinai eiti bataliono vado pareigas buvo paskirtas 1-osios kulkosvaidžių 
kuopos vadas kpt. J. Leonavičius. Lapkričio 1 d. 1-ojo bataliono vadas mjr. An-
tanas Pošiūnas paskirtas pulko vado padėjėju512. I karo apygardos viršininko įsa-
kymu 1928 m. sausio 1 d. jis šiose pareigose buvo patvirtintas. Tuo pačiu įsaky-
mu 1-ojo bataliono vadu nuo 1928 m. sausio 1 d. buvo patvirtintas kpt.  Juozas 
Šlepetys513.

1927 m. lapkričio 30 d. pulke buvo gauta „Lenkų įsiveržimams stabdyti di-
rektyva Nr. 1 OP“. Ji įdomi, todėl kai kurią medžiagą pateiksime. Direktyvo-
je buvo apibūdinta susiklosčiusi situacija. Konstatuota, kad bet kuriuo metu 
mums gresia lenkų užpuolimas. Turimos informacijos pagrindu buvo teigiama, 
kad jis gali pasireikšti lenkų nereguliariųjų ginkluotų formuočių, vadinamųjų 
sukilėlių, įsiveržimu į Lietuvos teritoriją arba nereguliariųjų formuočių veiks-
mais paremiant reguliariosios kariuomenės dalims.

Lietuvos kariuomenei buvo keliamas uždavinys būti pasirengusiai likviduoti 
lenkų reguliariųjų formuočių įsiveržimą į Lietuvos teritoriją, spaudžiant stipres-
nėms grupuotėms kiek galima ilgiau sulaikyti priešo skverbimąsi į šalies gilumą. 
Kariuomenė taip pat turėjo būti pasirengusi pridengti mobilizaciją, kuri būtų 
prasidėjusi lenkų reguliariosios kariuomenės daliniams įsiveržus į Lietuvos te-
ritoriją.

Direktyva apibrėžė bendrus kariuomenės veiksmus: neatidėliojant visomis 

510  Įsakymas I karo apygardai 1927-09-30 Nr. 56 // LCVA, f. 513, ap. 1, b. 117, l. 13.
511  Įsakymas kariuomenei. 1927-10-19 Nr. 125.
512  LCVA, f. 513, ap. 1, b. 117, l. 76, 87.
513  Įsakymas I karo apygardai. 1928-01-09 Nr. 1 // Ten pat, l. 241.

1-asis batalionas žygiuoja į manevrus. 1927 m. (VDKM)
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svarbiausiomis kryptimis sudaryti priedangos grupes, pasiruošusias veikti pagal 
aukščiau nurodytus bendruosius uždavinius514. Buvo sudarytos Marijampolės, 
Alytaus, Kaišiadorių, Ukmergės priedangos grupės. Kiekvienai grupei buvo pa-
skirti apsaugos barai. Ukmergės grupės baras buvo nuo kairiojo Neries kranto 
iki sienos su Latvija. Ukmergės grupės pagrindą sudarė Pirmasis pėstininkų pul-
kas. Jai taip pat buvo priskirti Antrojo artilerijos pulko viena baterija ir vienas 
Pirmojo husarų pulko eskadronas. Ukmergės grupės vadu buvo paskirtas Pir-
mojo pėstininkų pulko vadas.

Pagal direktyvą visiškon operatyvinėn grupių vadų priklausomybėn perėjo 
visos atitinkamų barų pasienio apsaugos dalys, taip pat visi nurodytų barų šau-
lių būriai.

Kol priešininko reguliarieji daliniai į Lietuvos teritoriją neįsiverš, grupių kari-
niams daliniams buvo griežtai uždrausta prisiartinti prie demarkacijos linijos ar-
čiau kaip per 5 kilometrus.

Ukmergės grupei buvo suformuluoti šie uždaviniai:
1.Grupės vadui neatidėliojant organizuoti grupės štabą iš ne daugiau kaip 4 

karininkų. Vieną iš karininkų paskirti žinioms apie priešą rinkti, vieną – ryšio 
užduotims vykdyti.

2.Grupės vadui neatidėliojant sušaukti barų viršininkus ir šaulių būrių vadus 
ir patikrinti jų pasirengimą, suderinti galimus veiksmus. Visus duotus nurody-
mus ir savo sumanymus dėl gautos užduoties vykdymo grupės vadui skubiai 
pateikti kariuomenės vadui, kad šis galutinai juos patvirtintų.

3.Neatidėliojant sustiprinti Utenos įgulą iki vieno pėstininkų būrio su dviem 
sunkiaisiais kulkosvaidžiais.

Nuo direktyvos gavimo dienos priedangos grupės operatyviniu požiūriu 
tapo visiškai pavaldžios kariuomenės vadui.

Visus Ukmergės grupės pranešimus grupės vadas turėjo siųsti ne tik kariuo-
menės vadui, bet ir I karo apygardos vadui, o žinias apie priešą – dar ir Kaišia-
dorių grupei515.

Pulko vadas, vykdydamas direktyvos nurodymus, išleido įsakymą, kuriuo 
šaulių rinktinėms, Pasienio policijos ir Pirmojo pėstininkų pulko būriams, dis-
lokuotiems Ukmergės, Utenos ir Ežerėnų apskrityse, skyrė konkrečias užduo-
tis – ką kiekvienas iš jų turi daryti, kad pasirengtų atremti priešą, ir nurodė 
veiksmus priešui įsiveržus516.

Pradėjus vykdyti direktyvos reikalavimus, iš Ukmergės grupės dalinių į pul-
ko štabą ėmė plaukti telegramos, kad pasienyje ramu, vyksta įprastinis patrulia-
vimas, nieko įtartino nepastebėta.

Lapkričio 30 d. buvo gautas Vyriausiojo štabo Žinių skyriaus pranešimas, 

514 Lenkų įsiveržimams stabdyti direktyva Nr. 1 OP // Ten pat, b. 127, l. 4–5.
515 Ten pat.
516 I pėst pulko vado įsakymas NR. 1 OP // Ten pat, l. 19–20.
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kad žinios apie Vilniuje sukoncentruotą Lenkijos kariuomenę nepasitvirtino. 
Ties Ukmergės baru buvo perdislokuojamos lenkų KOP 21-ojo bataliono 3-io-
sios kuopos sargybos517.

Grupės štabas kasdien gaudavo pranešimus iš Vyriausiojo štabo Žinių sky-
riaus, tačiau nerimą keliančių naujienų ir juose beveik nebūdavo. Galbūt išimtis 
buvo gruodžio 2-ąją, 1 valandą, gautas pranešimas, jog į Varėną atvyko 3 ešelo-
nai civiliškai aprengtų lenkų partizanų, tačiau kiek vėliau ši informacija buvo 
paneigta. Partizanais buvo palaikyta lenkų KOP 21-ojo bataliono Mokomoji 
kuopa518.

1927 m. gruodžio 27 d. iš I karo apygardos štabo buvo gautas slaptas prane-
šimas, pasirašytas apygardos vado plk. P. Tamašausko, kad direktyva Nr. 1 OP 
nustojo veikusi. Visoms dalims buvo įsakyta sugrįžti į nuolatines dislokacijos 
vietas, išskyrus Pirmojo pėstininkų pulko būrį, esantį Utenoje519.

1927-ieji pulkui įsimintini buvo dar ir tuo, kad spalio 8-ąją buvo atidarytas 
liktinių puskarininkių klubas. Į klubo steigiamąjį susirinkimą, kuriame dalyvavo 
46 liktiniai, atvyko pulko vadas plk. ltn. P. Dundulis. Jis labai teigiamai įvertino 
būsimą klubą, jo svarbą puskarininkiams ir pulko ateičiai. Į klubo valdybą buvo 
išrinkti vrš. Akstinavičius, vyr. psk. Žvirblis, vrš. Juozas Stelionis, kandidatais – 
viršilos Jokubaitis ir Gricius. Klubo šeimininku išrinktas sanitarijos psk. Juozas 
Andrikonis520. Pulko vadas plk. P. Dundulis akcentavo ramovės būsimą naudą, 
leido atidaryti bufetą, valgyklą ir rengti šeimyniškus pasilinksminimus.

Pirmajame susirinkime buvo aptarti ramovės valdybos rinkimai ir baldų 

517 Apie Lenkiją // Ten pat, l. 82.
518 1927 m. lapkričio 30 d. Vyriausiojo štabo Žinių skyriaus pranešimas „Apie Lenkiją“ // Ten pat, l. 84.
519 Ten pat, l. 9.
520 Protokolas Nr. 1 // Ten pat, b. 126, l. 1.

Pirmojo pėstininkų pulko puskarininkiai ramovės įkūrimo dieną. 1927 m. 
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įsigijimo klausimai. Baldams įsigyti nutarta iš kiekvieno nario spalio mėnesio 
algos išskaičiuoti po 5 litus. Kadangi surinkta suma buvo labai menka, 1927 m. 
lapkričio 12-osios susirinkime nutarta, jog kiekvienas narys į ramovės kasą turi 
įmokėti po 10 litų, be to, ramovei išlaikyti kas mėnesį mokėti po 1 proc. nuo 
pagrindinės algos; išvykstantiems ramovės nariams 50 proc. šių įnašų turi būti 
grąžinama. Vėliau nauji baldai buvo perkami iš bufeto pelno, kuris visą laiką 
buvo nemažas. Be to, ramovę materialiai šelpė ir pulko vadovybė. 1932 metų pa-
baigoje buvo įsigyta baldų už 1500 litų, o pulko karininkų ramovė padovanojo 
400 litų vertės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino paveikslą. 

Beje, ramovei išlaikyti ir gražinti lėšų negailėjo ir patys puskarininkiai. Pa-
vyzdžiui, 1929 metais buvo nutarta išdažyti sienas ir atlikti kitą smulkų remon-
tą. Tam reikalui kiekvienas narys įmokėjo po 20 litų. 1933 metais buvo priimti 
ramovės įstatai.

Nuo pat pradžios ramovėje buvo skaitomi paskaitų ciklai. Per metus buvo 
perskaitoma po keletą ar net keliolika paskaitų. Beveik visos jos buvo karine 
tematika. Paskaitas paprastai skaitydavo pulko karininkai. 1936 metais vieną 
paskaitą apie Latvijos kariuomenės puskarininkius ir jų gyvenimą skaitė Latvi-
jos kariuomenės karininkas vyr. ltn. Purinis. 

4-ojo dešimtmečio pabaigoje ramovė gaudavo visus Lietuvos dienraščius, 
savaitraščius ir žurnalus. Buvo įsteigta nors ir negausi, bet sava biblioteka.

1937 m. lapkričio 20 ir 21 dienomis puskarininkių ramovė šventė 10 metų 
įkūrimo sukaktį, kuriame, be ramovės narių, dalyvavo Ukmergės įgulos virši-
ninkas, aukštesnieji karininkai, buvę ramovės valdybų pirmininkai ir Kėdainių 
įgulos liktinių puskarininkių ramovės atstovai.

1938 metais visuotiniame puskarininkių ramovės susirinkime 100 litų buvo 

Grupė pulko karininkų su šeimomis. 1928 m. (VDKM) 
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skirta Ginklų fondui. Be to, rugsėjį pulko liktiniai puskarininkiai nupirko len-
gvąjį kulkosvaidį ir paaukojo jį pulkui521.

Kaip jau buvo minėta, pulko gyvenimo sąlygos Ukmergėje buvo labai blo-
gos. Buvo nuspręsta kareivinių reikmėms panaudoti Vaitkuškio dvaro trobesius, 
tačiau juose buvo įsikūrusi vaikų prieglauda. 1927 m. spalio 28 d. pulko vadas 
gavo Vyriausiojo štabo tiekimų viršininko Grudzinsko raštą. Jame buvo rašoma, 
kad krašto apsaugos ministras sutiko vaikų prieglaudą ir jos turtą perkrausty-
ti Pirmojo pėstininkų pulko jėgomis į Raudondvarį prie Kauno, o Vaitkuškio 
dvaro patalpas perimti kariuomenės reikmėms522. Vaitkuškio dvarą imta naudo-
ti kaip pulko vasaros stovyklą.

Iki 1928 metų kiekviename kariniame dalinyje, taip pat ir Pirmajame pės-
tininkų pulke, kariai prisiekdavo taip, kaip suorganizuodavo pulko vadovybė. 
1928 m. sausio 31 d. Vyriausiojo štabo viršininkas gen. št. plk. P. Plechavičius 
patvirtino priesaikos apeigų ceremoniją. Nuo šiol priesaika vykdavo tokia tvar-
ka: „Priesaikos metu priešakyje statomas drobele uždengtas stalas su kryžiumi ir 
Evangelija. Kunigas, apsitaisęs bažnytiniais rūbais, trumpais žodžiais paaiškina 
priesaikos reikšmę ir garsiai skaito priesaikos tekstą. Prisiekiantieji kariai laiko pa-
kėlę dešinę ranką ir balsiai kartoja priesaikos žodžius. Po priesaikos, visi kariai ku-

521 Liktinių puskarininkių ramovė // Karys, 1938, Nr. 34, p. 963–964.
522 LCVA, f. 513, ap. 1, b. 131, l. 127.

Vaitkuškio dvaras. 1927 m. (VDKM)
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nigui vadovaujant, kalba maldą į šv. Panelę „Tavo apgynimo šaukiamės“ atkalbėjęs 
maldą kunigas šlaksto karius šventu vandeniu. Šlakstymo metu jei yra orkestras, 
grojama Maironio giesmė „Marija, Marija“ (Č. Sasnausko kompozicija).“523

1928 m. vasario 16 d. Respublikos prezidentas keliems pulko karininkams 
suteikė aukštesnius laipsnius: pulko vadui plk. ltn. Povilui Dunduliui – pulki-

ninko, mjr. Juozui Plentai – pulkininko leitenan-
to, vyr. ltn. Adomui Treideriui – kapitono, leite-
nantams Mikui Kalasauskui, Vladui Patalauskui, 
Povilui Vinkšneliui, Juozui Sakalauskui, Klemui 
Kuzmickui – vyresniojo leitenanto524.

1928 m. kovo 7 d. pulką vėl tikrino I karo 
apygardos viršininkas gen. ltn. P. Tamašauskas. 
Trūkumų, kuriuos buvo aptikęs 1927 metais, ne-
pastebėjo, tačiau konstatavo, kad nemažai karei-
vių silpnai moka Lauko sargybų statutą, taip pat 
nepakankamos jų geografijos žinios525.

Nepraėjus nė trims savaitėms, pulko tikrinti 
atvyko Vyriausiojo štabo viršininkas gen. št. plk. 
Povilas Plechavičius. Pulkas buvo išrikiuotas mo-
komojoje aikštėje. Vyriausiojo štabo viršininko 

523  Apeigos priesaiką daryti // Ten pat, b. 141, l. 13.
524  Įsakymas 1 p. p. 1928-03-03 Nr. 68 // Ten pat, b. 117, l. 301.
525  Įsakymas I karo apygardai. 1928-03-02 Nr. 2 // Ten pat, b. 115, l. 12.

Naujokų priesaika (VDKM) 

Plk. P. Plechavičius (VDKM) 
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vertinimu, pulko išvaizda buvo gera, iškilmingu maršu pražygiuota gerai. Šau-
tuvų konstrukciją pulko kariai išmanė gerai, per šaudymus puskarininkiai ko-
mandas davė gerai. Kareiviai, šaudę sunkiaisiais kulkosvaidžiais, jų konstrukciją 
išmanė gerai, visus veiksmus šaudant atliko gerai ir greitai. Išvykdamas Vyriau-
siojo štabo viršininkas pulko vadui plk. P. Dunduliui, karininkams ir kareiviams 
pareiškė padėką526.

Vos tik išvykus gen. št. plk. P. Plechavičiui, 1928 m. kovo 23 d. pulkas su-
laukė garbingo svečio – Respublikos prezidento Antano Smetonos. Prezidento 
garbei pulkas buvo išrikiuotas apžiūrai. Pagerbdamas prezidentą, pulkas pražy-
giavo žygio maršu. 

Spalio 16 ir 17 dienomis pulką vėl tikrino apygardos viršininkas gen. ltn. 
P. Tamašauskas. Pulkas jam padarė labai gerą įspūdį. Vienintelę pastabą genero-
las davė kareiviams atliekant pratimus su kardais527.

526  Įsakymas I karo apygardai. 1928-06-06 Nr. 1s // Ten pat, l. 14.
527  Slaptas įsakymas 1 p. p. 1928-11-15 Nr. 7sl // Ten pat, l. 18.

Pulką apžiūri Respublikos prezidentas. 1928 m. (VDKM) 

Pirmojo pėstininkų pulko šventė. Iš kairės: gen. ltn. P. Tamašauskas, ministras pirmininkas 
prof. A. Voldemaras, gen. ltn. P. Kubiliūnas, plk. B. Dundulis. 1928 m. rugpjūčio 25 d.
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1928 m. rugpjūčio 25 d. pulkas šventė 10 metų sukaktį. Šventėje dalyvavo 
ministras pirmininkas ir užsienio reikalų ministras prof. Augustinas Voldema-
ras, teisingumo ir žemės ūkio ministrai, laikinai einantis Vyriausiojo štabo vir-
šininko pareigas plk. Petras Kubiliūnas. Buvo parengta speciali šventinė progra-
ma. Visus sužavėjo sportiniai pratimai528.

1928 metų rugsėjį pulką vėl pasiekė neramios žinios. Karinei žvalgybai pavy-
ko gauti duomenų, kad lenkai Vilniuje sukoncentravo stambias karines pajėgas, 
kurios bet kuriuo metu galėjo būti nukreiptos prieš 
Lietuvą. Apie tai krašto apsaugos ministras gen. ltn. 
Teodoras Daukantas raštu informavo vidaus reika-
lų ministrą, prašydamas nurodymo pasienio polici-
jai sustiprinti sienos apsaugą. Tačiau imtis specialių 
veiksmų pulkui nebuvo nurodyta529. 

1929 metų vasarį pulke pasikeitė karo kapelionai. 
Pulko kapelionas kunigas Klemensas Jurkus buvo 
perkeltas į Ketvirtąjį, o šio kapelionas Vilius Balan-
dis – į Pirmąjį pėstininkų pulką530.

1929 metų birželį, po plečkaitininkų maišto, bi-
jodamas, kad juo nepasinaudotų lenkai ar Lenkijoje 

528  Įsakymas 1 p. p. 1928-09-20 Nr. 279 // Ten pat, b. 137, l. 325.
529  KAM 1928-09-24 slaptas raštas vidaus reiklaų ministrui // Ten pat, b. 127, l. 1.
530  Įsakymai 1 p. p. 1929-02-06, 07 Nr. 38, 38 // Ten pat, b.137, l. 700,702.

V. Balandis (KAA)

Pulko šventės metu pulko vado padėjėjas plk. ltn. A. Pošiūnas apdovanoja karininkus (KAA)
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esantys plečkaitininkai, 
krašto apsaugos ministras 
įsakė pasienio apsaugos 
policijai į pagalbą pasiųs-
ti kariuomenės dalinius. 
Birželio 20-ąją I karo 
apygardos štabas pave-
dė Pirmajam pėstininkų 
pulkui pasienio policijos 
rajonų viršininkų žinion 
Širvintose, Inturkėje ir 
Saldutiškyje dislokuoti 
po vieną pulko kautynių 
skyrių, vadovaujamą pus-
karininkio, ir gerai apginkluoti. Kautynių skyriai iki birželio 24 d. turėjo būti 
dislokuoti nurodytose vietovėse ir perduoti pasienio policijos rajonų viršininkų 
žinion. Skyrius įsakyta keisti kas 6 savaites. Be to, tą pačią dieną gautame rašto 
papildyme apygardos štabas į pasienį pasiųstiems kautynių skyriams įsakė neiti 
arčiau kaip 5 kilometrai iki administracinės linijos, kad pasienio policijos virši-
ninkai nepradėtų jų naudoti paprastoms sienos apsaugos pareigoms vykdyti531. 

Be to, pulkas, vykdydamas I karo apygardos vado nurodymą, atliko kelių 
Vilniaus kryptimi apžiūrą, ieškojo patogių gynybinių pozicijų, buvo nustatytos 
brastos per upes ir pan.532 Apygardos štabo nurodymu skyriai iš pasienio buvo 
atšaukti 1929 m. gruodžio 14 d.533

1929 metų spalio pabaigoje pulko vadas plk. P. Dundulis iki gruodžio 21 d. 
išvyko mokytis į suorganizuotus Aukštesniųjų kariuomenės viršininkų kur-
sus534.

1929 metais 1 karo apygardos vadas gen. ltn. P. Tamašauskas pulką tikrino 
net tris kartus: balandžio 24–25, rugsėjo 3–4 ir rugsėjo 18 dieną. Beje, rugsė-
jo mėnesį tikrintojai rado gana daug trūkumų. Štai keletas pastabų iš rugsėjo 
18- osios patikrinimo: „Kpt. Treideriui iš dviejų batalionų kuopų senų kareivių 
buvo įsakyta sudaryti kuopą. Išskaičiavimą darė per ilgai ir darė klaidų. Išlyginimas 
blogas. Bendrai kuopos komandavimas, vadovavimas ir valdymas atliktas per lėtai, 
be griežtumo ir energijos... I bataliono kuopose kareiviai blogai žino statutus... 

Iki lapkričio 15 d. duodu laiko pakartojimui statutų mokymo 1 bataliono kuo-
pose.

531 I karo apygardos 1929-06-20 raštas 1 pėst. pulko vadui // Ten pat, b, 84, l. 77, 79.
532 Ten pat, p. 77.
533 I karo apygardos štabo 1929-12-14 raštas 1 pėst. pulko vadui // Ten pat, l. 78.
534 Įsakymas I karo apygardai. 1929-10-23 Nr. 38 // Ten pat, b. 145, l. 548; Įsakymas 1 p. p. 1929-12-21 Nr. 362 // Ten pat, 

l. 641.

Pulko muzikantų komanda švenčia Velykas. 1929 m. (KAA) 
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Tikrinimą kartosiu. Ta proga primenu, kad kuopų vadai daugiausia atsakingi 
ir ateityje už panašų kuopų pastatymą darysiu atitinkamas išvadas.“535

To meto kariuomenėje tai buvo įprastas reiškinys, tačiau tokie dažni karo 
apygardos viršininko tikrinimai, matyt, buvo signalas, kad pulkas turi bėdų ir 
apygardos vadovybė apie jas žino.

1929 m. spalio 17 d. į pulką atvyko Karo mokyklą baigę leitenantai Pra-
nas Totilas, Juozas Za-
borskis, Jonas Jonikas. 
Lapkričio 16-ąją į 1 karo 
apygardos štabą buvo 
perkeltas mjr. Eduardas 
Navickas, o iš Ketvirtojo 
pėstininkų pulko atkel-
tas kpt. Alfonsas Anta-
naitis. Jis buvo paskirtas 
2-ojo bataliono vadu. 
Tačiau čia jis tarnavo 
tik pusmetį, nes 1930 m. 
balandžio 30 d. buvo pa-
skirtas į kitas pareigas ir 

535  Slaptas įsakymas 1 p. p. 1929-10-18 Nr. 5sl // Ten pat, b. 115, l. 33.

Apygardos viršininko vizitacija. 1929 m. (VDKM) 

Naujokai skirstomi į kuopas. Iš kairės: pulko adjutantas kpt. Bronius 
Karevičius, ketvirtas – pulko vado padėjėjas plk. ltn. Antanas Pošiūnas. 
1929 m. lapkričio 7 d. (VDKM)
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iš pulko išvyko536. Jo vieton 1930 
m. birželio 21 d. iš Septintojo pės-
tininkų pulko buvo perkeltas kpt. 
Antanas Šurkus537.

1930 m. balandžio 30 d. atlikęs 
žadėtą pakartotinį pulko patikri-
nimą, apygardos viršininkas liko 
patenkintas. Pulkas gerokai pa-
sitempė. Generolas pastebėjo tik 
keletą smulkių netikslumų atlie-
kant pratimus su durtuvais538.

1930 m. vasario 14 d. Respu-
blikos Prezidento aktu pulko vadas plk. Povilas Dundulis paties prašymu buvo 
atleistas iš pulko vado pareigų. Šias pareigas eiti buvo paskirtas Kėdainių aps-
krities komendantas plk. ltn. Mikas Rėklaitis539. Pulką plk. P. Dundulis jam 
perdavė 1930 m. vasario 25 d.540 Pulko vadu M. Rėklaitis Prezidento aktu buvo 
patvirtintas 1931 m. spalio 27 d.541 

Pasikeitus vadams, buvo sudaryta pulko ūkio perdavimo-priėmimo komisi-
ja. Ji dirbo daugiau kaip mėnesį. Buvo nustatyta gana daug trūkumų ir neleis-
tino apsileidimo atvejų. Tai konstatuota slaptame 1930 m. vasario 24 d. I karo 
apygardos įsakyme. Apygardos vadas reikalavo, kad kaltieji trūkumus padengtų. 
Kaltininkams teko sumokėti beveik 2000 Lt542.

Pulko ūkis buvo gana didelis ir 
sudėtingas, todėl nenuostabu, kad 
komisija rado įvairių pažeidimų. 
1930 m. gegužės 6 d. pulke buvo 
2 gydytojai, 8 sanitarijos puskari-
ninkiai, 7 sanitarai, 3 kalviai, 10 
kurpių, 13 šaltkalvių, 9 siuvėjai, 44 
vežikai, 3 kepėjai, 9 virėjai, 4 tri-
mitininkai543.

1930 m. kovo 31 d. pulko va-
das plk. ltn. M. Rėklaitis išvyko 
mokytis į Vytauto Didžiojo kari-

536 Ten pat, b. 145, l. 577, 764, 886.
537 Įsakymas 1 p. p. 1930-06-23 Nr. 142 // Ten pat, b. 161, l. 35.
538 Slaptas įsaymas 1 p. p. 1930-05-12 Nr. 3 sl // LCVA, f. 513, ap. 1, b. 115, l. 43.
539 Įsakymas kariuomenei. 1930-03-17 Nr. 12.
540 Įsakymai 1 p. p. 1931-02-25 Nr. 49, 50 // LCVA, f. 513, ap. 1, b. 145, l. 755–756.
541 Įsakymas kariuomenei. 1931-10-27 27 d. Nr. 59.
542 Slaptas Įsakymas 1 p. p. 1931-02-24 Nr. 1 // LCVA, f. 513, ap. 1, b. 128, l. 106.
543 1 pėst. Pulko žinios // Ten pat, b. 167, l. 11.

Pulko vadas plk. M. Rėklaitis su adjutantu B. Karevičiumi 
vado kabinete (KAA)

Apygardos viršininko patikrinimas. 1930 m. balandžio 
30 d. (VDKM)
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ninkų kursus. Pulko vadu laikinai buvo paskirtas pulko vado padėjėjas plk. ltn. 
Antanas Pošiūnas544. Į pulką M. Rėklaitis grįžo 1930 m. birželio 30 d.545

1930 metų spalio pabaigoje į pulką atvyko nemažas būrys ką tik Karo mo-
kyklą baigusių leitenantų: Juozas Puknys, Stasys Kuzmickas, Karolis Adomonis, 
Kazys Petrulaitis, Antanas Levinas, Mečys Ingaunis, Jonas Semaška, Napoleonas 
Butkevičius, Vincas Šukys, Jonas Arnestauskas, Antanas Januškevičius, Vincas 
Sabuckis, Stasys Balčiūnas, Balys Šimkonis546. 

Spalio 6-ąją pulko kapelmeisteriu buvo priimtas Stasys Kulikauskas. Savo 
kaip muzikanto karjerą jis pradėjo 1894 metais carinėje kariuomenėje, Dono 
pėstininkų pulko muzikantų komandoje. Joje tarnavo iki 1908-ųjų, po to tapo 
liktiniu, o nuo 1914 metų pradėjo tarnauti pulko kapelmeisteriu. Juo išdirbo iki 
1918-ųjų. Nuo 1920 metų dirbo Valstybinėje spaustuvėje ir ėjo ugniagesių kapel-
meisterio pareigas. Pradėjęs tarnauti pulke, orkestrui sukūrė keletą maršų547.

Pulko orkestre jis rado 1930 metais nupirktus nepilnus du komplektus fir-
mos „Bolen Fuxs“ instrumentų. Ne visi muzikantai buvo etatiniai ar kariai. 
Etatinių ir neetatinių muzikantų skaičius keisdavosi. 1935 metais pulko orkestre 
dirbo septyni etatiniai muzikantai, penki tikrosios tarnybos kariai ir 16 auklėti-

544 Įsakymas 1 p. p. 1930-04-07 Nr. 83 // Ten pat, b. 145, l. 821.
545 Įsakymas 1 p. p. 1930-07-13 Nr. 169 // Ten pat, b. 161, l. 92.
546 Įsakymas kariuomenei. 1930-10-25 n. 54.
547 Žinios apie 1 pėstininkų DLK Gedimino pulko kapelmeisterį // LCVA, f. 513, ap. 1, b. 227, l. 104.

Pirmojo pėstininkų pulko karininkai ir puskarininkiai su šeimomis. Centre karo kapelionas V. Balandis. 
Ukmergė, 1930 m. (KAA)
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nių – berniukų nuo 14 iki 18 metų amžiaus. Orkestro repertuaras buvo didelis 
ir įvairus. 1935 metais orkestras galėjo sugroti 548 įvairius muzikinius veikalus ir 
120 maršų, iš jų 25 – lietuviškus548.

1930 m. lapkričio 12 d. pulkui teko labai rimtas išbandymas – buvo paskelb-
ta bandomoji mobilizacija. Nors buvo visokių nesklandumų, tačiau apskritai 
pulkas mobilizaciją įvykdė549.

1930 m. lapkričio 23-iąją, minint Lietuvos kariuomenės dieną, Respublikos 
prezidentas pulko vadą plk. ltn. Miką Rėklaitį pakėlė į pulkininkus550.

548  Žinios apie 1 pėst. DLK Gedimino pulko orkestrą // Ten pat, l. 105.
549  Slaptas įsakymas 1 p. p. 1930-11-12 Nr. 7sl // Ten pat, b. 115, l. 46.
550  Įsakymas 1 p. p. 1930-12-24 Nr. 311 // Ten pat, b. 161, l. 542.

Vokiečių karinė delegacija Pirmojo pėstininkų pulko manevrų metu. Penktas iš kairės – pulko vadas 
plk.  Mikas Rėklaitis (VDKM)

Pulko orkestras (KAA)
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1931 m. birželio 8 d. pulko vado padėjėjas plk. ltn. A. Pošiūnas ir majorai 
J. Šlepetys, S. Asevičius ir A. Šurkus išvyko mokytis į Vytauto Didžiojo karinin-
kų kursus, kuriuos baigė rugpjūčio 28 d.551

1931 m. liepos 21 d. į pulką netikėtai atvyko krašto apsaugos ministras 
plk. Balys Giedraitis. Pulką jis rado atliekantį užsiėmimus pagal numatytą grafi-
ką. Pateiksime keletą ministro užrašytų minčių po šio patikrinimo:

„Aplankęs kareivines turiu konstatuoti, kad pulkas sutalpintas labai ankštai, 
kareivinės randasi apleistame stovyje ir būtinai reikalingos kapitalinio remonto. 
Ypač blogame stovyje randasi Ukmergėje stovinčio 2-o bataliono ir Vaitkuškio dvare 
stovinčio 3-o bataliono kareivinės. Vaitkuškio dvaras kariuomenės stovyklai beveik 
nebetinka ir yra būtino reikalo III batalionui statyti naujas kareivines.

Pulko dalių dižurai visur vikriai pasitinka su raportu, balsiai ir aiškiai raportuoja.
Kareiviai į klausimus daugumoje atsakinėja drąsiai ir sumaniai.
Visame pulke nėra lovų. Kareiviai guli ant narų.
Pulko ligoninėj gera tvarka.
Vasariniai kareivių rūbai ne visų švarūs. Pasitaiko kareivių su visai sudėvėtais 

ir nevykusiai sulopytais rūbais. Tas daro blogo įspūdžio.
Arklidės blogame stovyje ir reikalingos kapitalinio remonto.
Bendras pulko aplankymo įspūdis – be čia nurodytų trūkumų, pulkas tvarko-

mas neblogai. Reikia statyti naujas kareivines bei sandėlius.“552

1931 m. rugpjūčio 11 d. pulko vadas plk. M. Rėklaitis išvyko atostogų. Jo 
pareigas laikinai perėmė Vyriausiojo štabo valdybos viršininkas gen. št. plk. Ze-
nonas Gerulaitis. Jis pulkui vadovavo iki 1931 m. spalio 10-osios – tą dieną iš 
atostogų grįžo pulko vadas plk. M. Rėklaitis553.

1931 m. rugsėjo 14 d. į pulką išeiti naujokų apmokymo programos atvyko 
net 105 kariūnai aspirantai554.

551  Įsakymas 1 p. p. 1931-06-10 Nr. 137, 1931-09-11 Nr. 216 // Ten pat, b. 172, l. 189, 314.
552  Slaptas įsakymas 1 p. p. 1931-08-10 Nr. 4sl // Ten pat, b. 115, l. 55.
553  Įsakymas 1 p. p. 1931-06-10 Nr. 137, 1931-10-09 Nr. 242 // Ten pat, b. 172, l. 307, 388.
554  Įsakymas 1 p. p. 1931-09-19 Nr. 223 // Ten pat, l. 350.

Pirmojo pėstininkų pulko 1-oji rinktinė šaudykloje. 1931 m. liepa (KAA)
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Krašto apsaugos ministro pareikštos pastabos, atrodo, buvo teisingos, tačiau 
savo jėgomis pulkas padėties pataisyti negalėjo, nes naujų kareivinių statybos 
problemas turėjo spręsti pati Krašto apsaugos ministerija.

1931 m. rugsėjo 28–29 dienomis pulkas I divizijos vado įsakymu atliko žygį 
maršrutu Ukmergė–Kavarskas–Anykščiai ir Anykščiai–Skiemonys–Ukmergė. 

Pulkas 100 kilometrų žygyje (VDKM)
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Per 2 dienas pulkas nužygiavo apie 100 kilometrų. Žygiuoti teko kalvota vieto-
ve, iš dalies naktį. Susirgusiųjų ar atsilikusiųjų nebuvo, keliems kareiviams buvo 
nutrintos kojos. Divizijos vadas gen. ltn. P. Tamašauskas žygį įvertino taip: „Tas 
viskas parodo, kad iš mūsų jaunų kareivių prie tinkamo organizuoto lavinimo ir 
metodinio įtraukimo, galima padaryti puikius ištvermingus karius, kokie šiame 
atvejuje pasirodė gediminaičiai.

Su pasigėrėjimu ir pasididžiavimu pažymiu paminėtus žygius kaipo pavyzdžius 
ir pirmutinius savo dydžiu mūsų kariuomenėje. Iš tikrųjų panašius – virš 40-50 
kilometrų žygius dvi dienas iš eilės ir prie apsunkintų sąlygų, labai reta kariuomenė 
gali padaryti.“555

1931 m. spalio 31 d. pulko karininkų būrį papildė jauni, ką tik Karo mokyklą 
baigę jaunesnieji leitenantai Kazys Antanavičius, Jonas Dulinskas, Jurgis Valtis, 
Juozas Ūselis, Jurgis Rinkevičius, Povilas Bareišis, Antanas Petraitis556.

1932 metų pradžioje pasikeitė pulko ūkio viršininkai. Ilgametis ūkio vir-
šininkas plk. ltn. Juozas Plenta buvo pakeltas į pulkininkus ir paties prašy-
mu išleistas į atsargą. Jo vietą užėmė iš Devintojo pėstininkų pulko perkeltas 
plk. ltn. Kazys Mackevičius557. Pasikeitus ūkio viršininkams, sausį–kovą pulko 
ūkinę veiklą tikrino Valstybės kontrolės ir Krašto apsaugos ministerijos Revizi-
jų departamento darbuotojai. Tikrintojai rado nemažai trūkumų, netikslumų, 
apsileidimo faktų. Ir nors trūkumai buvo padengti, o netikslumai ištaisyti, 
tačiau I divizijos vadas gen. ltn. P. Tamašauskas, tiesa, po patikrinimo jau pra-

555  Įsakymas 1 pėstininkų divizijai. 1931-10-09 Nr. 34 // Ten pat, b. 173, l. 1. 
556  Įsakymas 1 p. p. 1931-10-31 Nr. 263 // Ten pat, b. 172.
557  Įsakymas kariuomenei. 1931-12-30 Nr. 71; Įsakymas 1 p. p. 1932-01-06 Nr. 6 // Ten pat, b. 173, l. 117.

Pulko štabas Kauno gatvėje. 1932 m. vasario 28 d. (KAA)
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ėjus gerokai laiko, ltn. Šalovejų nubaudė dviem 
paromis arešto, ltn. J. Jonikui ir kpt. B. Karevičiui 
skyrė papeikimus558. 

Gegužės 18–19 dienomis pulką tikrino 
gen. ltn. P. Tamašauskas, tačiau nieko ypatingo ne-
pastebėjo559.

1932 metų vasarą pulke kilo didžiulis skanda-
las. Įsakymu kariuomenei Nr. 46 iš tarnybos buvo 
atleisti mjr. S. Asevičius ir kapitonai A. Povilaitis 
ir S. Milkevičius. Oficialiai buvo skelbiama, kad 
jie atleidžiami savo noru ir išleidžiami į atsargą560. 
Tačiau iš tikrųjų buvo ne taip. Paduoti prašymus 
pasitraukti iš tarnybos jiems buvo pasiūlyta dėl vei-
klos, nesuderinamos su karininko veikla. Tyrimo 
metu buvo nustatyta, kad mjr. S. Asevičius, pulko 
3-iojo bataliono vadas, ir kpt. A. Povilaitis, to paties 
bataliono kuopos vadas, išnaudojo kareivius asme-
niniais ir privačiais tikslais – vertė juos melžti kar-
ves, šerti kiaules, plauti grindis, lesinti paukščius, 
vedžioti vaikus į mokyklą, vežioti juos rogutėmis 
ir pan. Bataliono ir kuopos vadų darbams paimti 
kareiviai nelankydavo privalomųjų užsiėmimų. Be 
to, savo butus vadai šildė ir valgį virė kariuomenei 
pirktomis malkomis. Kpt. A. Povilaitis savo sam-
dinį rengė kareiviškais rūbais, jis miegodavo karei-
vinėse kartu su kareiviais. Be abejo, apie šiuos kpt. 
A. Povilaičio darbus žinojo ir pats mjr. S. Asevi-
čius. Kuopos vadas kpt. S. Milkevičius elgėsi nesą-
žiningai, savo poreikiams naudojo valdišką karinį 
turtą561.

Slaptame įsakyme kariuomenei buvo konstatuota, kad šių karininkų nesą-
žiningumas, savanaudiškumas, nepaklusnumas ir siekimas savo tikslais naudoti 
valdišką turtą nesuderinami su kario gynėjo garbe, todėl toliau tarnauti ka-
riuomenėje jie negali. Laikinai einančio krašto apsaugos ministro pareigas vi-
daus reikalų ministro plk. S. Rusteikos ir Vyriausiojo štabo viršininko gen. ltn. 
P. Kubiliūno pasirašytame slaptame įsakyme kariuomenei priekaištų susilaukė 
ir pulko vadas plk. M. Rėklaitis. Įsakyme rašoma: „Čia aiškėja pulko vado didelis 

558  Įsakymas I pėst. divizijai. 1934-05-16 Nr. 56 // Ten pat, b. 198, l. 296.
559  Slaptas įsakymas 1 p. p. 1932 06 04 Nr. 5s // Ten pat, b. 115, l. 68. 
560  Įsakymas kariuomenei, 1932-07-06 Nr. 46.
561  Slaptas įsakymas 1 p. p. 1932-07-27 Nr. 6sl // LCVA, f. 513, ap. 1, b. 128, l. 160.

Mjr. S. Asevičius (VDKM)
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apsileidimas. Kaip matyti, nebuvo tinkamos priežiūros ir kontrolės. Kylant nusikal-
timams viešumon, užuot patikrinęs dalykų esmę, ėmė užstoti nusižengėlius ir reikšti 
bendrą nepasitenkinimą tiems asmenims, kurie padėjo nusikaltimus atidengti ir 
net prieš kai kuriuos vartoti represijas. Sužinojęs, kad ats. ltn. Gudavičius renka 
privačiai žinias apie daromus trečiame batalione neteisėtumus, padarė pas jį, gyve-
nančiame privačiame bute, kratą, tikslu atimti jo surinktą medžiagą, kuo peržengė 
savo kompetencijos ribas. Be to, davė galimybę mjr. Asevičiui ir kpt. A. Povilaičiui 
susipažinti su rasta per kratą medžiaga, kuri davė užuomazgą bylai iškelti, kas 
žinoma neigiamai atsiliepė į tinkamą išaiškinimą. 

1-ojo p. p. vadui už aplaidumą tarnyboje ir veiksmus, viršijusius jo kompeten-
ciją (...) skelbiu papeikimą.“562

1932 m. lapkričio 9 d. į pulką atvyko Karo mokyklą baigę leitenantai Juozas 
Kubiliūnas, Vincas Urbutis, Stasys Jackūnas, Petras Kitkauskas, Pranas Ugin-
čius563.

1933 m. birželio 12–20 dienomis pulką vėl tikrino I karo apygardos viršinin-
kas gen. ltn. P. Tamašauskas. Generolas rado nemažai smulkių trūkumų564.

1933 m. birželio 30 d. ūkio viršininkas plk. ltn. Kazys Mackevičius buvo 
išleistas į atsargą. Į jo vietą liepos 24 d. perkeltas II divizijos štabo mjr. Vincas 
Blažys565. 

1934 m. gegužės 17 d. Pirmojo pėstininkų pulko 1-oji kuopa buvo perkelta į 
stiprinamą Septintąjį pėstininkų žemaičių kunigaikščio Butigeidžio pulką. Pir-

562  Ten pat.
563  Įsakymas 1 p.p.. 1932-11-09 Nr. 279 // Ten pat, b. 184, l. 49.
564  Slaptas įsakymas 1 p. p. 1933-06-02 Nr. 11sl // Ten pat, b. 115, l. 98.
565  Įsakymas 1 p. p. 1933-07-24 Nr. 176, 1933-07-31 Nr. 184 // Ten pat, b. 189, l. 182, 188.

Pulko apžiūra. 1933 m. birželis (VDKM)
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majam pėstininkų pulkui buvo įsakyta 1-ąją kuopą 
formuoti iš naujo566. Nors iš tikrųjų ši kuopa buvo 
iškomandiruota kur kas anksčiau – nuo 1934 m. 
kovo 8 d.567 1934 m. spalio 29 d. Septintajam pės-
tininkų pulkui buvo perduotas Pirmojo pėstininkų 
pulko sunkiųjų kulkosvaidžių būrys568.

1934 metų kovo mėnesį Petras Vaičiūnas sukūrė 
pulko dainą569 (žr. priedą Nr. 1).

1934 metais kariuomenės vadovybė įsakė 
prie kulkosvaidžių kuopų suformuoti neeta-
tinius pėstininkų pabūklų būrius ir padidinti 
kulkosvaidžių kuopų karių skaičių. Pulkui buvo per-
duoti 6 automatiniai pabūklai „Oerlikon“. Tačiau 
vykdydamas šį įsakymą, pulkas susidūrė su sunku-
mais. Kaip matyti iš 1935 m. sausio 12 d. raporto 
I divizijos vadui, minėtiems neetatiniams būriams 
apginkluoti kulkosvaidžių kuopose trūko pistoletų ir šautuvų, nes taikos metu 
ginklai buvo numatyti tik etatiniams kariams. Panašioje padėtyje atsidūrė ir 
ryšių komanda, nes norint padidinti žmonių skaičių, į ryšių komandas teko 
papildomai skirti apie 50 karių. Jiems ginklai buvo imami iš tų pulko dalinių, 
kurie nebuvo visiškai sukomplektuoti. Toks ginklų skolinimasis tapo sistema, 
o tai kenkė ginklų priežiūrai, spartino jų susidėvėjimą. Pulkininkas prašė leisti 

566 Slaptas įsakymas 1 p. p. 1934-08-04 Nr. 7sl // Ten pat, b. 128, l. 213.
567 Slaptas įsakymas kariuomenei. 1935-03-18 Nr. 8s // Ten pat, b. 115, l. 135.
568 Plk. M. Rėklaičio 1935-01-02 raštas I divizijos vadui // Ten pat, b. 221, l. 2.
569 Pulko daina // Ten pat, b. 193, l. 39

„Vickers-Amstrong“ 75 mm prieš-
lėktuvinis pabūklas (VDKM)

Pratybos. 1934 m. (VDKM)
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kulkosvaidžių kuopų ir ryšių komandų karius apginkluoti karo metui skirtais 
ginklais ir tam išduoti 122 šautuvus570. Ar buvo atsižvelgta į šį prašymą, duomenų 
rasti nepavyko.

1935 m. rugpjūčio pradžioje pulkas gavo dar du pabūklus „Oerlikon“. Pulko 
vadovybės nuomone, jie viršijo patvirtintus etatus, todėl pasiūlyta juos perduoti 
atkuriamam Trečiajam pėstininkų pulkui571.

1934 m. iš birželio 6-osios į 7-ąją Kauno įguloje keletas jaunų karininkų 
surengė pučą. Jų suorganizuoti kareiviai su ginklais įsiveržė į Vyriausiąjį štabą 
ir kitas įstaigas. Tačiau pučas buvo greitai nuslopintas. Šiame puče dalyvavo 
Pirmojo pėstininkų pulko leitenantas Napoleonas Butkevičius. Be to, rugpjūčio 
18–19 dienomis kaip prisidėjusieji prie rengiamo pučo buvo suimti pulko likti-
niai viršilos Juozas Simanavičius ir Jonas Basijokas, vyr. puskarininkiai Jurgis 
Butėnas, Jonas Mikučionis, Antanas Semaška ir Antanas Banys572.

1934 m. lapkričio 7 d. pulką tikrino ir skundų klausėsi apygardos viršininkas 
gen. ltn. P. Tamašauskas573.

1934 m. lapkritį kariuomenės vadovybė nusprendė mjr. Antaną Šurkų 
paskirti Septintojo pėstininkų pulko vado padėjėju, tačiau Pirmojo pėstininkų 
pulko vadas plk. M. Rėklaitis nenorėjo su tuo sutikti. 1934 m. gruodžio 4 d. 
rašytame rašte I pėstininkų divizijos vadui jis prašė mjr. A. Šurkų paskirti Pir-
mojo pėstininkų pulko vado padėjėju, o dabartinį pulko vado padėjėją plk. ltn. 
A. Pošiūną perkelti į Septintąjį pėstininkų pulką. Pulkininko argumentai buvo 
tokie: mjr. A. Šurkus yra darbštus, visais atžvilgiais aukštai vertinamas kari-
ninkas ir kaip auklėtojas, ir kaip vadas. Mjr. A. Šurkaus pažiūris į karininkų 

570 Ten pat, b. 242, l. 6.
571 Ūkio viršininko mjr. V. Blažio 1935-08-12 raštas Ginkluotės valdybos Tiekimo skyriui // Ten pat, l. 95.
572 Slaptas įsakymas kariuomenei. 1934-06-07, 1934-07-10; 1 p. p. vado plk. M. Reklaičio raportas I pėst. divizijos vadui // 

Ten pat, b. 194, l. 34.
573 Slaptas įsakymas 1 p. p. 1934-11-22 Nr. 14sl // Ten pat, b. 115, l. 119.
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darbą ir gyvenimo tvarkymą, auklėjimą ir mokymą, įvairius organizacinius rei-
kalus buvo toks pat kaip ir pulko vado, todėl visi darbai vyko sklandžiai. Taigi 
pulko vadas nepageidavo, kad mjr. A. Šurkus būtų iškeltas.

Pulko vado padėjėjo pareigas einantį plk. ltn. A. Pošiūną M. Rėklaitis 
apibūdino kaip turintį labai daug gerų savybių, vertą pagarbos karį savanorį. Vis 
dėlto, jo nuomone, tarnaudamas daugiau kaip 16 metų tame pačiame pulke, iš 
jų 8 metus – pulko vado padėjėju, plk. ltn. A. Pošiūnas jautėsi gal kiek užgautas, 
todėl pulko gyvenimui tapo abejingas, be to, savo nepasitenkinimą bandė reikšti 
demonstratyviai, pulko karininkams matant574. Vis dėlto į vado prašymą nebu-
vo atsižvelgta. 1935 m. kovo 21 d. 2-ojo bataliono vadas mjr. A. Šurkus buvo 
perkeltas į Septintąjį pėstininkų pulką575.

1935 m. kovo 6 d., vykdant slaptą kariuomenės vadovybės nurodymą, į 
Septintąjį pėstininkų pulką buvo komandiruota dar viena Pirmojo pėstininkų 
pulko šaulių kuopa, vadovaujama kpt. Andriaus Ambraziejaus. Kartu su juo 
išvyko ltn. Pranas Šniaukšta, j. ltn. Povilas Andriūnas, vrš. Stepas Bulharauskas, 
vyresnieji puskarininkiai Aleksas Siniakovas ir Juozas Griškevičius ir 134 karei-
viai576.

1935 m. vasario 21 d., apie 18 val., 6-osios kuopos grandinis Vladas Mikoliū-
nas, padedamas tos pačios kuopos grandinio Šakelės ir Ukmergės kalėjimo sar-
gybinio, sugavo žmogžudį-plėšiką, mėginantį pabėgti iš Ukmergės kalėjimo.

Gr. V. Mikoliūnas, apie 18 valandą išėjęs iš kareivinių, pastebėjo šokantį per 
kalėjimo tvorą kalinį ir leidosi jį vytis šaukdamasis daugiau kareivių. Jo šauksmą 
išgirdo 6-osios kuopos grandinis Šakelė. Kadangi abu buvo neginkluoti, V. Mi-
koliūnas Šakelę pasiuntė į kuopą ginklų, o pats bėglį pavijo ir sučiupo už rankų. 

574  Ten pat, b. 205, l. 1.
575  Įsakymas 1 p. p. 1935-03-22 Nr. 70 // Ten pat, b. 215, l. 49.
576  Slaptas 1 pėst. pulko vado 1935-03-06 raštas 7-ojo pėst. pulko vadui // Ten pat, b. 221, l. 16.

1-osios kuopos vadas kpt. A. Ambraziejus (centre) Gaižiūnų poligone. 1935 m. (VDKM)
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Kalinys, ginkluotas peiliu, V. Mikoliūną sužeidė į akį ir ištrūko. Nekreipdamas 
dėmesio į žaizdą, V. Mikoliūnas toliau persekiojo bėglį, kuris bandė pasislėpti 
stačiatikių kapinėse. Tuo metu atbėgo gr. Šakelė su kalėjimo prižiūrėtoju ir visi 
trys bėglį sulaikė.

Pulko vadas už šį žygdarbį 6-osios kuopos grandiniui Vladui Mikoliūnui su-
teikė jaunesniojo puskarininkio laipsnį. Taip pat V. Mikoliūnui ir Šakelei buvo 
pareikšta padėka. Birželio 9-ąją Respublikos prezidentas j. psk. Vladą Mikoliū-
ną apdovanojo Vytauto Didžiojo ordino 3-iojo laipsnio medaliu su kardais577. 

1935 m. gegužės 25–26 dienomis kariuomenės vado S. Raštikio iniciatyva 
Ukmergėje, kaip ir visuose kariniuose daliniuose, turėjo įvykti kariuomenės ir 
visuomenės suartėjimo šventė. Pulko vadovybė parengė tikrai gerą programą, 
tačiau viską sugadino smarkus lietus. Dėl lietaus į šventę susirinko mažai daly-
vių, o kai kurie renginiai buvo atšaukti. 15 valandą turėjo būti rodomi kuopos 
būrio taktikos pratimai, tačiau ir jų buvo atsisakyta. Eisena nors ir įvyko, bet 
buvo labai negausi. Dėl lietaus neįvyko ir 20 valandą numatytas iškilmingas 
patikrinimas578. Vėlesniais metais šios šventės buvo tikrai įspūdingos. 

1935 m. birželio 5 d. pulką tikrino I divizijos vadas gen. ltn. P. Tamašauskas. 
Patikrinimo akte pirmą kartą kaip trūkumas buvo užfiksuota tai, jog dalį užsi-
ėmimų veda puskarininkiai, kurie nėra gerai tam pasiruošę579. Be abejo, pulko 
vadovybei tai buvo rimta pastaba.

Liepos pabaigoje pulką paliko keletas karininkų. Mjr. Juozas Šlepetys ir 
kpt. Jonas Dainius buvo perkelti į Trečiąjį, kpt. Andrius Ambraziejus, ltn. Pra-
nas Šniaukšta ir j. ltn. Povilas Andriūnas – į Septintąjį pėstininkų pulką580.

577  Įsakymas 1 p. p. 1935-02-25 Nr. 50 // Ten pat, b. 215, l. 8; Įsakymas kariuomenei. 1935-04-12 Nr. 112.
578  Šventės aprašymas // LCVA, f. 513, ap. 1, b. 227, l. 54.
579  Slaptas įsakymas 1 p. p. 1935-06-22 Nr. 10sl // Ten pat, b. 115, l. 135.
580  Įsakymas kariuomenei. 1935 m. liepos 20 d. Nr. 49.

Kariuomenės ir visuomenės suartėjimo šventė. 1935 m. (VDKM)
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1935 m. rugpjūčio 1 d. pulko 
vado padėjėjas plk. ltn. A. Po-
šiūnas buvo paskirtas 3-iojo 
bataliono vadu pulko vado pa-
dėjėjo teisėmis, o buvęs 3-iojo 
bataliono vadas mjr. I. Viršila – 
2-ojo bataliono vadu581.

1935 m. rugsėjo 17 d. plk. 
Mikas Rėklaitis buvo atleistas iš 
pulko vado pareigų ir paskirtas 
III pėstininkų divizijos vadu. 
Pulko vadu buvo paskirtas plk. 
ltn. Leonas Gustaitis582. Plk. 
M. Rėklaitis pulką perdavė rug-
sėjo 20 d.583 Tą pačią dieną plk. 
ltn. L. Gustaitis buvo paskirtas 
ir Ukmergės įgulos vadu584.

Rugsėjo 19 d. tarnybą pulke 
pradėjo buvusios Vytauto Di-
džiojo kuopos vadas mjr. Julius 
Šiurna. Jis buvo paskirtas eiti 
1-ojo bataliono vado pareigas585.
1935 metų pradžioje pulke buvo 

įsteigti nauji etatai Nr. 103. Pulkas turėjo išaugti trečdaliu. Greitai pulką papildė 
dar daugiau karių. Tai sukėlė problemų, nes pradėjo trūkti vietos. Liepos 27 d. 
pulko vadas plk. M. Rėklaitis kreipėsi į I divizijos vadą prašydamas leisti dalį 
pulko perkelti į Vaitkuškio dvarą586. Leidimas buvo gautas ir po parengiamųjų 
darbų 1935 m. spalio 31 d. pulko 1-asis batalionas su 1-ąja, 2-ąja ir 3-iąja kuopo-
mis bei štabu buvo iškelti iš Ukmergės į Vaitkuškio dvarą. Iš Ukmergės išvyko ir 
keletas karininkų: 1-ojo bataliono vadas mjr. Julius Šiurna, 1-osios kuopos vadas 
kpt. Stasys Valiušis, 2-osios kuopos vadas ltn. Juozas Butėnas, 3-iosios kuopos 
vadas kpt. Jonas Lapnickas, būrių vadai ltn. Antanas Levinas, Vincas Klinavi-
čius ir Vincas Urbutis587.

1935 metais pulkas (kaip priedangos) buvo sustiprintas artilerijos grupe. Be 
abejo, jo pajėgumas išaugo, tačiau atvykę artileristai sukėlė ir kai kurių proble-

581 Įsakymas 1 p. p. 1935-07-20 Nr. 180 // LCVA, f. 513, ap. 1, b. 215, l. 305.
582 Įsakymas kariuomenei. 1935-09-18 Nr. 67.
583 Įsakymas 1 p. p. 1935-09-20 Nr. 216.
584 Įsakymas 1 p. p. 1935-10-01 Nr. 227 // LCVA, f. 513, ap. 1, b. 215, l. 415.
585 Įsakymas 1 p. p. 1935-08-25 Nr. 221 // Ten pat, b. 215, l. 405.
586 Ten pat, b. 247, l. 92.
587 Įsakymas 1 p. p. 1935-10-22 Nr. 251, 1935-11-02 Nr. 255 // Ten pat, b. 215, l. 475, 488.

Pulkui priskirta artilerijos grupė. 1935 m. (VDKM)
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mų. Kaip matyti iš pulko vado 1936 m. sausio 21 d. slapto rašto I divizijos va-
dui, į Ukmergę atvykus artilerijos grupei, pulko kareiviai pradėjo atvirai reikšti 
nepasitenkinimą dėl skirtingos artileristų ir pėstininkų aprangos. Pėstininkai 
gėrėjosi gražiomis artileristų milinėmis, batais ir ėmė peikti savąją uniformą. Jie 
ėmė kalbėti, kad kariuomenės vadovybė labiau rūpinasi specialiaisiais daliniais. 
Artileristai tuo, be abejo, didžiavosi ir į pėstininkus ėmė žiūrėti iš aukšto.

Plk. L. Gustaitis padarė išvadą, kad visos tos kalbos pagrįstos. Jis pateikė 
konkrečius argumentus, kad pėstininkų apranga ne tik prasčiau atrodo, bet ir 
turi akivaizdžių trūkumų:

1. Pėstininkų batų platūs ir trumpi aulai kėlė daug nepatogumų žiemą ei-
nant per gilesnį sniegą ar pusnis, todėl kad nenušaltų kojos, dažnai tekdavo 
sustoti ir iškratyti sniegą.

Pulkas manevruose. 1935 m. (VDKM) 

Manevrų vadovas kariuomenės vadas plk. S. Raštikis (VDKM)
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2. Vasarą, kada kareiviai susėsdavo pailsėti, o ypač pratimų metu, kada tek-
davo šliaužti, į batus pribyrėdavo žemės ir dėl to nutrindavo kojas. Daugumos 
kareivių milinės nesiekė aulų ir per lietų batai greitai peršlapdavo.

Pulkininkas prašė divizijos vado imtis priemonių, kad padėtis iš esmės pa-
sikeistų588.

1935 m. gruodžio 4 d. divizijos vadas įsakė pulke suformuoti vieną karo 
padėties batalioną, kuris būtų pasirengęs įvykdyti divizijos vado įsakymus per 6 
valandas. Divizijos vado įsakyme buvo nurodyta, kad gavus ministro įsakymą, 
pulko pėstininkai turi atvykti į Ukmergės geležinkelio stotį, važiuoti ir raiti – į 
Jonavos geležinkelio stotį589.

1936 metų kovą pulkui buvo nustatytas liktinių puskarininkių skaičius: 22 
viršilos, 47 vyresnieji ir 18 jaunesniųjų puskarininkių – iš viso 87590.

Nors vadovybė stengėsi sudaryti pulke kuo geresnes gyvenimo sąlygas, ta-
čiau problemų visą laiką buvo. 1936 m. kovo 10–11 dienomis pulką tikrino I pės-
tininkų divizijos sanitarijos viršininkas plk. ltn. gyd. K. Gudelis. Jis pripažino, 
kad 5-osios kuopos patalpos dėl drėgmės gyventi netinkamos. Pulko vadovybę 
jis įpareigojo surasti kuopai naujas patalpas. Sanitarijos viršininkas konstatavo, 
kad pulke visi praustuvai aplankstyti, surūdiję, trūksta kamščių. 3-iajame tro-
besyje narai padaryti nerūpestingai ir gulėti netinkami. Buvo pastebėta, kad 
antklodės labai susidėvėjusios, todėl kareiviai miegodami šąla591.

588  L. Gustaičio 1936-01-21 raportas I pėst. divizijos vadui // Ten pat, b. 270, l. 18.
589  I divizijos vado 1935-12-04 slaptas raportas I pėst. pulko vadui // Ten pat, b. 229, l. 49.
590  Slaptas įsakymas kariuomenei. 1936-03-17 Nr. 6 // Ten pat, b. 252, l. 12. 
591  Įsakymas I pėst. divizijai. 1936-03-20 Nr. 11 // Ten pat, b. 243, l. 182.

Pulko vasaros stovykla. 1936 m. (VDKM)
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1936 metų balandį pulką paliko vado padėjėjas plk. ltn. Antanas Pošiūnas. 
Krašto apsaugos ministras jį paskyrė Šakių apskrities komendantu592.

1936 m. rugpjūčio 12 d. I pėstininkų divizijos vadas įsakė pulke suformuoti 
dviratininkų kuopą. Vykdant divizijos vado įsakymą, 8-oji kuopa buvo pertvar-
kyta į dviratininkų kuopą. Nors vadas įsakė ją sudaryti pilnos taikos meto etatų 
sudėties (181 žmogus – G. S.), tačiau kuopoje buvo tik 3 karininkai, 3 liktiniai 
puskarininkiai ir 105 kareiviai. Priežastis – pulkui Karo technikos valdyba skyrė 
tik 120 dviračių. Į pulko vado prašymus dviračių skirti tiek, kiek reikia, buvo 
atsakoma, kad jų nėra593.

1936-ųjų pabaigoje, vykdant slaptą 1936 m. lap-
kričio 10 d. kariuomenės vado įsakymą, pulke, kaip 
ir kituose pėstininkų pulkuose, buvo suformuotas 
minosvaidžių būrys. Iš Ginklavimo valdybos pulkas 
gavo 4 minosvaidžius594.

1936 m. gruodžio 9 d. pulką inspektavo naujasis 
I pėstininkų divizijos vadas gen. ltn. Stasys Pundze-
vičius. Pacituosime keletą jo minčių:

„1. Atrodo, kad dauguma karininkų ateina į prati-
mą mažai pasirengę, neįsiskaitę reikalingų pėstininkų 
statuto paragrafų, todėl nagrinėjant taktinius prati-
mus, negali pagrįsti savo samprotavimų, sprendimų ir 
įsakymų. 

592  Įsakymas 1 p. p. 1936-05-15 Nr. 117 // Ten pat, l. 220.
593  Ten pat, b. 268, l. 16, 18.
594  1-ojo p. p. vado 1937-01-02 raportas I divizijos vadui // LCVA, f, 509, ap. 1, b. 348, l. 38.

Pulkas žygyje. 1936 m. (VDKM)

Stasys Pundzevičius
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2. Pratimų dalyvių, matyt, mažai studijuojamas žemėlapis, todėl išvados apie 
vietovę išeina nepilnos, blankios.

Pratimų vadovams reikalauti iš dalyvių naujos terminologijos.
1 pėstininkų pulko pratimų vadovas vengė aiškiai pasisakyti kaip jis tą ar kitą 

klausimą yra išrišęs ir kurį sprendimą padaręs. Tiek pratimų vadovai tiek dalyviai 
kalbėjo per tyliai.“595 

Po visų pertvarkų 1936 m. gruodžio 15 d. pulke buvo 3 batalionai, 13 kuopų 
ir 39 būriai. Juose tarnavo 67 karininkai, 139 puskarininkiai, 1876 kareiviai. Pul-
kas turėjo 768 šautuvus, 81 lengvąjį kulkosvaidį, 18 sunkiųjų kulkosvaidžių, du 
automatinius pabūklus. Pulke buvo sukaupta 3 007 734 šoviniai, 600 sviedinių 
automatiniams pabūklams, 515 rankinių granatų. Buvo 57 vežimai, 6 lauko vir-
tuvės, 131 arklys, iš jų 26 jojamieji596.

1937 metų kovą kai kurie pulko daliniai dalyvavo kariuomenės žiemos ma-
nevruose mėlynųjų pusėje. Nors didesnių pastabų iš manevrų vadovybės pulkas 
nesulaukė, tačiau pulko vadas gen. št. plk. L. Gustaitis kariais buvo nepaten-
kintas. Jis patikrino 6-osios manevrinės kuopos veiksmus. Kuopa buvo išsidės-
čiusi stabdyti priešą Prienų–Vaikšnabrasčio dvaro ribose. Pozicija buvo patogi, 
bet kai kurie kulkosvaidininkai ir šauliai prieš save teturėjo vos kelių dešimčių 
metrų apšaudymo plotą, nors pulko vadas pozicijas patikrino daugiau nei po 
valandos. Pulkininko nuomone, nepatikrinti ugnies priemonių išdėstymo buvo 
neleistinas aplaidumas, todėl 1-ojo manevrinio būrio vadas j. ltn. K. Gintautas 

595  Slaptas įsakymas 1 p. p. 1936-121-15 N. 13 sl // LCVA, f. 513, ap. 1, b. 115, l. 162.
596  1 pėst. Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino pulko sudėties žinios. 1936 gruodžio 15 d. // Ten pat, b. 258, l. 55.

Automatinio pabūklo „Oerlikon“ komanda. 1936 m. (VDKM)



      
203

Kariuomenės ir visuomenės suartėjimo šventės metu visuomenė pulkui dovanoja 
ginklus. 1937 m. (VDKM)
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buvo nubaustas 7 paromis namų arešto, o laikinai ėjęs 5-osios manevrinės kuo-
pos 1-ojo būrio vado pareigas likt. psk. Artūras Bužeris – 7 paromis areštinė-
je597.

1937 m. gegužės 23 d. Ukmergėje vyko kariuomenės ir visuomenės suartėjimo 
šventė. Ji prasidėjo dar gegužės 22-osios vakarą. 20 val. 30 min. ant Ukmergės pilia-
kalnio buvo sukurtas šventinis laužas. Laužą uždegė tautiniais rūbais apsirengusi pra-
džios mokyklos moksleivė. Dainavo chorai, grojo pulko orkestrai, buvo leidžia-
mi fejerverkai. Laužui užgesus, 8-osios kuopos dviratininkai su degančiais tauti-
nių spalvų dviračių žibintais per Ukmergę nuvažiavo į kareivines.

Gegužės 23-iąją iškilmės prasidėjo vėliavos pakėlimu, po to pulko sporto 
aikštėje įvyko pamaldos, po pamaldų 3-iojo bataliono aikštėje įvyko pulko karių 
paradas. Nuo 15 iki 16 valandos visi galėjo apsilankyti pulko kareivinėse, arkli-
dėse, kituose pastatuose, apžiūrėti ginklus.

17 valandą prasidėjo parodomoji programa: gimnastų ir akrobatų numeriai, 
ryšio šunų paradas, kulkosvaidininkų kuopa žygyje, pabūklų „Oerlikon“ būrio 
išvažiavimas į pozicijas ir pasiruošimas šaudyti, voltižiruotė ir džigitavimas, arti-
lerijos baterijos išvažiavimas į atvirą poziciją ir šūvis, jojimas su kliūtimis.

Po parodomosios programos sporto aikštėje prasidėjo šokiai. Šventė pasibai-
gė iškilmingu karių patikrinimu ir vėliavos nuleidimu598.

597  Įsakymas 1 p. p. 1937-03-09 Nr. 4sl // Ten pat, b. 285, l. 146. 
598  Kariuomenės ir visuomenės šventės programa // Ten pat, b. 331, l. 168.

Pulko suvestinė kuopa žygyje. 1937 m. (VDKM)
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1937 m. birželio 8 d. pulko 1-ojo bataliono suvestinė kuopa, vadovaujama 
1-osios kuopos vado kpt. J. Navikevičiaus, atliko 36 kilometrų žygį. Deja, žygis 
buvo nesėkmingas. Užsidegė ir apdegė vienas gurguolės vežimas, be to, trū-
ko tvarkos ir drausmės. Už blogą drausmės palaikymą žygio metu pulko vadas 
kpt. Navikevičių nubaudė 7 paromis namų arešto599.

1937 metų spalį plk. L. Gustaitis atkreipė dėmesį į vieną faktą. Ukmergės 
įguloje vis dar pasitaikydavo atvejų, kai uniformuoti karininkai lankydavosi 
baruose ir kitose užeigose. Įgulos vadas spalio 31-ąją išleido įsakymą, kuriuo 
karininkams buvo griežtai uždrausta minėtose užeigose lankytis uniformuo-
tiems600.

1938 m. kovo 1 d. pulke buvo suformuotas neetatinis degazuotojų skyrius. 
Aprūpinimo ir vidaus tvarkos atžvilgiu jis buvo priskirtas prie 7-osios kuo-
pos601.

1938 m. birželio 25 d. Vytauto Didžiojo karininkų kursų viršininkas gen. št. 
plk. Vladas Karvelis 5 mėnesiams buvo komandiruotas į pulką atlikti pulko 
vado stažuotės. Tokiam pat laikotarpiui pulko vadas plk. Leonas Gustaitis buvo 
komandiruotas kariuomenės štabo viršininko žinion602.

Liepos 12-ąją plk. V. Karvelis perėmė pulką ir buvo paskirtas Ukmergės įgu-
los viršininku603.

Gen št. plk. V. Karvelis pulkui vadovavo iki 1938 m. gruodžio 12 d. Tą dieną 
jis pulką perdavė plk. L. Gustaičiui ir išvyko kariuomenės vado žinion604.

Plk. V. Karvelio penkių mėnesių vadovavimas nebuvo kuo nors ypatingas. 
Gal tik buvo sugriežtinta drausmė ir daugiau karininkų, liktinių ir kareivių nu-
bausta už drausminius nusižengimus.

1938 m. liepos 10–14 dienomis 150 pulko kareivių, kariuomenės vadui suti-
kus, išvyko ekskursijon į Lietuvos pajūrį. Vyko visas pulko orkestras, iš kiekvie-
no bataliono po 40, o iš smulkesnių padalinių – po 10 kareivių. Į ekskursiją visi 
išvyko garlaiviu „Vilnius“605.

Rugpjūčio 29–30 dienomis pulką tikrino I pėstininkų divizijos vadas 
brg. gen. S. Pundzevičius. Patikrinimo tema – kuopos dalyvavimas puolime. 
Nors įsakymas nebuvo suformuluotas preciziškai, daliniai puolimą įvykdė gerai. 
Vadas po patikrinimo buvo patenkintas606.

Plk. V. Karveliui vadovaujant, pilnos sudėties pulkas dalyvavo 1938 metų 

599  Spaptas įsakymas 1 p. p.937-06-24 Nr. 11sl // Ten pat, b. 221a, l. 62.
600  Slaptas įsakymas Ukmergės įgulai. 1937-10-31 // Ten pat, b. 176, l. 130.
601  Įsakymas 1 p p. 1939-03-10 Nr. 70 // Ten pat, b. 336, l. 174.
602  Įsakymas kariuomenei 1938-06-25 Nr. 44.
603  LCVA, f. 513, ap. 1, b. 308, l. 583.
604  Įsakymas 1 p. p. 1938-12-12 Nr. 370 // Ten pat, l. 1110.
605  Ten pat, b. 276, l. 44.
606  Slaptas įsakymas 1 p. p., 1938-10-10 Nr. 6 sl // Ten pat, b. 115, l. 184.
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rudens manevruose. Manevrai vyko rugsėjo 9–18 dienomis. Juose dalyvavo visi 
trys pulko batalionai, aptarnaujančiosios tarnybos: 38 pulko karininkai, 2275 
kareiviai, 516 arklių, 16 lauko virtuvių607.

Po manevrų plk. V. Karvelis I divizijos vadui parašė plačias ir išsamias pasta-
bas. Pastabų pulkininkas turėjo visoms manevrų sritims. Paminėsime tik keletą, 
mūsų nuomone, įdomesnių. 

Pirmiausia jis padarė išvadą, kad pėstininkų pulkuose turi būti štabo virši-
ninkas. Štabo viršininkus jis siūlė įvesti palaipsniui, pradedant nuo priedangos 
pulkų. Antra – nors pulko adjutantai ir žinių karininkai labai stengiasi ir daug 
dirba, jiems trūksta patyrimo. Jis pasiūlė dar prieš manevrus daliai štabų parei-
gūnų surengti 1–2 mėnesių kursus. 

Visi pulkų vadai turi būti aprūpinti automobiliais, nes jodinėdamas arkliu, 
vadas greitai pavargsta ir nebesugeba produktyviai vadovauti.

Ryšius palaikyti turi ne tik dviratininkai ir raiteliai, bet ir po porą motoci-
klininkų.

Pulkininko nuomone, manevrai vyktų daug sklandžiau ir nekiltų tiek ne-
susipratimų, jei manevrų užduotį visi dalių vadai išklausytų divizijos štabe. Čia 
pulkininkas padarė išlygą – jei tam yra laiko ir sąlygos. 

Nemažai pastabų jis turėjo dėl manevrų aprūpinimo, ryšių ir kt.608

1938 m. rugpjūčio 25 d. pulkas šventė savo 20 metų sukaktį. Tais metais 
pulko karininkai Ginklų fondui paaukojo 10 tūkst. litų, taigi nors šventė 
buvo gana kukli, nuotaika buvo nepaprastai iškilminga jau vien dėl to, kad 

607 Ten pat, b. 319, l. 5-504.
608 1 p. p. vado plk. V. Karvelio pastabos dėl 1938 m. rudens manevrų // Ten pat, l. 517.

Pulko ryšininkai manevruose
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buvo laukiama atvykstant vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų vado Respublikos 
prezidento Antano Smetonos. 9 val. 45 min. Ukmergėje, Kęstučio aikštėje, jau 
buvo išsirikiavusi garbės sargyba su orkestru, įvairios organizacijos su savo vė-
liavomis. Šaligatviai, namų balkonai, langai buvo pilni šventiškai nusiteikusių 
ukmergiškių. Prie specialiai pastatytų žalumynais papuoštų vartų prezidento 
laukė einąs krašto apsaugos ministro pareigas kariuomenės vadas brg. gen. 
S. Raštikis, laikinai einąs pulko vado pareigas gen. št. plk. V. Karvelis, Ukmer-
gės miesto burmistras ats. plk. Vladas Rėklaitis, vietos valdžios įstaigų atstovai 
ir didelis būrys kviestinių svečių.

Apie 10 valandą pasirodė ir garbingasis svečias. Prie vartų Respublikos prezi-
dentui raportavo gediminėnų Garbės sargybos kuopos vadas, trumpu žodžiu pa-
sveikino miesto burmistras ats. plk. V. Rėklaitis. Pasisveikinęs su garbės sargyba, 

prezidentas su kitais svečiais 
ir pulko šeimininkais užsuko 
Ukmergės įgulos karininkų 
ramovėn, o Garbės sargybos 
kuopa grįžo į kareivines, kur 
pulkas ruošėsi pamaldoms. 
Netrukus svečiai atvyko į 
pamaldas, kurios buvo laiko-
mos vienoje kareivinių aikš-
tėje prie parko. Pamaldas lai-
kė Pirmojo pėstininkų pulko 
kapelionas kun. A. Keblaitis, 

Prezidentą A. Smetoną ir jį lydinčius asmenis sutinka Ukmergės burmistras V. Rėklaitis 
(VDKM) 

Pamokslą sako kun. A. Keblaitis (VDKM)
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giedojo pulko karių choras ir 
kariai solistai.

Šventei pritaikytą pamoks-
lą pasakė pamaldas laikęs kun. 
A. Keblaitis. Pradžioje jis pa-
brėžė, kad kaip visi darbai, 
kaip dauguma viešų iškilmių, 
taip ir ši garbinga Gedimino 
pulko dvidešimtmečio sukak-
tis pradedama malda. 

Po pamaldų buvo pašven-
tintas naujas modernus kareivinių pastatas. Šventinimo apeigose dalyvavo sve-
čiai, atitinkamų dalinių vadai ir pulko vadovybė. Tuo metu pats gediminėnų 
pulkas aikštėje rengėsi paradui.

Apie 12 valandą, kai visi pulko daliniai stovėjo rikiuotėje, o pulko priekyje 
ant žirgo garbingųjų svečių laukė paradui vadovaujantis pulko vadas, fajetonu 
prie išsirikiavusio pulko privažiavo Respublikos prezidentas A. Smetona. Drau-
ge su juo buvo krašto apsaugos ministras ir kariuomenės vadas brg. gen. S. Raš-
tikis. Vyriausiąjį ginkluotųjų pajėgų vadą raportu sutiko gen. št. plk. V. Kar-
velis. Pulko orkestras griežė sutikimo maršą. Prie estrados stebėti parado buvo 
susitelkusi kviestinių svečių, organizacijų, karių ir ukmergiškių žiūrovų minia. 

Apvažiavęs ginklu gerbiantį pulką ir pasisveikinęs su visais jo daliniais, Res-
publikos prezidentas Antanas Smetona drauge su S. Raštikiu sustojo specialiai 
prieš išsirikiavusį pulką įrengtoje tribūnoje, iš kurios trumpai pasisveikino su 
gediminėnais. Prezidentas pabrėžė, kad pulkas savo kūrimosi pamatus padė-

Pulką sveikina prezidentas A. Smetona (VDKM)

Pulką sveikina kariuomenės vadas brg. gen. S. Raštikis (VDKM)
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jo sostinėje Vilniuje, pasivadindamas jo įkūrėjo ir savo didžiojo vado vardu. 
Šiais metais visa Lietuva mini Nepriklausomybės sukaktį. Laimingas sutapimas, 
kad šiemet savo gyvavimo dvidešimtmetį mini ir Pirmasis pėstininkų pulkas. 
Respublikos prezidentas palinkėjo gediminėnams giliai atmintyje saugoti savo 
pulko pirmtakus, kovojusius dėl Lietuvos laisvės, kad Apvaizda laimintų ir ly-
dėtų kiekvieną gediminėnų žygį, kad šiandien jie ne tik mokytųsi naudoti gin-
klą, bet ir būtų pavyzdingi valstybės laisvės saugotojai. „Visa tai darysite ne sau, 
bet Lietuvai Tėvynei“, – baigė prezidentas A. Smetona. Nuaidėjus sutartinai su 
orkestru gediminėnų sugiedotam Tautos himnui ir triskart sugaudus „valio“, 
sveikinimo kalbą pasakė kariuomenės vadas brg. gen. S. Raštikis (žr. priedą 
Nr. 2). Jam baigus nuskambėjo energingi, trumpi „valio“. Po to trumpą žodį 
gediminėnams tarė I divizijos vadas brg. gen. S. Pundzevičius: „Sveikinu I-os 
divizijos vardu ir linkiu išmokti tinkamai vartoti ginklą, kad reikalui esant tinka-
mai atliktume savo pareigas. Savo vadui, kuris esant reikalui ves mus į kautynes, 
sušukime tris kartus valio.“

Po parado pulkas vėl išsirikiavo savo senojoje vietoje, buvo iššauktas pulko 
vėliavos būrys ir atlikta vėliavos nunešimo ceremonija.

12 val. 30 min. 3-iojo bataliono kareivinėse svečiams buvo patiekti iškilmin-

Dviratininkų kuopa parade (VDKM) Ryšininkai (VDKM)

Pulko sanitarai (VDKM) Automatiniai pabūklai „Oerlikon“ (VDKM)
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gi pietūs. Per pietus kaip einantis krašto apsaugos ministro pareigas kalbėjo 
brg. gen. S. Raštikis, buvęs Pirmojo pėstininkų pulko vadas ats. gen. št. plk. 
V. Skorupskis, Ukmergės visuomenės vardu – Ukmergės gimnazijos mokyto-
jas ats. mjr. Buinikis, Respublikos prezidentas A. Smetona609.

Po iškilmių pulkas vėl pasinėrė į kasdienį gyvenimą. 1938 m. rugsėjo 8 d. 
Respublikos prezidentas mjr. Ignui Viršilai suteikė pulkininko leitenanto 
laipsnį610.

1938 metų spalį pulko vadas plk. V. Karvelis su pulko karininkais intensyviai 
žvalgė Ukmergės apylinkes. Pats vadas 6 dienas su adjutantu tikslino vietovę, 
kad būtų kuo geriau atliktos priedangos užduotys, kartu su štabo karininkais 
ir batalionų bei kuopų vadais dvi dienas rekognoskavo Šventosios upę. Savo 
ruožtu batalionų vadai kartu su kuopų vadais taip pat atliko rekognoskavimo 
darbus. Pionierių būrio vadas atskirai 7 dienas žvalgė Šventosios rajoną611.

Lapkričio 11–12, 14, 21, 28–29 ir gruodžio 1–3 dienomis pulko karininkai ir 
kariai žvalgė vietovę – buvo ruošiamasi vykdyti Ukmergės priedangos rinktinės 
uždavinius. 

Žvalgoma buvo dviem ruožais: 1-uoju – į pietryčius nuo Šventosios upės 
stabdymo uždaviniui vykdyti, 2-uoju – Šventosios upei ginti.

Ukmergės rinktinei buvo numatyti šie ruožai:
1 ruožas – administracijos linijos užėmimas;
2 ruožas – stabdymas iki Šventosios upės;
3 ruožas – Šventosios upės gynimas.

609 Pirmojo p. D. L. K. Gedimino pulko pirmasis 20-tis // Kardas, 1938, Nr. 17, p. 388–389; LCVA, f. 513, ap. 1, b. 276, l. 54; 
Didinga gediminėnų šventė Ukmergėje // Karys, 1938, Nr. 35, p. 974–976.

610 Įsakymas 1 p. p. 1938-09-22 Nr. 281 // LCVA, f. 513, ap. 1, b. 308, l. 839.
611 1 p. p. vado raportas I pėst. divizijos vadui // Ten pat, b. 330, l. 23. 

Mokomosios kuopos išleistuvės. 1938 m.
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Atlikto tyrimo išvados nebuvo optimistinės: jei priešas pultų staiga, 1-ojo ir 
2-ojo ruožų iš viso nebūtų įmanoma ginti; būtų spėta užimti ir ginti tik 3-iąjį 
ruožą – t. y. Šventosios upės liniją. Visus tris ruožus užimti ir ginti buvo galima 
tik turint pakankamai laiko. Šiuo atveju buvo numatytas detalus linijų užėmi-
mo planas, numatant dalis, kokius ruožus ir per kiek laiko jos turi užimti. 

Buvo padaryta bendra išvada, kad Šventoji priešininko pėstininkams ir ka-
valerijai nėra rimta kliūtis, nes upėje yra daug brastų, upės dugnas neklampus, 
srovės greitis vidutinis612. 

1939 m. vasario 1 d. I divizijos vado įsakymu prie pulko Mokomosios kuopos 
buvo įsteigtas neetatinis automatinių pabūklų būrys. Jam buvo iškelta užduo-
tis rengti puskarininkius visos divizijos automatinių pabūklų daliniams. Būrio 
vadu paskirtas 1-osios kulkosvaidžių kuopos automatinių pabūklų būrio vadas 
j. ltn. Strikauskas, padėjėju – Ketvirtojo pėstininkų pulko j. ltn. J. Bulota.

Būriui buvo skirtos šios mokymo priemonės: trys automatiniai pabūklai, 
vienas sunkusis kulkosvaidis su šaudymo į lėktuvus priedais, tolimatis.

Mokymo programą tvirtino Pirmojo pėstininkų pulko vadas613.
1939 m. vasario 12–13 dienomis pulkas iškilmingai paminėjo žuvusio pulko 

vado krn. Antano Juozapavičiaus 20-ąsias žūties metines. Vasario 13 d. 13 val. 
liktinių puskarininkių ramovėje įvyko minėjimas. 16 val. 3-iojo bataliono salėje 
buvo suvaidintas dim. kpt. Žukausko veikalas „Pirmasis pulkas“. 20 val. įgu-
los karininkų ramovėje prie A. Juozapavičiaus paveikslo buvo pastatyta garbės 
sargyba.

Vasario 13-ąją prie visų pulko pastatų buvo iškeltos gedulo vėliavos. 9 val. 
30 min. įvyko iškilmingos Mišios, po jų visuose daliniuose buvo skaitomos pas-
kaitos apie A. Juozapavičių. Pulko vadas gen. št. plk. Leonas Gustaitis, pasirem-
damas kariuomenės vado 1938 m. lapkričio 23 d. leidimu, Antaną Juozapavičių 
įrašė į pulko karininkų sąrašą. Įsakyme vadas rašė:

„Vyčio Kryžiaus ordino kavalierių a. a. Antaną Juozapavičių įrašyti į pulko 
karininkų sąrašus.

Minėdami jo garbingo žuvimo dvidešimties metų sukaktį turime tą kilnią Jo 
asmenybę pažinti ir pasirįžti sekti Jo karžygiškumo pavyzdžiu.

Jo atminimas visuomet turi būti gyvas pulko karių širdyse.
Įsakau visuose daliniuose, o iškilmingomis dienomis per vakarinius patikrini-

mus, prieš pradedant šaukti dalinio karius, laikantis momentui tinkamos rimties, 
šaukti karininką Antaną Juozapavičių.“614 

Pulko karininkų prašymu Ukmergės miesto taryba buvusią Vienuolių gatvę 
pavadino Karininko Juozapavičiaus alėja615.

612  1 p. p. vado 1938-12-06 raportas I pėst. divizijos vadui // Ten pat, b. 425, l. 3–11.
613  Slaptas 1939-01-28 1 p. p. štabo liepimas // Ten pat, b. 221ª, l. 102.
614  Įsakymas 1 p. p. 1939-02-13 Nr. 26 // Ten pat, b. 336, l. 94.
615  Ukmergės miesto tarybos 1939 m. vasario 11 d. posėdžio nutarimas // Ten pat, b. 380, l. 91.
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Vasarį pulke vėl apsilankė divizijos sanitarijos viršininkas. Deja, jis ir vėl 
rado daug netvarkos, nešvaros, konstatavo, kad kai kuriuose padaliniuose per 
ankštos patalpos, pulko teritorija labai drėgna. Kareiviai, atlikdami pratimus 
aikštėje, išsipurvina, avalynė permirksta, todėl teršiamos patalpos, nėra sąlygų 
išsidžiovinti drabužius ir avalynę616. Dauguma sanitarijos viršininko rastų trū-
kumų buvo objektyvūs, tačiau buvo ir apsileidimo atvejų.

1939 m. kovo 4 d. pulko 3-iojo bataliono salėje buvo įkurta kareivių ramovė. 
Kaip sakoma pulko vado įsakyme, jos paskirtis – „duoti intensyviai dirbantiems 
kareiviams kultūringo poilsio, gražių pramogų ir padėti naudingai sunaudoti laisvą 
laiką“617.

Kovo 21–23 dienomis I divizijos štabe vyko I divizijos karininkų karo žai-
dimai. Tema – sustiprinto pėstininkų pulko veiksmai mieste. Divizijos vado 
div. gen. S. Pundzevičiaus įsakymu šiuose žaidimuose iš Pirmojo pėstininkų 
pulko dalyvavo plk. ltn. V. Blažys, plk. ltn. I. Viršila, mjr. J. Šiurna, mjr. S. Va-
liuškis, kpt. J. Juodelis ir ltn. J. Vildžiūnas618.

1939 m. rugpjūčio 24 d. pulkas šventė savo 21 metų sukaktį. Buvo iškilmin-
gai paminėta ir karužo J. Sidaravičiaus 20-ųjų žūties metinių sukaktis619.

616  Įsakymas I pėst. divizijai. 1939-02-21 Nr. 6 // Ten pat, b. 315, l. 11.
617  Įsakymas 1 p. p. 1939-03-10 N. 70 // Ten pat, b. 336, l. 174.
618  I PD karininkų karo žaidimams. Slaptas nurodymas // Ten pat, b. 362, l. 58.
619  Ten pat, b. 380, l. 130.

Pulko rikiuotė. 1939 m. (KAA)
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Pulkas Prasidėjus antrajam Pasauliniam karui

1939 m. rugsėjo 1 d. Vokietijai užpuolus Lenkiją, prasidėjo Antrasis pasau-
linis karas. Jis kilo prie pat mūsų šalies sienų ir nors Lietuva nebuvo tiesiogiai 
įtraukta į karo veiksmus, rugsėjo 17 d. Lietuvos Vyriausybė turėjo paskelbti da-
linę mobilizaciją ir sienų apsaugą sustiprinti kariuomenės daliniais. Tačiau Pir-
masis pėstininkų pulkas, kaip priedangos, vos tik prasidėjus karo veiksmams, 
pradėjo šaukti rezervistus.   

Pašaukus rezervistus, pirmosiomis dienomis pulke pakriko drausmė, nes 
pradžioje apie tai nebuvo pagalvota. Rusėjo 4-ąją, šeštadienį, be jokio reikalo į 
miestą buvo išleista labai daug pašauktų karių. Jiems net nebuvo išduoti asmens 
ženklai ar išleidimo pažymėjimai. Netvarkingai apsirengusių, jų buvo pilni res-
toranai. Gatvėse kilo netgi muštynių. Vienas atsarginis kareivis nepasisveikino 
net su Ukmergės įgulos viršininku. Kai viršininkas liepė jam prieiti, tas peršoko 
per tvorą ir pabėgo.

Už tokį elgesį įgulos viršininkas, iki pabėgėlis neprisipažins arba nebus iš-
aiškintas, įsakė į miestą neišleisti nė vieno kareivio, nebent būtų labai svarbus 
reikalas. Atsarginiams buvo uždrausta mieste nakvoti, kareivių rajone įvestas 
išorinis patruliavimas. Įgulos budėtojams ir padėjėjams įsakyta nuolat tikrinti 
mieste pastebėtus kareivius, apie visus sulaikytuosius pranešti asmeniškai įgulos 
viršininkui620. 

Kokiomis nuotaikomis tomis dienomis gyveno Ukmergė ir pulkas, ilius-
truosime ištrauka iš gr. Jono Biveinio laiško į namus. Kalbą šiek tiek pataisėme, 
nes laiškas parašytas su daugybe gramatinių klaidų. „Naujienų Ukmergėj visokių 
dabar. Ukmergėj eina didelė mobilizacija. Daug paėmė atsarginių, arklių ir šiaip 
visokių daiktų. Smarkiai ruošiasi dėl karo. Viską gatavija tik išvykt į parubežį. 
Karas bus ar ne niekas nežino, bet pasiruošt tai ruošiasi smarkiai. Ukmergėj nuo-
taikos yra nekokios. Mieste žmonės bėginėja iš vieno galo į kitą, o bobos verkia net 
išsijuosę. Kitų vyrus paėmė, tai su vaikais ateina į kareivines. Verkia, lenda, nega-
lima apsiginti nuo kareivinių. Ukmergės apskrity ima jaunus ir senus nuo 1905 m. 
gimimo metų. Ukmergėj visi kalba, kad karo gali nebūt o gal ir gali būt, bet mums 
greičiausiai reikės išvykti į parubežį dėl sustiprinimo sargybos, kad neitų nei lenkai 
nei vokietis į Lietuvos pusę kariauti. O gal ir nereiks, taip viskas praeis...“ 

3-iojo bataliono vadas už tai, kad nepaisė reikalavimų apie padėtį pulke nie-
kam nieko nerašyti, gr. J. Biveinį nubaudė 10 valandų stovėti kovine apranga su 
šautuvu. Tačiau pulko vadui pasirodė, kad tai per maža bausmė, todėl iš jo dar 
buvo atimtas grandinio laipsns. Kartu pulko vadas dar kartą kuo griežčiausiai 

620  Slaptas 1939-09-04 Ukmergės įgulos štabo raštas // Ten pat, b. 362, l. 70.
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uždraudė apie padėtį pulke teikti bet kokią informaciją621. 
Pulko štabo turimomis žiniomis, mobilizuotuosius į Ukmergę atlydėjo šim-

tai namiškių. Juos iš Ukmergės miesto pašaukti atsarginiai kurstė įvairiomis 
provokacinėmis kalbomis, kaip antai: „Mes kariauti nenorime ir nekariausime, 
jeigu ves karan, mes ginklus žinosim kur nukreipti, mes nenorime, kad mūsų žmo-
nos ir vaikai liktų vieni badauti.“

Atsižvelgdamas į tokias kai kurių rezervistų nuotaikas, rugsėjo 7 d. įgulos 
viršininkas dalinių vadams įsakė:

1. Sustiprinti šauktinių sekimą.
2. Daliniuose dažnai rengti pokalbius apie šalies ir tarptautinę padėtį.
3. Atsarginiams gerai išaiškinti įstatymą apie karių šeimų aprūpinimą ir net 

ruošti būtinas pažymas dėl prašymų pašalpoms padavimo.
4. Stebėti, kad kareiviai su svečiais susitiktų tik nustatyta tvarka ir kt.622

Pirmosiomis karo dienomis vokiečiams puolant Lenkiją, Pirmojo pėsti-
ninkų DLK Gedimino pulko 1-asis batalionas, sustiprintas Pirmojo artilerijos 
pulko 1-ąja baterija, buvo išsiųstas į Širvintų rajoną. Batalionas užėmė poziciją 
Zaviasų kaime palei demarkacijos liniją. Batalionui buvo įsakyta neleisti lenkų 
kariuomenei žygiuoti per Lietuvą Rytprūsių kryptimi kaunantis su vokiečiais 
Musninkų–Širvintų–Naujųjų Viesų bare. Šioje pozicijoje 1-asis batalionas išbu-
vo beveik du mėnesius. 

Pasiųstiems saugoti sienos Pirmojo pėstininkų pulko kariams pulko vadas 
įsakė:

1. Priartėjusius prie mūsų sienos kariaujančių šalių kariuomenės vienetus 
įspėti, kad čia neutralios Lietuvos siena, kurią pereiti draudžiama.

2. Įsiveržusias svetimos kariuomenės dalis sulaikyti ir internuoti arba, jei 
nesileidžia internuojamos, nublokšti per sieną atgal.

3. Nesiimti iniciatyvos ir ginklą naudoti tik kraštutiniu atveju, t. y. tik tada, 
jei svetima kariuomenė jį naudoja.

4. Kariams ir šauliams mūsų valstybės sienos jokiu būdu neperžengti.
5. Puolančias pranašesnes priešo jėgas stabdyti ir daryti kliūtis, kaip numa-

tyta stabdymo plane.
6. Priešlėktuvinei apsaugai pastebėtus svetimų valstybių lėktuvus tupdyti be 

kautynių, naudojant sutartinius signalus623.
Priimti internuotuosius pulko vadas įsakė plk. ltn. Ignui Viršilai.
Pulko 2-ajam batalionui rugsėjo 18 d. pulko vadas įsakė būti pasirengusiam, 

gavus įsakymą, per 30 minučių išžygiuoti paremti Utenos ar Ukmergės pasienio 
barų624.

621  Įsakymas 1 p. p. 1939-09-12 Nr. 165 // Ten pat, b. 337, l. 367.
622  Ukmergės įgulos štabo 1939-09-07 liepimas // Ten pat, b. 362, l. 71.
623  Operatyvinis įsakymas 1 p. p. N. 1. 1939-09-18 // Ten pat, b. 315, l. 80.
624  Operatyvinis įsakymas 1 p. p. Nr. 1. 1939-09-18 // Ten pat.
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Rugsėjo 18-ąją įvykdžius mobilizaciją, pulkas iš taikos meto etatų persitvar-
kė į karo meto etatus. Buvo suformuoti nauji pulko būstinės, raitųjų žvalgų ir 
chemijos būriai, nuo rugsėjo 18-osios išformuota Mokomoji kuopa625.

Jau rugsėjo 18–19 dienomis į Vilnių įžygiavo Raudonoji armija. Lenkų ka-
riuomenės daliniai, bėgdami iš Vilniaus krašto, priartėjo prie demarkacijos li-
nijos. Pulko vadas gen. št. plk. Leonas Gustaitis įsakė iš visų internuotų lenkų 
karininkų surinkti asmeninius revolverius, pistoletus ir beginklius toliau siųsti 
Ukmergės link, kur jiems 3-iojo bataliono kareivinėse buvo leista laikinai apsi-
gyventi626.

Rugsėjo 18 d. pulke buvo gautas Ukmergės apskrities komendanto raštas, 
kuriame jis nurodė visus sieną perėjusius karius siųsti jo žinion, o civilius per-
duoti artimiausiam policijos pareigūnui. Internuotuosius aprūpinti vadovau-
jantis patvirtintomis „Internuotiesiems ir jų turtui priimti ir laikyti taisyklė-
mis“, internuotųjų arklius ir kitus gyvulius perduoti kariuomenės veterinarijos 
viršininkui ir elgtis pagal jo nustatytas taisykles627.

Pirmieji lenkų kariai Lietuvos–Lenkijos demarkacijos liniją perėjo 1939 m. 
rugsėjo 18 d. 12 val. prie Vievio. Tai buvo karininkas ir būrelis karių. Visą naktį 
iš 18-osios į 19-ąją prie administracinės linijos telkėsi Lenkijos kariai ir civiliai. 
Didžiulė lenkų karių grupuotė susitelkė Maišiagaloje. Rugsėjo 19-osios rytą de-
markacijos linija buvo uždaryta ir kariams buvo įsakyta nieko į Lietuvą neįleisti. 
Rugsėjo 19-ąją administracinę liniją peržengė lenkų sanitarinis dalinys su keliais 
sužeistaisiais, kuriems Lietuvos kariai suteikė pirmąją medicinos pagalbą. Po to 
jie buvo nugabenti į Kauno karo ligoninę. Vėliau į Lietuvą ėmė plūsti vis dau-
giau ir daugiau lenkų karių ir civilių pabėgėlių. Tą dieną buvo internuota net 
keli tūkstančiai lenkų karių.

Rugsėjo 19-osios pavakarę į Kauną automobiliais atvyko kelios karininkų 
(apie 70), valstybinės policijos, administracinės valdžios tarnautojų grupės, taip 
pat 50–60 eilinių karių628.

Pirmojo pėstininkų pulko saugomą demarkacijos linijos barą lenkų kariai 
pasiekė rugsėjo 19-osios rytą ties Puoriais, 6 kilometrai į pietus nuo Širvintų, ir 
internuojami nesipriešino629.

Lenkai sieną pereidavo pavieniui ir grupėmis, o nuo rugsėjo 20-osios, kai 
administracinė linija buvo atidaryta oficialiai, net ištisais junginiais. Taip į Lie-
tuvą atbėgo Volkovysko kavalerijos grupė (apie 1200 kareivių ir 80 karininkų), 
vadovaujama brg. gen. Vaclavo Pžezdzieckio (Wacław Przezdziecki), visas len-
kų III korpuso (D.O.K. III) štabas su štabo viršininku gen. št. plk. Benediktu 

625  Ten pat, b. 338, l. 77.
626  Martinionis A. Žygis į Vilnių 1939 m. spalio 27–29 d. V., „Kardas“, 1997, p. 222–223. 
627  Ukmergės apskrities komendanto 1939-09-18 raštas Nr. 459 // LCVA, f. 513, ap. 1, b. 315, l. 84.
628  Mitkiewicz Leon. Kauno atsiminimai, p. 289.
629  Operatyvinis įsakymas 1 p. p. Nr. 2. 1939-09-19 // LCVA, f. 513, ap. 1, b. 315, l. 78.
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Chlusievičium (Benedykt Chłusewicz) ir kt.630 Internuojami buvo ne tik lenkų 
kariai, bet ir policininkai, sienos sargai, paramilitarinių organizacijų nariai, vil-
kintys uniformas.

Internuojant lenkų karius, ne viskas vyko sklandžiai. Pasienyje kildavo įvai-
rių incidentų, kartais mūsų kariams netgi tekdavo panaudoti jėgą, nes ne visi 
lenkai sutikdavo klausyti lietuvių reikalavimų. Buvo nutikę, kad atskiri gin-
kluoti lenkų kariai arba jų būriai, atvykę į pasienį ir sužinoję, jog čia jiems teks 
nusiginkluoti, nesutikdavo atiduoti ginklų ir grįždavo atgal. 

Masinis lenkų karių bėgimas į Lietuvą baigėsi rugsėjo 26 dieną. Vėliau admi-
nistracinę liniją pereidavo tik pavieniai kariai ar nedidelės jų grupelės631.

Pirmojo pėstininkų pulko saugomame pasienio bare lenkų bėgimas baigėsi 
netgi anksčiau, nes jau rugsėjo 21-ąją palei visą saugomą demarkacijos linijos 
barą sargybas pastatė sovietinė kariuomenė. Rugsėjo 24-ąją pulko vadas įsakė 
pulko dalis nuo sienos atitraukti, o sienos apsaugą perduoti 10-ajam pasienio 
apsaugos batalionui632.

Lietuvos–Lenkijos demarkacijos liniją perėję lenkų kariai buvo alkani ir iš-
vargę, todėl pirmiausia būdavo pamaitinami, gaudavo būtinąją medicinos pa-
galbą, po to gabenami į internuotųjų surinkimo punktus, o sunkiai sužeisti – į 
karo ligoninę.

Elgesį su internuotaisiais ir jų atsinešto turto likimą reglamentavo krašto 
apsaugos ministro brg. gen. Kazio Musteikio 1939 metais patvirtintos „Inter-
nuotiesiems ir jų turtui priimti ir laikyti taisyklės“. Šių taisyklių pirmasis punk-
tas skelbė: „Patekusios į Lietuvos Valstybės teritoriją kariaujančių valstybių ka-
riuomenės dalys, grupės bei pavieniai kariai tuojau internuojami: nuginkluojami 
ir patalpinami tam tikrose, jiems skirtose patalpose ir laikomi iki karo pabaigos. 
Pasipriešinusieji jėga priverčiami pasiduoti.“

Vadovaujantis šiomis taisyklėmis, iš internuotųjų būdavo paimami ginklai, 
šaudmenys, arkliai su pakinktais, vežimai, kitos susisiekimo priemonės, įvairūs 
sekimo prietaisai, žemėlapiai, šalmai, jei turėjo – kepurės, trimitai, švilpukai, 
dirbtuvių įrankiai ir turimos medžiagos.

Internuotiesiems buvo paliekama apranga, antklodės, dujokaukės, gertuvės, 
rūkalai, maisto produktai, tualeto reikmenys, laipsnių ženklai, ordinai, pini-
gai, brangenybės ir kiti grynai asmeniniai daiktai, lagaminai. Jeigu internuotųjų 
drabužiai būdavo prasti, jie būdavo aprengiami Lietuvos karių uniformomis su 
atitinkamais skiriamaisiais ženklais. 

Asmens dokumentai būdavo paliekami. Tik vėliau, internuotuosius išskirs-
čius po stovyklas, visi dokumentai būdavo paimami, o vietoje jų išduodami 

630 Raštikis S. Įvykiai ir žmonės, t. 3, Čikaga, 1972, p. 359–360.
631 Łossowski P. Internowanie żołnierzy polskich na Litwie w latach 1939-1940 // Wojskowy przegląd historyczny, 1971, 

Nr. 4, s. 64.
632 Operatyvinis įsakymas 1 p. p. Nr. 5. 1939-09-24 // LCVA, f. 513, ap. 1, b. 315, l. 20.
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internuotojo asmens pažymėjimai633. 
Paėmus daiktus būdavo surašomi aktai, kuriuos pasirašydavo abiejų pusių 

atstovai634. 
1939 m. rugsėjo 18 d. pulko vadovybė gavo Ukmergės apskrities komendan-

to raštą, kuriame buvo nurodyta visus internuotus lenkų karius ar asmenis, tu-
rinčius įrodymų, kad jie yra kariai, siųsti į Ukmergės apskrities komendantūrą, 
o civilius perduoti artimiausiam policijos pareigūnui635.

Nemažai internuotų lenkų pradžioje buvo laikomi Ukmergėje. Visuoti-
nes tendencijas internuotųjų atžvilgiu atspindi pulko vado plk. L. Gustaičio 
1939 m. rugsėjo 21 d. slaptas įsakymas dėl santykių su internuotaisiais. Pulko 
vadas rašo:

 „Kartu su lenkų internavimu tenka pastebėti mūsų tarpe per daug didelį reiš-
kimą jiems simpatijų, užuojautos ir visokių dovanų teikimą.

Nekalbant jau apie mūsų civilių žmonių šiuo atžvilgiu didelį lepšiškumą ir sto-
ką savigarbos jausmo, tenka pastebėti karių šeimas ir net pačius karius, reiškiančius 
jiems per daug neužtarnautos pagarbos.

Niekas neginčija, kad žmoniškumo jausmo, kiek jis neviršija savo tautos savi-
garbos, turėtų būti išlaikomas. Tačiau lygiai taip pat turi būti žinoma, kad sueiti su 
internuotais į kažkokį tai draugiškumą tikram lietuviui visai netinka.“

„Reikia atkreipti dėmesį į svetimų kalbų vartojimą daliniuose. Ypač šiuo mo-
mentu griežtai įspėti ir tinkamai sudrausti visus mėginančius net viešai svetimomis 
kalbomis afišuotis.

Siunčiamiems į miestą patruliams ir internuotųjų palydovams tas kiekvieną 
kart turi būti priminta.

Uždrausti visiems kariams ir karių šeimoms imti bei pirkti iš internuotųjų bet 
kokius ginklus, šaudmenis ar daiktus.

Tuojau patikrinti visus karius, ar neturi jau prisipirkę kokių daiktų. Surastus 
daiktus atimti, sudaryti atimtų daiktų sąrašus ir pažymėti, kas juos buvo pirkęs ar 
radęs. Sąrašus pristatyti štaban.“636

Tačiau pulko vadas reikalavo, kad su internuotaisiais būtų elgiamasi manda-
giai, taip, kaip reikalaujama. Štai rugsėjo 25 d. j. ltn. Antaną Dutkų pulko vadas 
nubaudė 5 paromis arešto už tai, kad tas nemandagiai pasielgė su internuotais 
lenkų karininkais ir ne visai blaivus pasirodė viešoje vietoje637.

1939 m. rugsėjo 30 d. buvo įsakyta mobilizuotus kareivius demobilizuoti. Vi-
soms dalims, kurios dėl mobilizacijos buvo iškeltos į kitas patalpas, buvo įsakyta 
sugrįžti, paimtą iš sandėlių turtą atiduoti atgal, rekvizuotus arklius grąžinti sa-

633 Internuotųjų stovyklų štabo 1939 m. spalio 30 d. raštas URM Administracijos departamentui // LCVA, f. 300, ap. 1, 
b. 6, l. 382. 

634 1939 m. rugsėjo 20 d. Kariuomenės tiekimo valdybos aplinkraštis // Ten pat, b. 28, l. 7.
635 LCVA, f. 513, ap. 1, b. 360, l. 41.
636 Slaptas įsakymas Ukmergės įgulai. 1939-09-21 Nr. 1sl // Ten pat, b. 362, l. 73.
637 Slaptas įsakymas Ukmergės įgulai. 1939-09-25 // Ten pat, l. 74.
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vininkams. Pulko vadas įsakė demobilizuojamus asmenis perspėti, kad jei vėl 
būtų paskelbta vieša mobilizacija, o jie negautų kvietimo, visi privalo atvykti į 
tą patį dalinį, iš kurio buvo paleisti638.

Įvykdžius demobilizaciją pulkas vėl perėjo prie taikos metų etatų. Spalio 
10 d. buvo išformuoti chemijos ir raitųjų žvalgų būriai, spalio 16 d. – būstinės. 
Spalio 1-ąją vėl pradėjo veikti Mokomoji kuopa639.

Žygis į Vilnių

1939 metų spalį su SSRS pasirašius Vilniaus ir Vilniaus srities grąžinimo Lie-
tuvai sutartį, jai užimti buvo sudaryta Vilniaus rinktinė. Rinktinės vadu buvo 
paskirtas div. gen. Vincas Vitkauskas. Pirmasis pėstininkų pulkas buvo įtrauk-
tas į šios rinktinės sudėtį, o užėmus Vilnių – į Vilniaus įgulą640. Pulko žygiui 
papildomai buvo skirta 14 sunkvežimių, vienas sanitarinis ir vienas lengvasis 
automobilis.

1939 m. spalio 15 d. Pirmojo pėstininkų pulko vadas gavo I divizijos vado 
div. gen. V. Vitkausko slaptą įsakymą dėl žygio į Vilnių. Įsakymas skelbė:

„VILNIAUS RINKT. ŠTABAS                                    Slaptas (Op).
1-asis Skyr.                                            PANEVĖŽYS, 1939 m. X.15.
Nr. 3909                                                                               0940 v.
        

ĮSAKYMAS 1. PP Vadui.

1. PP su 1. AP/1 AG, 1 Tn. Br ir 3. PP orkestru iki X. 16 d. sutemų susitelkti į 
rajoną ZIBALAI, MATZEJUNTZY, SUGĖLIAI, NAUJASIS VIESAS. 

Vadovietė - ŠIRVINTOS.
Sutelkimo rajonas turės būti užimtas taip, kad žmonės ir arkliai galėtų pasilsėti 

tolimesniam žygiui, kurio pradžia X. 17 ar 18 d. ryte. Iš ŠIRVINTOS į VILNIŲ žy-
gis numatomas su visa sauga. Priekinėje saugoje dauguma lengvų dalinių (Dv. Kp su 
s. k., motorizuoti pėstininkai, Pion. Br, Tn. Br. Saugą turi būti pasirengusi paremti 
nemažiau 1 Bt.). Šoninės saugos - pulko vado nuožiūra. Priek. sauga turi būti gerai 
susipažinusi su Vilniaus planu, nes numatoma, kad ji bus panaudota laiduoti svar-
biausius miesto šiaurinės dalies punktus prieš pagr. jėgoms įeinant į Vilnių.

KAIMYNAI: šiaurėje (kairėje) - 3. PP/ 1 Kp iš rajono SURGIANTZY (4 km 
į š. r. nuo JANISZKI) žygiuos JANISZKI, PABRADĖ, KIEMELISZKI vieškeliu 
užimti barą net. į š. nuo up. NERIS. Pradinė VV nuo X. 16. vakaro - SURGIANT-
ZY.

638  Slaptas įsakymas 1 p. p. 1939-09-30 // Ten pat, b. 189, l. 49.
639  Sakymas 1 p. p. 1939-10-18 Nr. 327 // Ten pat, b. 338, l. 77.
640  Vilniaus kraštui užimti direktyva // Martinionis A. Žygis į Vilnių 1939 m. spalio 27–29 d., p. 85.
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Pietuose (dešinėje) - VIEVIS - VILNIUS žygiuos 7. PPV vadovaujama vora. 
Pradinė VV nuo X. 16. vakaro - VIEVIS.

Op. įsak. žygiui iš ŠIRVINTOS rajono bus duotas laiku.

 D. generolas /-/ VITKAUSKAS,
 DIVIZIJOS VADAS.

 Gen. št. pulkininkas /-/ SPRANGAUSKAS
 ŠTABO VIRŠININKAS“641.

Taigi, vadovaujantis šiuo įsakymu, pulkas skubiai, jau kitą dieną, turėjo pa-
likti Ukmergę ir susitelkęs nurodytame rajone laukti tolesnių nurodymų.

Ukmergės visuomenė, sužinojusi, kad pulkas perdislokuojamas į Vilnių, 
spalio 15-ąją surengė iškilmingas palydas. Pulko karininkams atsisveikinimo va-
karas buvo surengtas 20 val. Prezidento Smetonos gimnazijos salėje, liktiniams 
puskarininkiams – 18 val. puskarininkių ramovėje642. 

Visus tuos metus pulkas su miesto visuomene palaikė labai gerus santykius. 
Po Nepriklausomybės kovų 1923 metais apsistojęs Ukmergėje, jis tapo neatsieja-
ma Ukmergės miesto ir apylinkės visuomenės dalimi. Visur ir visuomet gedimi-
nėnams būdavo rodomas palankumas, o pulkas atsakydavo tuo pačiu.

Kiekviena pulko šventė visuomenės būdavo gausiai lankoma – nuo arbatėlių 
pulko karininkų ar puskarininkių ramovėje 
iki pulko ir valstybės šventinių renginių. Į 
pulko rengiamas šventes suvažiuodavo žmo-
nės ne tik iš Ukmergės, bet ir iš aplinkinių 
vietovių.

Miesto renginiuose visada dalyvaudavo 
ir pulko kariai. Grieždavo pulko orkestras, 
apsilankydavo pulko vadovybė.

1939 m. spalio 17 d. div. gen. V. Vitkaus-
kas išleido pasirengimo Vilniui užimti įsa-
kymą. Kad susidarytume pilną vaizdą apie 
Vilniaus ir Vilniaus krašto užėmimą, spaus-
diname jį nesutrumpintą (tas vietas, kur 
duodami nurodymai Pirmajam pėstininkų 
pulkui, paryškinome) (žr. priedą Nr. 3).

Spalio 20-ąją Pirmasis pėstininkų pul-
kas su visomis tiekimo tarnybomis atvyko 

641  Ten pat, p. 98
642  LCVA, f. 513, ap. 1, b. 380, l. 140.

J. ltn. Vitalis Ramoška (VDKM)
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į Širvintų miestelį ir ėmė 
laukti įsakymo žygiuo-
ti į Vilnių. Ukmergėje 
liko pulko 9-oji kuopa, 
vadovaujama karininkų 
kpt. Prano Aleknavičiaus, 
leitenantų Vytauto Ka-
zio Gaučio ir Klemenso 
Baltoko, jaunesniųjų lei-
tenantų Antano Račins-
ko, Vinco Žaliaduonio, 
Vitalio Ramoškos ir Jono 
Navako643.

Širvintose kareiviai 
apsistojo pas gyventojus, nakvojo klojimuose ant šieno. Vyko užsiėmimai, buvo 
kartojamas Drausmės statutas, aiškinami aukštesniųjų vadų įsakymai dėl žygio į 
Vilnių, klausomasi orkestro grojamų maršų, dainuojama. Maitino lauko virtu-
vės. Taigi pulkas gyveno kasdienį lauko stovyklos gyvenimą. Spalio 27-ąją buvo 
gautas įsakymas pradėti žygį.

Pagrindinė žygio vora – Pirmasis pėstininkų DLK Gedimino pulkas – ap-
sistojo Širvintose ir jų apylinkėse. Prie demarkacijos linijos atvyko Sovietų Są-
jungos kariuomenės atstovai. Po trumpos ceremonijos prie demarkacijos lini-
jos buvo padegtos du dešimtmečius Lietuvą nuo Vilniaus skyrusios šiaudinės 
gairės, perpjautas ant Širvintų–Maišiagalos vieškelio esantis buomas. Pasigirdo 
div. gen. V. Vitkausko komanda „Į Vilnių marš“. Orkestrui užgrojus maršą, 
9 val. 20 min. pulkas peržengė buvusią administracinę liniją644. Paskui jį Vil-

643  1939-12-15 d. plk. L. Gustaičio raštas I divizijos vadui // Ten pat, b. 409, l. 5.
644  Įsakymas 1 p. p. 1939 10 27 Nr. 338 // Ten pat, b. 338, l. 108.

Pulko artileristai žygyje (VDKM)

Žygis į Vilnių // Karys, 1939, Nr. 53
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niaus link pajudėjo ir kitos Lietuvos karinės dalys. Pirmasis pėstininkų pulkas 
nužygiavo Maišiagalos–Vilniaus kryptimi ir vakare apsistojo netoli Maišiaga-
los. Čia prisijungė pulko 1-asis batalionas, kuris buvo pasiųstas sustiprinti sie-
ną ir internuoti sovietų ir vokiečių triuškinamos Lenkijos kariuomenės liku-
čius, perėjusius į Lietuvą.
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Lietuvos kariuomenė Vilnių pasiekė spalio 28-ąją 12 val. 15 min. iš trijų pu-
sių. Pirmieji į Vilnių per Žaliąjį tiltą įžengė Pirmojo pėstininkų DLK Gedimino 
pulko kariai, nes prieš 20 metų Vilniuje pulkas pradėjo savo istoriją. Kariai 
buvo sutikti džiaugsmingomis ovacijomis. Jiems po kojomis buvo metamos gė-
lės. Voros priešakyje ant žirgo jojo rinktinės vadas div. gen. Vincas Vitkauskas. 
Toliau pulkas nužygiavo Šv. Jurgio prospektu, A. Mickevičiaus, vėliau Gedimi-
no gatvėmis.

Taip kariuomenė įžengė oficialiai. Tačiau neoficialiai pirmasis į Vilnių įžy-
giavo Pirmojo pėstininkų pulko inžinerijos būrys. Būrio kariai patikrino, ar 
neužminuoti tiltai, tada sugrįžo ir į Vilnių įžengė jau su pulko kariais645.

Šį žygį Vilniaus gatvėmis J. Abraitis prisimena taip: „Nors buvo lietingas 
ir miglotas pavakarys, miesto gatvės buvo perpildytos. Tūkstančiai vilniečių mus 
sveikino kaip išvaduotojus. Pražygiavę Šv. Jurgio prospektu (vėliau Gedimino ga-
tvė), kareiviai pasiekė Katedros aikštę, kur virš pagrindinio sutikimo vartų žygiuo-
jantieji vyrai matė didžiulį plakatą su vilniečių žodžiais: „Sveikiname Lietuvos 
Kariuomenę“646.

15 val. 30 min. pulkas buvo dislokuotas Šnipiškėse prie Žaliojo tilto. Teri-
torija buvo aptverta vielų tvora ir padalinta į dvi dalis. Vienoje pusėje įsikūrė 
pulko kariai, kitoje dar buvo likę raudonarmiečiai647.

Tą pačią dieną Gedimino kalne pulkas pastatė 15 karių pirmos rūšies sargy-
bą. Sargybos vadu buvo paskirtas ltn. J. Abraitis. Jis prisimena: „Aš nesitikėjau, 
kad kada nors man, kaip Lietuvos kariuomenės kariui, teks pirmam įspausti pėdą 
istoriniame Vilniaus Gedimino kalne. (...) Ne iš karto 
pavyko kalno šlaitus nugalėti. Pradėjus eiti taku aukš-
tyn, netikėtas ir staigus balsas iš už krūmų rusiškai suri-
ko: „Stok!“ Kai sustojome, prie mūsų krūtinių atsirado 
ilgi, keturkampiai durtuvai su nieko gero nežadančiu 
įspėjimu: „Nė vieno žingsnio pirmyn!“ Nesusipratimą, 
kilusį besikeičiant sargybomis, išsprendė raudonosios 
armijos karininkas, stebėjęs įvykį.“648

Mūsų kariuomenės įžengimo į Vilnių antrosios 
dienos iškilmės prasidėjo pamaldomis Aušros vartų 
koplyčioje. Į pamaldas atvyko Pirmojo pėstininkų 
DLK Gedimino pulko Garbės kuopa su pulko vė-
liava.

Spalio 29 d. Pirmajam pėstininkų pulkui buvo 
suteikta didžiulė garbė Gedimino pilies bokšte iškelti 

645  Martinionis A. Žygis į Vilnių 1939 m. spalio 27–29 d., p. 238.
646  LDK Gedimino pulko liudininkas – Jonas Abraitis // Ukmergės žinios, 2008, Nr. 122.
647  Martinionis A. Žygis į Vilnių 1939 m. spalio 27–29 d., p. 200.
648  Ten pat, p. 189-190.

Gedimino bokšte keliama Lie-
tuvos vėliava // Žygis į Vilnių



      
223

Lietuvos vėliavą. Kariuomenės daliniai išsirikiavo Katedros aikštėje. 9 val. 40 
min. atvyko Vilniaus rinktinės vadas su savo štabu ir pasisveikino su išrikiuotais 
daliniais.

9 val. 45 min. Pirmojo pėstininkų pulko kuopa nužygiavo ant Gedimino 
kalno ir išsirikiavo prie bokšto. Lygiai 10 valandą pasigirdo komanda „Trimitas 
vėliavai pakelti“. Trimitininkas išėjo iš rikiuotės, atsistojo šalia komanduojan-
čio vado per 5 žingsnius į kairę ir sutrimitavo. Gedimino kalne esantis dalinys 
pasirengė kelti vėliavą, o jo trimitininkas pakartotinai sutrimitavo. Suskambo 
komanda „Ginklu gerbk“ ir orkestrui grojant Gedimino maršą stiebu išdidžiai 
pakilo Lietuvos trispalvė. Vėliavą iškėlė pats Pirmojo pėstininkų pulko vadas 
gen. št. plk. Leonas Gustaitis649. Ketvirtojo artilerijos pulko batalionas saliutavo 
21 patrankų šūviu, o Vilniaus miesto bažnyčiose suskambo visi varpai. Vėliavą 
kėlė pulko vadas, vienas pulko karininkas, puskarininkis ir eilinis. Pakėlus vėlia-
vą, orkestras nutraukė maršą ir sugrojo Lietuvos himną. Varpai skambėjo tol, ko 

649  Įsakymas 1 p. p. 1939 10 29 Nr. 340 // LCVA, f. 513, ap. 1, b. 338, l. 109.
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šaudė patrankos. Po vėliavos pagerbimo Garbės kuopa, palikusi garbės sargybą, 
nusileido nuo kalno į Katedros aikštę ir atsistojo į bendrą rikiuotę650. Pirmojo 
pėstininkų DLK Gedimino pulko vadas gen. št. plk. L. Gustaitis Vilniaus rink-
tinės vadui raportavo:

„Pakėliau vėliavą Gedimino kalne, pastačiau garbės sargybą ir pabrėžiau, kad 
kol Gedimino pulkas yra Vilniuje, tol trispalvė vėliava čia laisvai plevėsuos.“651 

Lapkričio 15–16 dienomis sovietinė kariuomenė turėjo užimti Lietuvoje jai 
paskirtas stovyklas. Pulkui teko saugoti žygiuojančią SSRS kariuomenę Vilniaus 
mieste, taip pat kelią iš Vilniaus į Alytų nuo Vilkpėdės kryžkelės per Trakus, 
Rudiškes, Onuškį, Dusmenis. Sovietinė kariuomenė žygiavo be nakvynės, tik 

su poilsio pertraukomis.
Vilniaus mieste žygiuojančiai 

sovietinei kariuomenei apsaugo-
ti buvo skirtos 1-oji, 4-oji ir 5-oji 
kuopos, vadovaujamos mjr. S. Va-
liuškio. Nuo lapkričio 14 d. 23 val. 
iki lapkričio 15 d., vengiant galimų 
provokacijų, gatvėse, kuriomis 
traukė sovietinė kariuomenė, bet 
koks judėjimas buvo uždraustas. 
Jos privalėjo būti absoliučiai tuš-
čios, išskyrus karius ir policinin-
kus.

Prie kiekvieno skersgatvio 
abiejose pusėse buvo pastatyta po 2–3, o šalutinėse gatvėse prie skersgatvių – po 
2 karių postus. Didesnių gatvių sankryžose 4–5 karių postai buvo ginkluoti ir 
kulkosvaidžiais. Gatvių, kuriomis žygiavo sovietinė kariuomenė, šaligatviais 
vaikščiojo patruliai.

Postams ir patruliams buvo iškelti tokie uždaviniai:
1.Uždrausti tomis gatvėmis ir šaligatviais, kur žygiuos SSRS kariuomenė, bet 

kokį gyventojų judėjimą.
2.Uždrausti gyventojams rinktis ir stebėti sovietinės kariuomenės 

žygiavimą.
3.Uždrausti fotografuoti SSRS karius.
4.Stebėti, kad nepasirodytų nepalankių SSRS kariuomenei šūkių ir kitų 

provokacinių išsišokimų. Jei tokių būtų, kaltuosius tuojau suimti ir perduoti 
karo komendantui.

5.Uždrausti gyventojams žiūrėti pro langus.

650 Vėliavos pakėlimo Gedimino kalne Vilniuje iškilmių programa // Martinionis A. Žygis į Vilnių 1939 m. spalio 27–29 d., 
p. 144–145.

651 Ten pat, p. 171. 

Pirmoji garbės sargyba Gedimino kalne prie Lietuvos 
vėliavos // Žygis į Vilnių
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Majorui S. Valiuškiui į pagalbą buvo paskirtas tankų dalinys. Jis turėjo susi-
telkti tuometinėje J. Pilsudskio aikštėje.

Kelią nuo Vilkpėdės sankryžos iki buvusios demarkacijos linijos teko saugo-
ti pulko 8-ajai kuopai. Jai buvo pavesta:

1.Neleisti vietos gyventojams išsišokti prieš žygiuojančią sovietinę kariuo-
menę.

2.Neleisti vietos gyventojams telktis gyvenvietėse, kur žygiuos sovietiniai 
kariai.

3.Lapkričio 15 d. neleisti vietos gyventojams judėti tais keliais, kuriais žy-
giuos sovietinė kariuomenė, nukreipti juos aplinkiniais.

4.Saugoti didžiausius tiltus per upes.
5.Visiems asmenims drausti fotografuoti pražygiuojančią sovietinę kariuo-

menę.
Gyvenvietėse ir prie tiltų buvo paskir-

ti 4–5 karių, o kai kur ir didesni patruliai. 
Jie buvo pastatyti lapkričio 15 d. 6 val. 
ryto. Kiti kariai patruliavo žygio maršrute 
nustatytais keliais.

Sovietinės kariuomenės žygis prasidė-
jo lapkričio 15 d. 8 val. iškilminga cere-
monija, kuri vyko 3 kilometrai nuo Vil-
niaus Panerių kelyje (į pietvakarius nuo 
miesto). Ceremonialui SSRS kariuome-
nė paskyrė mjr. Belevą, Lietuvos – mjr. 
V. Kundrotą. Iš Lietuvos pusės ceremo-
niale dalyvavo Pirmojo pėstininkų pulko 
orkestras ir Mokomoji kuopa, vadovau-
jama mjr. J. Šiurnos.

8 val. SSRS kariniai daliniai paleido 
galingą signalinių raketų seriją. Pasigirdo 
komanda „Ramiai“. Pirmojo pėstininkų pulko orkestras sugrojo SSRS, sovie-
tinis karinis orkestras – Lietuvos himną. Baigus groti himnus, SSRS karinis 
atstovas ir Lietuvos karinis atstovas div. gen. E. Adamkavičius pradėjo žygiuoti 
vienas kito pusėn ir susitikę specialiai pastatytuose vartuose vienas kitam pa-
spaudė ranką. Po to abu priėjo prie išrikiuoto sovietinio karinio dalinio ir pa-
sisveikino. E. Adamkavičius pasveikino sovietinį karinį dalinį įvykdžius susita-
rimą dėl SSRS kariuomenės įvedimo į Lietuvą. SSRS artilerijos baterija atsakė 
21 „tautų saliuto“ serija. Po to SSRS ir Lietuvos kariniai atstovai priėjo prie 
išrikiuotos Pirmojo pėstininkų pulko Mokomosios kuopos. Tada ta pačia proga 
kuopą pasveikino sovietinis atstovas. Lietuvos artilerijos baterija atsakė 21 „tau-
tų saliuto“ šūviu.

E. Adamkavičius  
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Pasibaigus sveikinimams Lietuvos karinis dalinys buvo nuvestas nuo ke-
lio. Kariniam orkestrui grojant maršus, sovietinė kariuomenė pradėjo žygį 
Alytaus link652.

Vėl Vilniuje

Po iškilmių pulkas pradėjo kurtis naujojoje vietoje. Padėtis Vilniuje ir Vil-
niaus krašte nebuvo rami. 1939 metų lapkričio pabaigoje pulko vadovybė gavo 
žinių, kad vienas lenkas, kurio sūnus kalėjęs Lietuvos kalėjime, nutarė lietu-
viams už tai atkeršyti. Jis susitarė su vienu Pirmojo pėstininkų pulko virėju, kad 
tas į valgį įdėtų nuodų. Pulko vadas įsakė visiems pulko dalinių vadams pradėti 
sekti virėjus, perspėti apie tai visus į virtuves skiriamus budėtojus, akylai stebėti, 
kad prie virtuvių nesilankytų jokie pašaliniai asmenys. Matyt, laiku parodytas 
budrumas pasiteisino653. Neradome jokios informacijos, kad diversija būtų pa-
vykusi.

Nuo 1939 m. gruodžio 1 d. Vilniaus įgulos vadas leido karininkams ir likti-
niams puskarininkiams atsivežti į Vilnių šeimas. Saugumo sumetimais jas buvo 
įsakyta apgyvendinti karinių dalinių ar įstaigų teritorijose654.

1940 m. sausio 2 d. pasikeitė pulko 
karo kapelionai. Kunigą Antaną Keblaitį 
pakeitė kunigas Kazimieras Pukėnas655. 
Sausio 10 d. prezidento dekretu pulką 
paliko ir pulko vadas gen. št. plk. Leonas 
Gustaitis. Jis buvo paskirtas I pėstininkų 
divizijos štabo viršininku. Pulko vadu 
buvo paskirtas plk. ltn. Antanas Šurkus. 
Plk. L. Gustaitis pulką perdavė sausio 
24 d. Vasario 16 d. plk. ltn. A. Šurkui 
buvo suteiktas pulkininko laipsnis656.

Sausio 12 d. prezidento dekretu į 
atsargą išleistas ilgametis pulko medicinos 
tarnybos viršininkas plk. ltn. gyd. Otto-
Adolfas Pattas657. Vilniaus įgulos ligoninę 
ir pulko sanitarijos dalį jis perdavė iš De-
vintojo pėstininkų pulko atsiųstam sani-

652 1 p. p. nurodymai dėl žygio apsaugos ir iškilmių SSRS kariuomenės dalims žygiuojant į nuolatines stovyklas Lietuvoje // 
LCVA, f. 513, ap. 1, b. 189, l. 36.

653 Ten pat, b. 168, l. 26.
654 Įsakymas 1 p. p. 1939-12-04 Nr. 384 // Ten pat, b. 338, l. 232.
655 Įsakymas 1 p. p. 1940-01-04 Nr. 5 // Ten pat, b. 400, l. 8.
656 Įsakymas 1 p. p. 1940-02-27 Nr. 64 // Ten pat, b. 386, l. 204.
657 Ten pat, l. 58, 97.

Kapelionas kun. A. Keblaitis (VDKM)
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tarijos gydytojui mjr. Kaziui Nasvyčiui658. 
1940-ųjų sausį pulkas buvo sustiprintas – 

į jį buvo perkelta karių iš kitų pulkų. Sausio 
13–22 dienomis į pulką atvyko 877 karei-
viai: iš Penktojo pėstininkų pulko – 100, iš 
Šeštojo – 200, iš Septintojo – 198, iš Devin-
tojo – 180, iš Trečiojo – 99, iš Ketvirtojo – 
100 kareivių659.

Vasario 19 d., perdavusi visą turėtą pulko 
turtą, iš Ukmergės į Vilnių, į nuolatinę dis-
lokacijos vietą, atvyko 9-oji kuopa, vadovau-
jama kpt. P. Aleknavičiaus. Kovo 1-ąją į pulką 
atvyko mjr. Ignas Mikučionis ir gen. št. mjr. 
Vytautas Bulvičius. Kovo 22-ąją jis buvo 
paskirtas 1-ojo bataliono vadu660.

1940 m. vasario 16 d. pulkas dalyvavo 
Lietuvos nepriklausomybės dienos rengi-
niuose. Pulko garbės sargyba, sudaryta iš 
2-ojo bataliono karių, buvo pasiųsta į geležinkelio stotį sutikti Lietuvos minis-
tro pirmininko. Katedroje įvyko pamaldos, po to – paradas, kuriame dalyvavo 
pulko orkestras ir 1-asis ir 2-asis batalionai. Vėliavos būrys ir 3-iasis batalionas 
dalyvavo vainikų padėjimų ceremonijoje Rasų kapinėse661.

1940 m. sausio 13 d. Sovietų Sąjungos kariuomenės štabas Lietuvoje 
pasiskundė, kad iš Pirmojo pėstininkų pulko kareivinių sausio 8 dieną buvo 
paleistas šūvis. Mažojo kalibro šautuvo kulka nukrito visai netoli sovietinio sar-
gybinio.

Tiriant skundą paaiškėjo, kad kai kurie karininkai kareivinių ir karinių 
butų rajone iš mažojo kalibro ir pneumatinių šautuvų šaudė į šunis, varnas 
ir žvirblius. Už betikslį šaudymą nesilaikant minimalių saugumo reikalavimų 
pulko vadas plk. L. Gustaitis ltn. Jurgį Vytautą Skaržinską nubaudė 7 paromis 
aršto, o ltn. Leonui Bagdonui ir j. ltn. Justinui Narijauskui pareiškė papeiki-
mus. Kartu pulko vadas kareivinių rajone uždraudė bet kokius šaudymus662.

Nors tą kartą incidentas buvo likviduotas taikiai, Vilniaus įguloje atsirado 
įtampa ir tam tikras nesaugumo jausmas. 1940 m. vasario 3 d. Vilniaus įgulos 
štabo viršininkas gen. št. plk. Kazys Sprangauskas visiems karinių dalių vadams 
įsakė lauko pratimus organizuoti kaip galima arčiau įgulos ribų663.

658  Ten pat, l. 57, 79.
659  1940 m. sausio 22 d. raštas I pėst. divizijos štabo viršininkui // Ten pat, b. 398, l. 8.
660  Ten pat, b. 386, l. 241, 256, 363.
661  Lietuvos Nepriklausomybės 22 metų sukaktuvių paminėjimo vasario 16 d. įsakymas // Ten pat, b. 395, l. 310.
662  Slaptas įsakymas 1 p. p. 1940-01-19 // Ten pat, b. 186, l. 190.
663  Vilniaus rinktinės štabo viršininko 1940 m. vasario 3 d. raštas // Ten pat, b. 398, l. 1.

San. plk. ltn. gyd. Otto-Adolfas Pattas 
(VDKM)
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Vykdant šį nurodymą, kovo 27 d. pulko organizuoti lauko pratimai buvo 
atliekami Fabijoniškių kaime, prie pat Vilniaus664.

1940 m. balandžio 22 d. krašto apsaugos ministras ir kariuomenės vadas 
išleido įsakymą, kad kareiviams, kurie atitarnavo 18 mėnesių tikrojoje karinėje 
tarnyboje, gegužės 1 d. tarnybos laikas pratęsiamas iki atskiro nurodymo665. Tą 
pačią dieną pasikeitė I divizijos vadai. I divizijos vadu buvo paskirtas brg. gen. 
Jonas Černius.

1940 m. gegužės 1 ir 3 dienomis Vilniuje buvo laukiama priešvalstybinių 
lenkiškojo gaivalo išsišokimų ir provokacijų. Rengiamasi buvo rimtai, numa-
tyta netgi panaudoti kariuomenę. Pirmajam pėstininkų pulkui buvo įsakyta 
būti pasirengusiam malšinti galimas riaušes. Gegužės 1 ir 3 dienomis 3-iojo ba-
taliono dviratininkų kuopoje buvo paskelbta kovinė parengtis. Nuo balandžio 
30 iki gegužės 5 dienos buvo sustiprintos sargybos. Joms buvo skirta po lengvąjį 
kulkosvaidį su kulkosvaidžių tarnybomis (4 kariai), padvigubintas patrulių 
skaičius. Pulke budėjo po du karininkus, kariai į miestą be reikalo nebu-
vo išleidžiami, užsiėmimai vyko tik pulko teritorijoje666. Tačiau kariuomenės 
neprireikė.

1940 m. birželio 15 d. Lietuvą okupavo sovietinė kariuomenė. Lietuvos Vy-
riausybę melagingai apkaltinus 1939 m. spalio 10 d. sutarties nesilaikymu, buvo 
ultimatyviai pareikalauta įsileisti į Lietuvą „pakankamai gausius“ sovietinius 
karinius dalinius. Įteikdamas ultimatumą, SSRS Liaudies komisarų tarybos pir-
mininkas Viačeslavas Molotovas pažadėjo: „Kad ir koks būtų jūsų (Lietuvos Vy-
riausybės – G. S.) atsakymas, kariuomenė rytoj vis tiek įžengia į Lietuvą.“ Lietuvos 
politinė vadovybė pakluso brutaliai jėgai ir ultimatumą nutarė priimti. Lietuvos 
kariuomenei buvo įsakyta nesipriešinti...

Birželio 15-ąją pirmieji pajudėjo sovietiniai kariniai daliniai, buvę bazėse Lie-
tuvos teritorijoje. Apie 18 val. Gaižiūnuose stovėjusi įgula užėmė Kauną. Prienų 
ir Alytaus bazėse buvusi įgula atžygiavo iki Nemuno ties Kaunu ir išsidėstė čia. 
Matyt, ji buvo gavusi užduotį užkirsti kelią Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos 
kariams pasitraukti į Vokietiją. Naujojoje Vilnioje stovėjusi įgula jau 10 val. 
užėmė Vilnių.

Be jau Lietuvoje buvusio 16-ojo ypatingojo šaulių korpuso, okupuojant Lie-
tuvą dar dalyvavo kavalerijos korpusas, 4 tankų brigados ir 7 šaulių divizijos. 
Prieš 31 000 karių Lietuvos kariuomenę sovietai pasiuntė 150 000 karių. Tai 
rodo, kaip jie vertino Lietuvos kariuomenę.

Lietuvą sovietų kariuomenė okupavo 3 kryptimis:
A: Švenčionių–Utenos–Panevėžio–Šiaulių kryptimi. Šiais keliais žygiuojanti 

kariuomenė didesniuose miesteliuose palikdavo savo įgulas. Šiauliuose grupė A 

664  1940 kovo 24 d. pratimui organizuoti įsakymas // Ten pat, b. 395, l. 267.
665  Įsakymas kariuomenei. 1940-04-22 Nr. 36.
666  Slaptas įsakymas 1-ajam pėstininkų pulkui. 1940-04-29 Nr. 6 sl // LCVA, f. 513, ap. 1, b. 362.
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dar buvo padalinta į 3 dalis. Viena pasiliko Šiauliuose, kita nužygiavo į Mažei-
kius, trečia – Telšių ir Kretingos kryptimis.

B: Iš Ašmenos ir Molodečno – Vilniaus ir Kauno kryptimi. Pagrindinės šios 
grupuotės pajėgos apsistojo Kaune. Viena tankų divizija iš Kauno vėliau atvyko 
į Šiaulius, iš kur ankstų birželio 17-osios rytą patraukė į Jelgavą. Vėliau grupės 
B šarvuoti ir motorizuoti daliniai iš Kauno nužygiavo į Tauragę ir išsidėstė palei 
Vokietijos sieną.

C: Iš Lydos rajono – Vilniaus ir Varėnos–Alytaus kryptimi.
Be šių stambių sovietinės kariuomenės dalinių, kiti, smulkesni, veržėsi į Lie-

tuvą ten, kur jiems buvo patogiau. 
Be to, ties Šiauliais dar buvo išlaipintas desantas.
Birželio 16 d. sovietinė kariuomenė jau buvo okupavusi visą Lietuvos teri-

toriją.

Okupantams Lietuvos kariuomenė nepasipriešino, nors tam buvo rengiama 
dvidešimt metų. Šis faktas Lietuvos istoriografijoje traktuojamas įvairiai, tačiau 
viena yra visiškai aišku: tai ne kariuomenės kaltė, tai kaltė Lietuvos politikų, 
kurie pasirinko besąlygišką kapituliaciją ir nedavė įsakymo priešintis. Kariuo-
menė tėra viena iš daugelio politinių priemonių, kuriomis disponuoja valstybė, 
vykdydama savo politiką. Kariuomenės pareiga – būti visada pasirengusiai įvyk-
dyti savo užduotį, jei tokią duos politinė vadovybė. Beje, tokius pat politinius 
sprendimus priėmė Estijos, Latvijos ir palyginti stiprios valstybės Čekoslovaki-
jos vyriausybės.

Likimo ironija: birželio 15-ąją pašaukti naujieji Pirmojo pėstininkų pulko 
kareiviai davė priesaiką ir pulke buvo paskelbta šventinė diena667.

lietuVos okuPacijos sąlygomis 

Prasidėjus sovietinei okupacijai, iš atostogų buvo atšaukti visi pulko kari-
ninkai. Okupacijos sąlygas visi pajuto labai greitai.

1940 m. birželio 24 d. pulkas buvo iškraustytas iš kareivinių Šnipiškėse. Jas 
užėmė sovietinė kariuomenė. Birželio 24 d. pulko vadas įsakė pulkui iki birželio 
27 d. persikelti į Antakalnio kareivines. Buvo sudaryta kareivinių perdavimo 
sovietų kariuomenei komisija, vadovaujama mjr. V. Bulvičiaus. Jos nariais pa-
skirti kpt. V. Ikamas ir ltn. Baltrušaitis. Išsikelti iš tarnybinių patalpų Šnipiškių 
rajone buvo įsakyta ir karininkams. Kadangi naujas gyvenamasis plotas nebuvo 
suteiktas, jiems buvo leista apsigyventi privačiai668.

Liepos 1-ąją „Lietuvos liaudies vyriausybė“ pakeitė Vidaus tarnybos statutą. 

667  Įsakymas 1 p. p. 1940-07-04 Nr. 195 // Ten pat, b. 386, l. 242.
668  Įsakymas 1 p. p. 1940-06-24 // Ten pat, b. 166, l. 3.
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Pagal jį per vakarinį patikrinimą buvo uždrausta giedoti ir kalbėti maldas669. 
1940 m. liepos 2 d. „Lietuvos liaudies vyriausybės“ nutarimu Lietuvos ka-

riuomenė buvo pavadinta „Liaudies kariuomene“. Tą dieną buvo įsteigtas 
Propagandos skyrius, iš tarnybos atleisti visų tikybų karo kapelionai, vietoj jų 
įsteigtas politinių vadovų institutas. Remiantis šiuo nutarimu, liepos 10 d. iš 
tarnybos buvo atleistas pulko karo kapelionas Kazimieras Pukėnas670. 

Liepos 2-ąją I pėstininkų divizijos vadas, remdamasis krašto apsaugos mi-
nistro įsakymu, leido kariams laisvu nuo tarnybos metu dalyvauti politiniame 
gyvenime. Kadangi karinėse dalyse spaudos buvo gaunama per mažai, divizijos 
vadas įsakė teorinių pamokų sąskaita kas antrą dieną po tris valandas skirti švie-
timo pamokoms, jose skaityti vyriausybės narių pasakytas svarbesnes kalbas, 
įdomesnius straipsnius, žinias ir t. t. Ypatingą dėmesį atkreipti „į mūsų sąjungi-
ninkės SSSR ir Lietuvos liaudies kariuomenių gerų santykių palaikymą, drausmę 
ir susiklausymą“671.

Liepos 8 d. Pirmojo pėstininkų pulko politiniu vadovu buvo paskirtas Sta-
sys Savickas672. Tačiau darbo pulke jis nepradėjo, nes liepos 11 d. iš šių pareigų 
buvo atleistas ir paskirtas Pirmojo artilerijos pulko politiniu vadovu. Pirmojo 
pėstininkų pulko politiniu vadovu buvo paskirtas Jonas Grižas673.

Kadangi pulke karo kapeliono nebeliko, pulko vadas plk. A. Šurkus liepos 
10 d. įsakymu kareivius, norinčius eiti į bažnyčią, įsakė šventadieniais išleisti 
klausytis pamaldų, jiems išduodant asmens ženklus674.

Liepos 10-ąją pulko kariai buvo nuvesti į mitingą Napoleono aikštėje. Kaip 
matyti iš liepos 12-osios I pėstininkų divizijos vado brg. gen. J. Černiaus rašto, 
mitingo metu kai kurie kareiviai sovietinės kariuomenės adresu laidė nedraugiš-
kus šūkius. Gana aktyvūs buvo Pirmojo pėstininkų pulko kariai, todėl divizijos 
vadas Vilniaus miesto ir apskrities viršininko paprašė „diversantus“ išaiškinti ir 
nubausti675. 

1940 m. liepos 12 d. iš Maskvos buvo atsiųstas Raudonosios armijos gen. mjr. 
Feliksas Baltušis-Žemaitis. Jis buvo paskirtas „Liaudies kariuomenės“ vadu (jam 
suteiktas lietuviškas brigados generolo laipsnis).

1940 m. liepos 12 d. pulkas gavo divizijos vado brg. gen. Jono Černiaus ir 
politinio vadovo A. Matulionio pasirašytą telefonogramą, kurioje pulko vadovy-
bei buvo įsakyta visus kareivius išleisti į rengiamus mitingus, skirtus rinkimams 
į „Liaudies seimą“. Mitinguose kareiviai privalėjo laikytis karinės drausmės, 

669  Įsakymas 1 p. p. 1940-07-03 Nr. 194 // Ten pat, b. 386, l. 236.
670  Įsakymas 1 p.p. 1940-07-17 Nr. 214 // Ten pat, l. 317.
671  Liepos 2 d. telefonograma // Ten pat, l. 238.
672  Įsakymas Liaudies kariuomenei. 1940-07-08 Nr. 82.
673  Įsakymas Liaudies kariuomenei. 1940-07-12 Nr. 87.
674  Įsakymas 1 p. p. 1940-07-10 Nr. 203 // LCVA, f. 513, ap. 1, b. 386, l. 280.
675  Ten pat, b. 362, l. 14.
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jiems turėjo būti sudarytos galimybės susipa-
žinti su rinkimine Darbo Lietuvos sąjungos 
platforma676. 

Pulko vadas plk. A. Šurkus, viršydamas 
divizijos vado nurodymus, pats suorganizavo 
pulke mitingą. Apie tai liudija archyvuose išli-
kęs jo raportas divizijos vadui. Šiandien sunku 
spręsti, ar raporto žodžiai buvo nuoširdūs, ar 
tik buvo stengiamasi įtikti okupantams, todėl 
pateiksime jį visą, vienoje vietoje praleidę iš-
vardintus šūkius:

„I pėstininkų divizijos vadui
Raportas
Š. m. liepos mėn. 12 d. Antakalnio sporto 

stadione suorganizavau 1 pėstininkų pulko ka-
riams mitingą su menine dalimi, kuriam vado-
vavau aš.

Mitingas prasidėjo 19 val.
Įžanginį žodį tarė 1 pėstininkų pulko politinis vadovas Grižas, pabrėždamas, 

kad šitą sekmadienį mes eisime balsuoti ir ne už kapitalistus, dvarininkus ar kito-
kius buržujus, bet už darbo žmonių atstovus.

Po pulko politinio vadovo kalbos aš tariau kariams žodį. Priminiau, kaip pul-
kas buvo gražiai visuomenės sutiktas š. m. liepos mėn. 7 d. mitinge. Paaiškinau, 
kokiu būdu yra statomi kandidatai rinkimams ir kaip vyksta rinkimai. Paraginau 
balsuoti už darbo žmonių atstovus.

Toliau ilgą ir įtikinančią kalbą pasakė Kompartijos atstovas Mileika. Jis savo 
kalbą visą laiką iliustravo Smetonos tironijos laikų faktais, po kurių kariai, karštai 
pritardami, kėlė ovacijas. Jis paminėjo ir nurodė kapitalistų išnaudojimą darbo 
žmonių ir tų išnaudojimų būdus. Jis nurodė, kaip buvo Smetonos ginami kapita-
listų reikalai, paminėdamas išnaudotojo fabrikanto kauniškio Kamberio nužudy-
mą ir darbininko Kranausko pasiaukavimą už darbo žmones ir tas reakcionierių 
suruoštas per darbininko Kranausko laidotuves skerdynes. Sunkios valstiečių būklės 
pavaizdavimas, priminė suvalkiečių streiką ir jų skerdynes, kurias vykdė Čapliko 
policija. Ir dar daug, daug skaudžių tironijos viešpatavimo faktų.

Kariai visą laiką gyvai reagavo pritardami griausmingu plojimu, o baigus kal-
bėti iš visų krūtinių išsiveržė daugkartinis griausmingas, tvirtas, kareiviškas, nuo-
širdus valio.

Toliau kalbėjo Liaudies seimo kandidatas, liepos 8 d. išėjęs iš kareivių tarpo, 
Budionovas. Jis pareiškė draugams kareiviams padėką už reiškiamą pasitikėjimą 

676  Telefonograma Nr. 14395 // Ten pat, b. 166, l. 11.

J. Černius
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ir pasižadėjo ir toliau kovoti ir dirbti darbo žmonių gerovei. Baigdamas palinkėjo 
draugams kariams geros kloties naujame kariškame gyvenime. (...)

Paskutinis kalbėjo politinis vadovas Matulionis džiaugdamasis, kad liaudies 
kariuomenės karys nebus aklas kapitalistų užmačių įrankis, bet kad bus sąmonin-
gas, kultūringas karys, nes dabar kariui duodamos visos sąlygos, kuriose jis galės 
dirbti ir kultūrėti.

Po kalbų buvo meninė dalis, kurią atliko mūsų valstybės teatro ir lenkų artistai. 
Po meninės dalies Raudonosios armijos kariai parodė filmą „Novaja zaria“.

Mitingas su menine dalimi pasibaigė 23.40 val.

     Plk. Šurkus pulko vadas“677

Nepaisant visų pastangų, liepos 15 d. plk. A. Šurkus iš pulko vado pareigų 
buvo atleistas ir išleistas į atsargą. Pulko vadu buvo paskirtas plk. ltn. Aleksan-
dras Andriušaitis. Perdavimas įvyko labai greitai. Jau kitą dieną, t. y. liepos 16-
ąją, pulko vado pareigos buvo perduotos, o liepos 18-ąją plk. A. Šurkus išvyko 
į atsargą678.

Visi šie pasikeitimai, aktyvūs siekiai pulką subolševikinti sukėlė nesutari-
mus tarp lietuvių ir aktyviai bolševikuojančių žydų bei kitų tautybių kareivių. 
Teko įsikišti net divizijos vadui. Divizijos vadas brg. gen. J. Černius liepos 12 d. 
įsakyme Vilniaus įgulai pabrėžė, kad paskutinėmis dienomis įguloje „pasitaikė 
neleistinų išsišokimų iš pusės kareivių prieš civilius gyventojus ir dargi kitos tautybės 
kareivius“. Vadas Pirmojo pėstininkų pulko 2-osios kulkosvaidžių kuopos eilinį 
Bronių Lekavičių už tai, kad eiliniui Levinui už netinkamą pasakymą trenkė į 
veidą, nubaudė 15 parų arešto. Eilinis Juozas Džemeraika už tai, kad kartu su 
B. Lekavičium pavartojo smurtą prieš kitos tautybės asmenį, buvo nubaustas 
20 parų arešto679.

1940 m. liepos 20 d. pulke buvo gauta plk. ltn. Blažio pasirašyta telefonogra-
ma. Joje buvo nurodyta iki 11 val. į pulko biblioteką sunešti visus A. Smetonos ir 
kunigaikščių portretus. A. Smetonos portretus įsakyta sudeginti, o kunigaikščių 
palikti saugoti bibliotekoje iki atskiro nurodymo.

Liepos 22-ąją atėjo nauja telefonograma. Buvo nurodyta nukabinti ir visų 
veikėjų portretus. O liepos 30-ąją nurodoma iš Agitacijos ir propagandos sky-
riaus gautus paveikslus įdėti į rėmus, kuriuose buvo kunigaikščių ir kitų veikėjų 
paveikslai. Jei kunigaikščių ir kiti paveikslai buvo atiduoti kartu su rėmais, rė-
mus skubiai atsiimti680.

Liepos 21-ąją pulko politinio vadovo įsakymu visas pulkas kartu su orkestru 

677  Ten pat, b. 404, l. 63.
678  Ten pat, b. 386, l. 312, 326, 348–349.
679  Įsakymas 1 pėst. p. Nr. 213. 1940 -08-16 // Ten pat, l. 313.
680  Ten pat, b. 177, l. l. 17, 31, 45.
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buvo išvestas į mitingą-demonstraciją Lukiškių aikštėje. Vakare pulko kariai 
grupėmis buvo vedami į Vilniaus miesto aikštėse vykusius „liaudies pasilinksmi-
nimo-džiaugsmo mitingus“681.

Lietuvos kareivius buvo stengiamasi kaip galima greičiau susovietinti. Štai 
koks, vadovaujantis „Liaudies kariuomenės“ vado 1940 m. liepos 17 d. įsakymu, 
buvo patvirtintas pulko kareivių mokymo planas 1940 m. liepos 22–rugpjūčio 
24 dienomis:

„I Lietuvos tarptautinė ir vidaus padėtis

Lietuvos darbo sąjungos ir Seimo rinkimų rezultatai – 4 val.
Lietuvos liaudies reikalavimai įkurti Lietuvoje sovietų valdžią – 4 val.
Lietuvos seimo reikšmė anksčiau ir dabar – 2 val.
Lietuvos liaudies perspektyvos įkūrus Lietuvoje sovietų valdžią – 4 val.
Lietuvos komunistų partija – Lietuvos liaudies darbo masių vadas ir organiza-

torius – 4 val.
Lietuvos liaudies armija ir politinių armijos vadovų reikšmė – 4 val.

II SSRS ir Lietuva

Sovietų valdžia – darbo žmonių valdžia – 4 val.
SSRS – viso pasaulio darbo žmonių tėvynė – 4 val.
SSRS tautinė politika – 6 val.
Raudonoji armija – darbo žmonių ir pavergtų tautų išlaisvinimo armija – 

2 val.
Raudonosios armijos vaidmuo išlaisvinant Lietuvos liaudį nuo smetoniškos gru-

pės jungo – 2 val.
SSRS – Lietuvos liaudies valstybinių interesų gynėjas ir saugotojas – 4 val.
VKP(b) – SSRS tautų ir darbininkų-valstiečių raudonosios armijos vadas ir 

organizatorius – 6 val.
Raudonosios armijos politinių darbuotojų uždaviniai – 2 val.
Leninas ir Stalinas – bolševikų partijos, sovietų liaudies ir viso pasaulio darbo 

žmonių vadai ir organizatoriai – 6 val.“682

Taigi per mėnesį – net 58 valandos įžūliausios propagandos. Politiniam au-
klėjimui buvo skirtos rytinės valandos, todėl rugpjūčio 3 d. pulko vadas plk. 
A. Andriušaitis kreipėsi į I pėstininkų divizijos vadą ir pasiūlė politinius užsiė-
mimus nukelti po pietų, kad nenukentėtų karinis rengimas683.

681 1 p. p. politinio vadovo nurodymas // Ten pat, b. 395, l. 175.
682 Planas politinių užsiėmimų su kovotojais ir puskarininkiais Lietuvos liaudies armijos dalyse 1940 m. liepos 22–rugpjū-

čio 24 d. // Ten pat, b. 177, l. 40.
683 1940-08-03 raštas I pėst. divizijos vadui // Ten pat, b. 387, l. 87.
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1940 m. liepos 23 d. kariuomenės vadas įsakė Devintąjį pėstininkų pulką 
performuoti: du pulko batalionus perkelti į Pirmąjį ir Antrąjį pėstininkų pulkus, 
o į Devintąjį pėstininkų pulką perkelti po vieną batalioną iš minėtų pulkų.

1940 m. liepos 24 d. iš pulko 3-iosios, 5-osios, 9-osios ir 2-osios kulkosvai-
džių kuopų suformuotas batalionas buvo perkeltas į Devintąjį pėstininkų pul-
ką, dislokuotą Švenčionėliuose. Liepos 24-ąją batalionas paliko Vilnių. Kartu su 
kareiviais į Devintąjį pėstininkų pulką buvo perkelti šie karininkai: mjr. Stasys 
Valiušis, kapitonai Feliksas Eidimtas ir Pranas Aleknavičius, leitenantai Petras 
Kitkauskas, Leonas Juodišius, Jonas Morkūnas, Jonas Balčiūnas, Vytautas Kazys 
Gautis, Aleksandras Jankus, jaunesnieji leitenantai Justinas Narijauskas, Juozas 
Kučaitis, Antanas Račinskas, Jurgis Kazys Rečys ir Vitalis Ramaška. Su šiais 
karininkais išvyko 13 liktinių puskarininkių ir 358 kareiviai. Liepos 25 d. į pulką 
atvyko Devintojo pėstininkų pulko 1-asis batalionas684 ir kapitonai Jonas Osi-
nas, Jonas Jocius ir Petras Jaruševičius, leitenantai Vladas Adomaitis ir Mykolas 
Gedvilas, jaunesnieji leitenantai Lionginas Švalka ir Stasys Slavėnas685. Batalio-
no vadu buvo paskirtas kpt. J. Osinas.

Liepos 24 d. pulko kariams buvo nuimti antpečiai, o laipsnių pažymėjimai 
prisegti prie apykaklės. Liepos 25 d. įsakyta vakarinio patikrinimo metu vietoje 
himno giedoti Internacionalą686.

Liepos 25 d. buvo įsakyta „Liaudies kariuomenės“ dalių ir įstaigų, pavadintų 
Lietuvos kunigaikščių ir kitų asmenų vardais, toliau tais vardais nebevadinti. 
Taigi pulko oficialus pavadinimas liko Pirmasis pėstininkų pulkas687.

Rugpjūčio 1 d. buvo labai sustiprintas politinių vadovų institutas. Į pulką 
politiniais vadovais buvo paskirti Alfonsas Aganauskas, Jonas Straleckas, Juo-
zas Akėlaitis, Juozas Stalioraitis, Julius Kanišauskas, Aleksas Savickas, Bronius 
Umbrasas, Povilas Statulevičius, Vladas Kavaliauskas, Antanas Tveraga, Jonas 
Grinius, Jonas Somachvalovas, Juozas Šileikis, Lesėjus Linčas ir Antanas Šlekai-
tis688.

Rugpjūčio 4 d. „Liaudies kariuomenės“ politinio vadovo įsakymu pulkas 
buvo išvestas į Lukiškių aikštėje suorganizuotą „džiaugsmo manifestaciją“ Lie-
tuvos įjungimo į SSRS proga. Pulką įsakyta vesti organizuotai, grojant orkes-
trui. Ta pačia proga buvo įsakyta pulko pastatus iliuminuoti ir iškelti raudonas 
vėliavas689.

1940 m. rugpjūčio 7 d. pulke buvo įvestas kreipinys „draugas“.

684 Slaptas įsakymas 1 p. p. 1940-08-01 Nr. 7 sl // Ten pat, b. 186, l. 200; Raštas Kariuomenės štabo Rikiuotės skyriaus 
viršininkui // Ten, pat, b. 394, l. 16, 17.

685 Įsakymas Liaudies kariuomenei. 1940 m. rugpjūčio 5 d. Nr. 110.
686 Kariuomenės štabo viešininko 1940-07-23 telefonograma // LCVA, f. 513, ap. 1, b. 404, l. 104.
687 Įsakymas Liaudies kariuomenei. 1940 m. liepos 25 d. Nr. 98.
688 Įsakymas Liaudies kariuomenei. 1940 m. liepos 31 d. Nr. 106.
689 1940-08-03 telefonogramos // LCVA, f. 513, ap. 1, b.404, l. 107.
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1940 m. rugpjūčio 15 d. pulko vadas, vykdydamas slaptą įsakymą, iš 7-osios 
kuopos ir pionierių būrio suformavo atskirą dalinį – „1 pėst. pulko Darbo kuo-
pą“. Kuopos vadu buvo paskirtas ltn. V. Klinavičius. Kuopai dar buvo priskirti 
j. ltn. Kamičaitis, j. ltn. Leipus, ltn. Kanclynius, 6 puskarininkiai ir 100 karei-
vių, kurie buvo pavadinti darbininkais. Kuopai buvo pavesta statyti karo aero-
dromo nutūpimo aikštelę. Rugpjūčio 17 d. ji išvyko į Varėną ir buvo priskirta 
Aerodromų statybos bataliono 12-ajai inžinerinei kuopai. Kuopa darbus baigė 
rugpjūčio 31-ąją ir buvo grąžinta į pulką690. 

Rugpjūčio 24 d. I pėstininkų divizijos vadas įsakė iš Pirmojo pėstininkų pul-
ko kareivių sudaryti antrąjį 100 karių aerodromų statybos dalinį – darbo kuo-
pą – ir nusiųsti į Parubaneko (Kirtimų – G. S.) aerodromą sovietų kariuomenės 
mjr. Maslovo žinion. Vykdant įsakymą, tokia kuopa buvo sudaryta. Jos vadu 
buvo paskirtas 2-osios kuopos vadas kpt. J. Kubiliūnas. Į ją paskirti jaunesnieji 
leitenantai V. Žaliaduonis ir Liauba. Kuopa rugpjūčio 27 d. nuvyko į minėtą 
aerodromą691.

Tą pačią rugpjūčio 24-ąją buvo gauta informacija, kad išformuotos Karo po-
licijos mokyklos 1-oji prieššarvinė kuopa perkeliama į Pirmąjį pėstininkų pulką 
ir atvyks iki rugpjūčio 29-osios692.

1940 m. rugpjūčio 31 d. pulke tarnavo 1432 kareiviai, 56 liktiniai puskari-
ninkiai, 25 liktiniai puskarininkių kandidatai, 22 civiliai tarnautojai ir 64 ka-
rininkai. Iš jų vienas pulkininkas, du pulkininkai leitenantai, du majorai, 11 
kapitonų, 26 leitenantai, 22 jaunesnieji leitenantai693.

Lietuvos okupacija, įvairiausi nelogiški pertvarkymai neigiamai veikė karių 
drausmę ir sąmoningumą. Kaip matyti iš pulko vado įsakymų, nuo rugpjūčio 
pradžios labai pablogėjo drausmė. Vadas dėjo visas įmanomas pastangas, kad ji 
būtų atkurta, tačiau veltui. Kiekviename įsakyme pulkui buvo skelbiamos nuo-
baudos kariams už karinės drausmės nesilaikymą, už savavališką pasitraukimą 
iš pulko, tačiau padėtis negerėjo. Pacituosime keletą ištraukų iš to meto pulko 
įsakymų. Rugpjūčio 20 dienos įsakyme pulko vadas plk. ltn. A. Andriušaitis 
rašė: „Šiomis dienomis įvyko visa eilė savavališkų pasišalinimų iš pulko. Dalinių 
vadams įsakau padaryti žygius, kad panašūs reiškiniai nesikartotų.

Ateityje už savavališkus pasišalinimus bus baudžiama ne tik kaltininkai, bet ir 
jų tiesioginiai viršininkai: dalinių vadai ir politiniai vadovai.“

Kitos, t. y. rugpjūčio 21 dienos įsakyme rašoma: „Pastaruoju metu kariai 
nesąžiningai, nerūpestingai, lepšiškai atlieka pavestas tarnybines pareigas, kurias 
tenka nešti toliau nuo pulko rajono, kur nėra galimybių dažniau patikrinti. (...) 
Jau kelintą kartą atsitinka, kad sargybų vadai ir sargybiniai miega, sargybų va-

690  Ten pat, b. 248, l. 3–5.
691  Ten pat, b. 394, l. 28–29, 43.
692  1940-08-24 I pėst. divizijos raštas // Ten pat, b. 394, l. 42.
693  Pulko suvestinės žinios // Ten pat, b, 400, l. 4–35.
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dai neraportuoja sargybų viršininkams, atvykusiems patikrinti sargybų, sargybiniai 
savavališkai pasišalina nuo postų ir daug kitų nusižengimų padaro prieš karinę 
drausmę.

Iš liaudies karių padarytų nusižengimų, apsileidimo tarnyboje, nežinojimo 
pareigų, aišku, kad čia esama nerūpestingumo ir apsileidimo taip pat iš pusės 
vadų, kadro ir politvadovų.“ 

 Rugpjūčio 31 dienos įsakyme rašoma: „Nežiūrint į dedamas visas politinio 
auklėjimo ir drausmės baudimo priemones, vis tik nesiliauja karių savavališki pa-
sišalinimai iš kareivinių (...).

Dalių ir dalinių vadams bei politvadovams išaiškinti kariams tokių nusižengi-
mų žalingumą ir įspėti, kad ateityje už panašius nusižengimus bausiu visu griežtu-
mu net iki atidavimo į teismą.694“ Ir t. t.

Rugpjūčio 22-ąją į pulką atvyko paskutiniai Karo mokyklą baigę jaunesnieji 
leitenantai Juozas Mineikis, Pranas Rimas, Eduardas Pocius ir Povilas Janeliū-
nas695.

Rugpjūčio 28 dieną visi laisvi nuo tarnybos pulko karininkai I divizijos vado 
brg. gen. J. Černiaus įsakymu 19 val. turėjo dalyvauti įgulos karininkų ramovėje 
organizuotoje paskaitoje-mitinge „ryšium su LSSR aukščiausios Komisarų Tary-
bos išrinkimu ir Stalino konstitucijos priėmimu“696.

Pulko likVidaVimas

Likvidavus Lietuvos kariuomenę ir jos likučius įtraukus į Raudonosios ar-
mijos 29-ąjį šaulių teritorinį korpusą, Pirmasis pėstininkų pulkas gavo 234-ąjį 
šaulių pulko numerį697. Rugsėjo 16 d. į jį buvo perkelti visi buvusio Pirmojo 
pėstininkų pulko vadai, politvadovai ir kovotojai698.

Rugsėjo 17-ąją buvo sudaryta pulko likvidavimo darbų komisija. Jos pirmi-
ninku buvo paskirtas pulko vadas gen. št. plk. ltn. A. Andriušaitis. Į komisiją 
buvo įtrauktas ūkio viršininkas plk. ltn. V. Blažys ir dar 43 karininkai ir ka-
riai699.

Viso turto pilna apyskaita buvo sudaryta rugsėjo 20 d. Rugsėjo 21-ąją visas 
Pirmojo pėstininkų pulko turtas perėjo 234-ojo šaulių pulko žinion700.

1940 m. spalio 26 d. pulko vadas gen. št. plk. ltn. A. Andriušaitis pasirašė 
paskutinį pulko įsakymą:

694  Ten pat, b. 386, l. 458, 466, 509–510.
695  Įsakymas 1 p. p. 1940-08-23 // Ten pat, l. 475.
696  I pėst. divizijos vado gen. J. Černiaus 1940-08-28 telefonograma // Ten pat, b. 404, l. 111.
697  Ten pat, b. 395, l. 116.
698  Įsakymas 1 p. p. 1940-09-17 Nr. 283 // Ten pat, b.386, l. 523.
699  Ten pat.
700  Ten pat, b. 395, l. 136.
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„Į S A K Y M A S
1 pėstininkų pulkui

Nr. 287
Vilnius, 1940 metų spalio 26 diena

Rikiuotės sritis

§ 1
Buv. Liaudies kariuomenės 1. pėstininkų pulko asmeninė sudėtis išformuota ir 

gėrybės likviduotos perduodant žmones, arklius, ginklus ir kitą turtą 29 ŠT korpu-
so dalims, o archyvą, nebaigtas atskaitomybės knygas, dokumentus ir bylas – 234. 
šaulių pulko vado skirtai komisijai (sl. Įsak. 234 ŠP Nr. 16/§1) galutinai sutvarkyti, 
užbaigti ir atiduoti į archyvą.

Pastaba: pulko administracijos pareigūnų, veikiančių kaip likvidacinė Komisi-
ja, š. m. spalio mėn.25 d. aktas Nr. 28480.

§ 2
Likvdavęs buv. Liaudies kariuomenės 1. pėstininkų pulką šiandien išvykau 29 

Šaulių Teritorinio Korpuso 234 Šaulių Pulko vado valdžion.

    Gen. št. plk. ltn. Andriušaitis
    PULKO VADAS“701

Pirmojo Pėstininkų Pulko Vadai

Pirmojo pėstininkų didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino pulko vadais 
buvo plk. Vincas Glovackis, krn. Juozas Galvydis-Bykauskas, krn. Antanas Juo-
zapavičius, krn. Valerijonas Ramanauskas, krn. Kazys Ladiga, plk. ltn. Vladas 
Skorupskis, mjr. Ignas Musteikis, plk. ltn. Juozas Skorulis, plk. ltn. Antanas 
Paškovičius, plk. Vincas Šaudzis, plk. Povilas Dundulis, plk. Mikas Rėklaitis, 
gen. št. plk. Vladas Karvelis, gen. št. plk. Leonas Gustaitis, plk. ltn. Antanas 
Šurkus, gen. št. plk. ltn. Aleksandras Andriušaitis.

701  Ten pat, b. 386, l. 529.
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generolas Vincas grigaliūnas-glo-
vackis (iki 1920 m. Glovackis)702

(pulko vadas nuo 1918 m. lapkričio 
1 d. iki lapkričio 23 d.)

Vincas Glovackis gimė 1885 m. rug-
pjūčio 9 d. Jiezne. 1904 m. išlaikė keturių 
klasių egzaminus Balstogėje. 1907 m. bai-
gė Vilniaus karo mokyklą. Suteikus pra-
porščiko laipsnį, buvo išsiųstas tarnauti į 
Turkestaną. 1910 m. perkeltas į Bucharą. 
1912 m. Samarkando gimnazijoje eks-
ternu išlaikė egzaminus ir gavo brandos 
atestatą. 1912 m. buvo pakeltas į poruči-
kus, o 1914 m. rugsėjo 20 d. – į štabskapi-
tonus. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam 
karui, 1914 m. rugpjūčio 20 d. kartu su 
VI Turkestano šaulių pulku išvyko į fron-
tą prieš vokiečius. Dalyvavo mūšiuose prie Augustavo, Rytprūsiuose, Lenkijos 
teritorijoje buvo tris kartus sužeistas, pasveikęs perkeltas į frontą Rumunijoje. 
1915 m. kovą paskirtas bataliono vadu, o vasarą mūšyje prie Nasielsko buvo 
sunkiai sužeistas. Daugiau kaip pusę metų buvo gydomas įvairiose ligoninėse. 
1916 m. sausį medicinos komisija jį pripažino tinkamą tik nerikiuotės tarnybai. 
Ėjo įvairias pareigas 4-osios, 7-osios ir 8-osios armijų štabuose, 1917 m. sausio 10 
d. pakeltas į kapitonus. Po bolševikų perversmo 1917 m. gruodį iš karinės tar-
nybos pasitraukė, kurį laiką dirbo Poltavos lietuvių tremtinių komitete. 1918 m. 
sausį Poltavą užėmė bolševikai ir komitetą išvaikė. V. Glovackio šeimai represijų 
pavyko išvengti. Ukrainiečiams išvijus bolševikus iš Poltavos, vėl grįžo dirbti 
Lietuvių tremtinių komitete.

1918 m. spalio 29 d. V. Glovackis po ilgos ir pavojingos kelionės atvyko į Vil-
nių. 1918 m. lapkričio 10 d. įstojo savanoriu į pradėtą kurti Lietuvos kariuomenę, 
dalyvavo organizuojant Lietuvos kariuomenės dalinius. Buvo pirmasis Pirmojo 
pėstininkų pulko vadas ir organizatorius. 1918 m. gruodžio 7 d. paskirtas pra-
dėto formuoti Antrojo pėstininkų pulko ūkio vedėju, o gruodžio 24 d. – pulko 
vadu. 1919 m. pradžioje daug prisidėjo įtvirtinant Lietuvos Respublikos valdžią 
Kaune. Kilus konfliktui su krašto apsaugos ministru Mykolu Velykiu, 1919 m. 
kovo 4 d. dėl savivalės nuo pareigų buvo nušalintas. Po Antrojo pėstininkų 

702  Jankauskas V. Nepriklausomos Lietuvos generolai, V., Dailės akademijos leidykla, 1998, p. 39–51; Lietuvos kariuomenės 
karininkai 1918–1953, t. 3, p. 218–219.

V. Grigaliūnas-Glovackis 1919–1920 m. (VDKM)
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pulko demonstracijos 1919 m. 
gegužės 1 d. prie Prezidentūros 
gegužės 4 d. grąžintas į pulko 
vado pareigas. Nuo gegužės pa-
baigos jo vadovaujamas pulkas 
kovėsi su Sovietinės Rusijos ka-
riuomene, dalyvavo Panevėžio 
išvadavimo operacijoje, išva-
davo Rokiškį, Obelius, kovojo 
Latvijoje. Rokiškio apskrityje 
pasižymėjo represijomis prieš 
vietos bolševikus. 1919 m. spalį 
pulkas buvo perkeltas į frontą 
prieš bermontininkus. Spalio 
18 d. V. Glovackiui suteiktas 
pulkininko laipsnis.

1920 m. kovo 18 d. už ne-
tvarką pulke iš Antrojo pės-
tininkų pulko vado pareigų 
atleistas ir po Armijos teismo 
skirtos trijų mėnesių areštinės 
bausmės paskirtas I rūšies ypa-
tingų reikalų karininku prie 
kariuomenės vado. 1920 m. 
rugpjūčio 23 d. paskirtas II pės-
tininkų divizijos vadu, tačiau po 
divizijos katastrofos ties Suval-
kais rugsėjo 23 d. iš divizijos vado pareigų buvo atleistas ir paskirtas ypatingų 
reikalų karininku prie kariuomenės vado. Nuo 1922 m. gruodžio iki 1925 m. 
spalio dirbo Vyriausiojo štabo Mobilizacijos skyriaus viršininku.

V. Grigaliūnas-Glovackis buvo vienas iš Savanorių sąjungos organizatorių, 
jai vadovavo. 

1926 m. rugpjūčio 13 d. valstiečių liaudininkų ir socialdemokratų vyriausy-
bės išleistas į atsargą. 1926 m. pabaigoje leido opozicinį laikraštį „Tautos valia“, 
buvo jo atsakingasis redaktorius. Už provokacinius straipsnius 1926 m. lapkritį 
suimtas, bet 1926 m. gruodžio 17 d. prasidėjus valstybės perversmui, iš kalėjimo 
perversmininkų buvo paleistas ir pasiskelbęs Kauno karo komendantu aktyviai 
dalyvavo perversme. 1926 m. gruodžio 24 d. vėl priimtas į kariuomenę, į anks-
tesnes pareigas, o 1927 m. sausio 25 d. paskirtas ypatingų reikalų karininku prie 
krašto apsaugos ministro. 1927 m. vasario 10 d. jam buvo suteiktas generolo 
leitenanto laipsnis.

Lietuvos kariai su V. Grigaliūnu-Glovackiu apie 1919–
1920 m. (VDKM)

Centre V. Grigaliūnas-Glovackis. 1919–1920 m. (VDKM)
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1930 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetą ir Ekonomikos 
fakulteto skyrių. 1934 m. sausio 18 d. pakeltas į generolus ir išleistas į atsargą. 
Išėjęs į atsargą dirbo advokatu. SSRS okupavus Lietuvą slapstėsi Baltarusijoje, 
dirbo kolūkyje. Prasidėjus SSRS–Vokietijos karui grįžo į Kauną. 1944 m. pasi-
traukė į Vokietiją, vėliau persikėlė į Belgiją, o 1949 m. emigravo į Pietų Ameri-
ką. Bendradarbiavo leidiniuose „Karys“, „Kardas“, „Mūsų žinynas“. 

Vincas Grigaliūnas-Glovackis mirė 1964 m. gegužės 16 d. Kolumbijoje, Tu-
nijos mieste.

Apdovanotas: Šv. Vladimiro 4-ojo laipsnio su kardais, Šv. Anos 2-ojo, 3-iojo 
ir 4-ojo, Šv. Stanislovo 2-ojo ir 3-iojo laipsnių ordinais, Vyčio kryžiaus 4-ojo 
ir 5-ojo, DLK Gedimino 2-ojo laipsnių ordinais, Savanorių medaliu, Lietuvos 
nepriklausomybės 10 metų jubiliejiniu medaliu, Latvijos išsivadavimo karo 10-
mečio medaliu.

Žmona Vanda Heliudora Ruseckaitė, dukros Birutė ir Pajauta, sūnus Ge-
diminas.

Iš kairės pirmas V. Grigaliūnas-Glovackis, antras V. Černeckis, ketvirtas T. Daukantas, penktas 
A. Smetona (VDKM)
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generolas jonas galvydis-Bykauskas703

(pulko vadas nuo 1918 m. lapkričio 23 d. iki 
gruodžio 31 d.)

Jonas Galvydis-Bykauskas gimė 1864 m. 
gruodžio 3 d. Utenos apskrities Užpalių valsčiaus 
Degėsių kaime. 1884 m. baigęs vidurinę girinin-
kų mokyklą, dirbo girininko padėjėju Novgoro-
de, vėliau Stara Rusoje. 1885 m. įstojo savanoriu į 
86-ąjį pėstininkų pulką ir po kelių savaičių buvo 
nusiųstas į Peterburgo junkerių mokyklą. Mo-
kyklą baigė labai gerai ir už pavyzdingą mokslą 
buvo apdovanotas N. Miliutino premija. 1886 m. 
gavo pirmąjį karininko laipsnį ir buvo nusiųstas 
tarnauti į 87-ąjį pėstininkų pulką. 1905 m. J. Gal-
vydis-Bykauskas – jau kuopos vadas. 1909 m. jis 
baigė Orienbaumo karininkų mokyklą, gavo ka-
pitono laipsnį ir 1911 m. pradžioje buvo perkeltas į 18-ąjį šaulių Sibiro pulką. 
Čia paskirtas bataliono vadu. 

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, iki 1916 m. vasario kovojo Lenki-
joje ir Kurše. 1916 m. mūšiuose prie Lodzės buvo tris kartus sužeistas. Už narsą 
mūšiuose su vokiečiais ties Varšuva 1914 m. rudenį pakeltas į pulkininkus ir po 
metų paskirtas pulko vadu. 1916 m. pradžioje kautynėse prie Lodzės buvo su-
žeistas ir pateko vokiečiams į nelaisvę.

Po Spalio perversmo Rusijoje prasidėjus suirutei, Rytų frontas Vokietijai 
tapo nebepavojingas. Belaisviai, kilę iš Vokietijos užimtų teritorijų, buvo paleisti 
atostogų. 1918 m. pradžioje atostogų parvyko ir J. Galvydis-Bykauskas. Sužino-
jęs apie 1918 m. vasario 16-osios aktą, nieko nelaukdamas išsiruošė savanoriu į 
Lietuvos kariuomenę. Kadangi kariuomenės dar nebuvo, tai, Vilniuje palikęs 
savo adresą, grįžo namo. Nesulaukęs iškvietimo, rudenį vėl atvyko į Vilnių. 
Ten jo j au  laukė, nes spalio 9 d. Apsaugos komisija buvo įpareigota formuoti 
Lietuvos kariuomenę.

J. Galvydis-Bykauskas energingai ėmėsi kariuomenės organizavimo darbo. 
Krašto apsaugos komisijoje, vadovaujamoje Jurgio Kubiliaus, jam patikimos 
Tiekimo skyriaus viršininko pareigos. 

1918 m. lapkričio 23 d. J. Galvydis-Bykauskas paskirtas Pirmojo pėstininkų 
pulko vadu, kuriuo buvo iki 1918 m. gruodžio 31 d. 1919 m. sausio 25 d. buvo 
paskirtas Karo mokyklos viršininku, išleido dvi pirmąsias kariūnų laidas. 1919 m. 

703  LCVA, f. 930, ap. 2 G, b. 48; Surgailis G. Lietuvos kariuomenės vadai, p. 57–75. Lietuvos krašto apsaugos ministrai ir 
kariuomenės vadai, t. 2, V., 2008, p. 329–340.

Gen. Jonas Galvydis-Bykauskas
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rugpjūčio 29 d. paskirtas 
Kauno įgulos viršininku. Šias 
pareigas ėjo iki 1920 m. sausio 
1 d.

 1919 m. spalio 18 d. J. Gal-
vydžiui-Bykauskui suteiktas 
generolo leitenanto laipsnis. 
1920 m. sausio 1 d. jis buvo 
paskirtas eiti 3-iosios brigados 
vado pareigas, o vasario 7 d. 
faktiškai pradėjo eiti Daugpi-
lio kariuomenės grupės vado 
pareigas, nes visos fronte 
prieš bolševikus buvusios ka-
rinės dalys buvo priskirtos III 
divizijai.

Nuo 1920 m. balandžio 9 d. iki 1920 m. liepos 7 d. laikinai ėjo ir vyriausiojo 
kariuomenės vado pareigas. 

Kadangi buvo išrinktas į Steigiamąjį Seimą, 1920 m. liepos 7 d. J. Galvy-
dis-Bykauskas iš einamų pareigų buvo atleistas. Seime kaip Ūkininkų frakcijos 
narys dirbo iki 1921 m. gruodžio 18 d. 

Susikomplikavus padėčiai fronte su lenkais, nuo 1920 m. spalio 23 d. iki 
1921 m. vasario 1 d. J. Galvydis-Bykauskas laikinai ėjo II pėstininkų divizijos 
vado pareigas, buvo išvykęs į frontą. Perdavęs diviziją plk. M. Velykiui, vėl 
pasinėrė į Steigiamojo Seimo darbą.

1921 m. gruodžio 18 d. J. Galvydis-Bykauskas vėl paskiriamas Karo moky-
klos viršininku, o nuo 1922 m. 
kovo 8 d. – ir Kauno įgulos 
viršininku.

1926 m. rugpjūčio 21 d. 
pakeltas į generolus ir tą pačią 
dieną dėl pablogėjusios svei-
katos paties prašymu išleistas 
į atsargą. Sulaukęs nustatyto 
amžiaus, 1936 m. gruodžio 
31 d. buvo išleistas į dimisiją. 
Gyveno Kaune.

1940 m. Lietuvą okupavus 
sovietams, J. Galvydžiui-By-
kauskui, kaip Lietuvos ka-
riuomenės generolui ir akty-

Karo mokyklos antrosios laidos dėstytojai. Centre mokyklos 
viršininkas J. Galvydis-Bykauskas (VDKM)

Karo mokyklos viršininkas gen. ltn. J. Galvydis-Bykauskas su 
adjutantu vyr. ltn. Požėla (VDKM)
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viam Krikščionių demokratų 
partijos veikėjui, buvo sudaryta 
byla. 1941 m. birželio 12 d. jis 
buvo suimtas ir kalinamas Kau-
ne. Kilus karui ir vokiečiams už-
ėmus Kauną, buvo išlaisvintas. 

Mirė gen. Jonas Galvydis-
Bykauskas 1943 m. liepos 16 d. 
Kaune, palaidotas Raudondva-
ryje. 

Apdovanotas: Šv. Vladimiro 
4-ojo, Šv. Anos 3-iojo ir 2-ojo, 
Šv. Stanislovo 3-iojo ir 2-ojo 
laipsnių ordinais, Bulgarijos ir 
Persijos ordinais, II rūšies Vyties 
Kryžiaus 2-ojo, DLK Gedimino 2-ojo laipsnio ordinais, Savanorių medaliu, Lie-
tuvos nepriklausomybės medaliu, Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medaliu. 

karininkas antanas juozapavičius704 
(laikinai einantis pulko vado pareigas nuo 

1919 m. vasario 4 d. iki vasario 13 d.)
 
Antanas Juozapavičius gimė 1872 m. spalio 13 d. 

Biržų apskrities Vaškų valsčiaus Švakštonių dvare. 
Su tėvais persikėlęs į Rygą, 1905 m. pradėjo moky-
tis gimnazijoje, bet už aktyvią lietuvišką veiklą buvo 
pašalintas iš šeštos klasės. Dirbo Rygos vaistinėse, 
Estijoje, Dorpato (Tartu) universitete, išlaikė provi-
zoriaus egzaminus. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam 
karui, 1915 m. savanoriu įstojo į Rusijos kariuomenę 
ir po poros mėnesių buvo pasiųstas į Maskvos karo 
mokyklą, kurią baigęs tarnavo 57-ajame pėstininkų 
pulke Tverėje. Iš ten buvo pasiųstas į Gatčiną, kur 
baigė kulkosvaidininkų mokyklą. Vėliau perkel-
tas į latvių VI Tukumo pulką. Dalyvavo kautynėse su vokiečiais prie Rygos, 
buvo sužeistas, pakeltas į poručikus. 1917 m. A. Juozapavičius aktyviai dalyvavo 
lietuvių karių suvažiavimuose, buvo renkamas į vykdomuosius organus, dalyva-
vo įvairiose delegacijose deryboms su rusų karine vadovybe dėl leidimo steigti 
Rusijoje lietuvių karines dalis. Gavus tokį leidimą, A. Juozapavičius buvo pas-

704  LCVA, f. 930, ap. 2 J, b. 138; Aničas J. Karininkas Antanas Juozapavičius, V., 2004, 124 p.

Iš kairės: gen. ltn. V. Nagius-Nagevičius, gen. J. Galvydis-
Bykauskas, plk. ltn. A. Merkys, gen. J. Bulota. 1926 m. 
(VDKM)

Antanas Juozapavičius (VDKM)
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kirtas Vitebsko lietuvių bataliono vadu. Rusijoje valdžią paėmus bolševikams ir 
lietuvių dalinius išformavus,  A. Juozapavičius grįžo į Lietuvą. 1918 m. lapkričio 
pradžioje Vilniuje sudarius pirmąją Lietuvos Vyriausybę, paskirtas krašto apsaugos 
ministro prof. Augustino Voldemaro adjutantu. 1919 m. sausio 25 d. paskiriamas 
Pirmojo pėstininkų pulko Alytuje vado padėjėju, o vasario 4 d. pradeda laiki-
nai eiti Pirmojo pėstininkų pulko vado pareigas. 1919 m. vasario 13 d. kautynėse 
su Raudonosios armijos daliniais, bandydamas prasiveržti ir išgabenti ginklus, 
bolševikų nukautas ant Alytaus tilto. Palaidotas Alytaus parapijos kapinėse, tačiau 
Pirmojo pėstininkų pulko iniciatyva 1919 m. balandžio 2 d. perlaidotas Aly-
taus bažnyčios šventoriuje. 

Apdovanotas: Šv. Anos 4-ojo laipsnio ordinu, 1-ojo laipsnio Vyties kryžiumi 
(po mirties), Savanorių medaliu (po mirties), Čekoslovakijos Karo kryžiumi (po 
mirties).

generolas leitenantas Valerijonas ramanauskas705 
(pulko vadas nuo 1919 m. sausio 25 d. iki kovo 6 d.)

Valerijonas Ramanauskas gimė 1856 m. 
gruodžio 17 d. Kaune. Čia baigė šešias vyrų 
gimnazijos klases, įstojo ir baigė Rygos 
pėstininkų karo mokyklą. Karinę tarnybą 
pradėjo 14-ajame pėstininkų Dono pul-
ke. 1877 m. pakeltas į leitenantus, 1881 m. 
gegužės 31 d. paskirtas bataliono adjutantu, 
nuo 1893 m. ėjo komandos viršininko parei-
gas. Nuo 1893 m. birželio – kapitonas. Nuo 
1897 m. sausio 26 d. paskirtas kuopos vadu.

1897 m. perkeltas į 180-ąjį pėstininkų 
Vindoviko pulką kuopos vadu. 1900 m. 
rugpjūčio 12 d. išsiųstas į 22-ąjį Rytų Sibiro 
šaulių pulką Tolimuosiuose Rytuose. 

Parvykęs į Lietuvą, 1919 m. sausio 11 d. 
savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, 
buvo paskirtas eiti Antrojo pėstininkų pul-
ko vado padėjėjo pareigas. 1919 m. sausio 25 d. paskirtas Pirmojo pėstininkų 
pulko vadu. Kovo 7 d. iš pulko vado pareigų atleistas ir paskirtas KAM štabo 
Rikiuotės skyriaus viršininko padėjėju. 1919 m. kovo 21 d. perkeliamas į Tie-
kimo skyrių paliekant karinių dalių ir jų ūkio ataskaitų patikrinimo komisijos 
pirmininku. 1919 m. lapkričio 18 d. V. Ramanauskui suteikiamas pulkininko 

705  LCVA, f. 513, ap. 1, b. 31, l. 4; Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953, t. 6, p. 221–222.

Valerijonas Ramanauskas
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laipsnis. 1920 m. kovo 1 d. jis perkeliamas į Generalinį štabą ir paskiriamas 
kariuomenės inspektoriumi. 1920 m. gegužės 21 d. pakeliamas į generolus lei-
tenantus. 1920 m. rugpjūčio 15 d. paskiriamas kariuomenės inspektoriumi ūkio 
reikalams. 1920 m. spalio 1 d. vėl grąžinamas į kariuomenės inspektoriaus parei-
gas. 1921 m. liepos 29 d. paskiriamas eiti ypatingų reikalų generolo prie krašto 
apsaugos ministro pareigas, 1924 m. sausio 23 d. – laikinai eiti šaudymo inspek-
toriaus pareigas. 1924 m. gegužės 14 d. paties prašymu išleistas į atsargą, 1936 m. 
gruodžio 31 d. dėl amžiaus išleistas į dimisiją. 

Išėjęs į atsargą gyveno Palangoje. 1928 m. liepą Respublikos prezidento de-
kretu V. Ramanauskui leista dėvėti karininko uniformą.

Apdovanotas Savanorių medaliu. 
Žmona Antanina, dukra Stanislava Elzbieta.

generolas leitenantas kazys ladiga706

(pulko vadas nuo 1919 m. kovo 6 d. iki spalio 1 d.)

Kazys Ladiga gimė 1893 m. gruodžio 25 d. Biržų 
apskrities Iškonių kaime. 1914 m. birželį Vilniuje 
baigė privačią Pavlovskio gimnaziją, o tų pačių metų 
gruodį sėkmingai išlaikė baigiamuosius egzaminus 
Vilniaus karo mokykloje. Jam buvo suteiktas pir-
masis Rusijos kariuomenės karininko laipsnis. Pir-
mojo pasaulinio karo metais iki 1917 m. tarnavo 18-
osios divizijos 70-ajame Riažsko pėstininkų pulke, 
po to iki 1918 m. sausio – divizijos štabe. 1915 m. 
vasarą buvo sunkiai sužeistas. Už narsumą fronte 
ne kartą buvo apdovanotas, pakeltas į kapitonus. 
1918 m. sausį pateko vokiečiams į nelaisvę. Daugiau 
nei pusmetį praleidęs vokiečių nelaisvėje, 1918 m. 
rudenį grįžo į Lietuvą, įsitraukė į Biržų apylinkėse 
besikuriančių partizanų veiklą, tapo Biržų apskrities 
partizanų apsaugos viršininku, o 1918 m. gruodžio 
11 d. įstojo į Lietuvos kariuomenę ir kitą dieną buvo 
paskirtas į Pirmąjį pėstininkų pulką. Gruodžio 
31 d. paskirtas 1-ojo bataliono vadu, kelis kartus pa-
vadavo pulko vadą, o 1919 m. kovo 6 d. paskirtas 
Pirmojo pėstininkų pulko vadu bei Marijampolės, 
Alytaus ir Kalvarijos įgulų viršininku. Jau balandžio 

706 Jankauskas V. Nepriklausomos Lietuvos generolai, p. 52–63; LCVA, f. 930, ap. 2 L, b. 5; Lietuvos kariuomenės karinin-
kai 1918–1953, t. 5, p. 14–15.

K. Ladiga, 7 klasės gimnazistas. 
Iš knygos: V. Jankauskas. Kario 
kelias, p. 17

Kazys Ladiga
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pradžioje su pulku dalyvavo operacijoje prieš bolševikus Daugų ir Varėnos 
apylinkėse, o nuo gegužės – kovose su bolševikais. Buvo paskirtas ir 
Ukmergės grupės vadu.

K. Ladigos vadovaujama Ukmergės grupė atkakliai kovėsi ties Kurkliais, 
Kavarsku, Anykščiais, Utena. Permainingos kovos su Raudonąja armija tęsėsi 

Vestuvės su Stefanija Paliulyte // V. Jankauskas. Kario kelias, p. 308

K. Ladiga atsisveikina su III karo apygardos karininkais. 1925 m. gegužė // V. Jankauskas. Kario kelias, p. 322
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visą vasarą. K. Ladiga su savo kariais rugpjūčio 25 d. įžengė į Zarasus ir pasiekė 
Lietuvos sieną. Spalio 1 d. buvo paskirtas laikinai eiti 1-osios brigados vado 
pareigas. 

Kadangi kovos su nustumtais už Dauguvos bolševikais buvo jau apri-
musios, imtasi priemonių apsisaugoti nuo krašto gilumon besiveržiančių 
rusų monarchisto P. Bermonto-Avalovo dalinių. Prieš juos buvo suorga-
nizuotas frontas. 1919 m. spalio 11 d. šio fronto vadu paskirtas K. Ladiga. 
Spalio 18 d. jam suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis. Po sėkmingos 
Radviliškio–Šiaulių operacijos bermontininkai, spaudžiami lietuvių ir latvių 
kariuomenių bei Antantės komisijos, iki 1918 m. gruodžio 15 d. iš Lietuvos 
pasitraukė.

Nuo 1920 m. sausio K. Ladiga vadovavo I pėstininkų divizijai, su šia di-
vizija liepos 15 d. pirmasis įžengė į raudonųjų užimtą Vilnių. Kaip tik tuo 
metu, atleidus iš armijos vado pareigų gen. ltn. S. Nastopką, krašto apsaugos 
ministras plk. K. Žukas rugpjūčio 23 d. K. Ladigą paskyrė Armijos vadu.

Tačiau bolševikai, patyrę pralaimėjimą prie Vyslos, ėmė skubiai trauktis 
iš Lenkijos ir juos persekiojusi lenkų kariuomenė jau rugpjūčio pabaigoje 
pasiekė Pietų Suvalkiją. Be jokio pasipriešinimo užimami Augustavas, Su-
valkai, Seinai. Lietuvos kariuomenė patyrė didžiulį pralaimėjimą. Ši tra-
gedija pakirto K. Ladigos kaip karo vado autoritetą. 1920 m. spalio 1 d. iš 
armijos vado pareigų jis buvo atleistas ir pažemintas pareigose. Kurį laiką 
dirbo ypatingų reikalų karininku prie vyriausiojo kariuomenės vado, spa-
lio 14 d. paskirtas IV pėstininkų divizijos vadu. Nuo 1921 m. lapkričio 7 d. 
išvyko mokytis į užsienį. Pusmetį studijavo Ciuricho politechnikos insti-
tuto Karo skyriuje, mokslus tęsė Prahoje, Čekoslovakijos generalinio štabo 
akademijoje. Su gen. štabo karininko diplomu grįžęs į Lietuvą, 1923 m. 
rugpjūčio 30 d. paskirtas ypatingų reikalų karininku prie kariuomenės 
vado, o 1923 m. spalio 14 d. – III karo apygardos vadu. 1925 m. gegužės 
15 d. K. Ladiga pakeliamas į generolus leitenantus, gegužės 26 d. paskiria-
mas Vyriausiojo štabo viršininku. Tačiau dėl nesutarimų su krašto apsau-
gos ministru plk. T. Daukantu 1925 m. rugsėjo 17 d. atsistatydino, buvo pas-
kirtas ypatingų reikalų karininku prie krašto apsaugos ministro. Spalio 19 d. 
vėl grąžinamas į Vyriausiojo štabo viršininko pareigas. 1926 m. kairiesiems 
laimėjus rinkimus, 1926 m. birželio 22 d. K. Ladiga atleidžiamas iš Vyriausiojo 
štabo viršininko pareigų ir paskiriamas ypatingų reikalų karininku prie krašto 
apsaugos ministro. Nuo 1926 m. gruodžio 20 d. ėjo II pėstininkų divizijos 
vado pareigas. Po vadinamojo Pajaujo sąmokslo ir tautininkų bei krikdemų 
„skyrybų“ už tai, kad „viešoje vietoje leidžia sau išsireikšti labai nedrausmingai ir 
įžeidžiamai apie kai kuriuos labai aukštai pastatytus asmenis“, gen. ltn. K. Ladi-
ga 1927 m. gegužės 10 d. perkeliamas į Šiaulius, į III karo apygardos viršininko 
pareigas. Prieš jį pradedama kvota. Ministras pirmininkas ir laikinai krašto ap-
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saugos ministro pareigas einantis prof. A. Voldemaras pasiūlė generolui savo 
noru palikti kariuomenę. K. Ladiga nesutiko. Tada jo veiksmams išnagrinėti 
sudaryta komisija padarė išvadą, kad generolo „veiksmai yra nesuderinami su 
karininko vardu“, ir pasiūlė K. Ladigą dėl „nedrausmingų veiksmų“ pašalinti iš 
kariuomenės. 1927 m. rugsėjo 24 d. K. Ladiga išleidžiamas į atsargą. Kadangi 
buvo atleistas drausmės tvarka, jam sudaryta drausmės byla. Joje jis buvo 
apkaltintas dėl nedrausmingų veiksmų, nesiderinančių su jo kaip karininko 
ir viršininko padėtimi kariuomenėje.

Išėjęs į atsargą, K. Ladiga išvyko į savo dvarą Gulbinėnuose, bandė sukurti 
pavyzdinį ūkį. Sovietams okupavus Lietuvą, 1940 m. rugpjūčio 12 d. buvo 
suimtas, metus kalintas Biržų ir Panevėžio kalėjimuose. Prasidėjus SSRS–Vo-
kietijos karui, išvežtas į Čkalovo srities Sol Ilecko NKVD kalėjimą ir 1941 m. 
gruodžio 19 d. sušaudytas.

Apdovanotas: Šv. Anos 2-ojo, 3-iojo ir 4-ojo, Šv. Stanislovo 2-ojo ir 
3-iojo, Šv. Vladimiro 4-ojo, Šv. Georgijaus 4-ojo, Vyties Kryžiaus 4-ojo ir 
5-ojo laipsnio ordinais, Savanorių ir Lietuvos nepriklausomybės medaliais, 
Čekoslovakijos Karo kryžiumi.

Žmona Stefanija Paliulytė, sūnūs Algis Marijonas ir Pranas Linas.

Pulkininkas Vladas skorupskis707

(pulko vadas nuo 1919 m. spalio 17 d. iki 1921 m. gegužės 28 d. ir nuo 
1921 m. birželio 11 d. iki 1924 m. spalio 1 d.)

Vladas Skorupskis gimė 1895 m. rugsėjo 29 d. 
Ukmergės apskrities Širvintų valsčiaus Šniponių 
kaime. Baigė Ukmergės miesto mokyklą, išlaikė 
brandos egzaminus. Prasidėjus Pirmajam pasau-
liniam karui buvo mobilizuotas, tarnavo Rusijos 
imperijos kariuomenės daliniuose: pradžioje vo-
kiečių, o nuo 1916 m. – turkų fronte. 1916 m. 
baigė Tifliso karo mokyklą. 1917 m. dalyvavo 
ekspedicijoje prieš kurdus Kurdistane, vėliau su 
II Kaukazo divizijos 6-uoju pulku buvo perkeltas 
į Armėniją. 1918 m. sąjungininkų kariuomenėje 
Kaukaze kovėsi su bolševikais, tarnavo kuriamos 
Gruzijos kariuomenės štabe Tbilisyje. Tarnybą 
baigė štabskapitonu. 1918 m. spalį per Potį, Se-
vastopolį ir Odesą grįžo į Lietuvą.

707 LCVA, f. 513, ap. 1, b. 31, l. 64–65; B. 56, l. 238; f. 930, ap. 5, b. 2462; Įsakymas kariuomenei. 1921 m. birželio 11 Nr. 132; 
1933 m. spalio 31 Nr. 78; Lietuvos kariuomenės karininkai. 1918–1953, t., 7, p. 98.

Vladas Skorupskis
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1918 m. lapkričio 10 d. savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, buvo paskir-
tas Pirmojo pėstininkų pulko 5-osios kuopos vadu, 1919 m. kovo 15 d. – 2-ojo 
bataliono vadu. Dalyvavo kovose su bolševikais, kai buvo vykdoma Kurklių-
Panevėžio operacija, vėliau Kupiškio-Utenos operacijoje užimant Kurklius, 
Uteną ir Daugailius. 1919 m. spalio 18 d. K. Skorupskiui suteiktas majoro 
laipsnis. Nuo 1919 m. rugpjūčio 24 d., pulko vadą K. Ladigą paskyrus 1-o-
sios brigados vadu, ėjo Pirmojo pėstininkų pulko vado pareigas, pasižymėjo 
Zarasų išvadavimo kovinėse operacijose. Nuo 1919 m. spalio 11 d. iki 1924 m. 
spalio 1 d. (su nedidele pertrauka) buvo Pirmojo pėstininkų didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Gedimino pulko vadas. Kartu su pulku dalyvavo visuose mūšiuose 
su bolševikais, bermontininkais ir lenkais, 1921 m. pradžioje saugojo demarkaci-
jos liniją Širvin tų valsčiuje. 1921 m. gegužės 30 d. paskirtas Dešimtojo pėstininkų 
pulko vadu, tačiau birželio 11 d. – vėl Pirmojo pėstininkų pulko vadas. 1922 m. 
sausio 20 d. buvo pakeltas į pulkininkus leitenantus.

1922 m. sausio 30 d. baigė Aukštuosius karininkų kursus (pirmoji laida). 
1924–1926 m. studijavo Prahos generalinio štabo akademijoje, kartu ėjo Lie-
tuvos karo atašė Čekoslovakijoje pareigas. 1925 m. gegužės 15 d. pakeltas į pul-
kininkus. Grįžęs iš Čekoslovakijos, buvo paskirtas Aukštųjų karininkų kursų 
mokymo dalies vedėju. 

Plk. V. Skorupskis buvo vienas iš 1926 m. gruodžio 17 d. valstybės perversmo 
organizatorių, valdybos pirmininkas, parengė perversmo planą. Po perversmo 
trumpai ėjo Vyriausiojo štabo viršininko pareigas. Nuo 1926 m. gruodžio 31 d. – 
Vyriausiojo štabo administracijos valdybos viršininkas, nuo 1927 m. gruodžio 
16 d. – Aukštųjų karininkų kursų viršininkas ir Karo mokslo valdybos viršinin-
kas. Kurį laiką buvo karinis atašė Italijoje, nuo 1929 m. spalio 2 d. – Prancūzijo-
je. 1930 m. birželio 26 d. išėjo į atsargą, gyveno ir ūkininkavo Širvintų valsčiuje, 
Peliškių kaime. 

1933 m. spalio 5 d. plk. V. Skorupskis vėl buvo priimtas į karo tarnybą ir 
paskirtas ypatingų reikalų karininku prie Vyriausiojo štabo viršininko brigados 
vado teisėmis, tačiau tų pačių metų spalio 26 d. paties prašymu išleistas į atsar-
gą.

Išėjęs į atsargą gyveno Širvintų valsčiuje, jaunuomenei parašė populiarias 
knygas karine tematika: „Per aukas ir pasišventimą laimėjome“ (1933), „Karas už 
Lietuvos laisvę (1914–1934 m.)“ (1934), „Drąsa – laimėjimo pagrindas“ (1936), 
„La resurrection d’un peuple (1918–1927 m.)“ (1930).

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, 1940 m. liepos 12 d. buvo suimtas ir 
Kaune kalintas. 1941 m. gegužės 24 d. SSRS NKVD Ypatingojo pasitarimo 
nuteistas kalėti 8 metus. Kilus Vokietijos–SSRS karui išlaisvintas. Antrosios 
sovietinės okupacijos pradžioje, 1945 m. balandžio 3 d., vėl suimtas, kalintas 
Ukmergėje, išvežtas į Sevvostlagą (Magadano sritis), vėliau į Pesčianlagą (Kara-
gandos sritis, Kazachija). 1955 m. balandžio 3 d. buvo paleistas, 1958 m. grįžo į 
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Lietuvą, gyveno Karmėlavoje. Mirė 1981 m. gegužės 20 d., palaidotas Karmėla-
vos kapinėse.

Apdovanotas: Vyčio Kryžiaus 4-ojo ir 5-ojo, DLK Gedimino 2-ojo laipsnio 
ordinais, Savanorių, Lietuvos nepriklausomybės, Latvijos išsivadavimo karo 10-
mečio medaliais, Čekoslovakijos Karo kryžiumi, Italijos Karūnos 3-iojo laipsnio 
ordinu. 

Žmona Vanda, sūnus Leonidas.

Pulkininkas ignas musteikis708 
(pulko vadas nuo 1921 m. gegužės 29 d. iki birželio 11 d.)

Ignas Musteikis gimė 1890 m. liepos 25 d. 
Utenos apskrities Vyžuonų miestelyje. 1908 m. 
baigė Sankt Peterburgo šv. Katerinos gimna-
zijos septynias klases, dirbo Sankt Peterburgo 
Varšuvos banke. 1914 m. mobilizuotas į Ru-
sijos kariuomenę. 1915 m. vasario 20 d. baigė 
Peterhofo praporščikų mokyklą, paskirtas tar-
nauti į 13-ąjį, o 1916 m. kovą perkeltas į 5-ąjį 
suomių šaulių pulką ir paskirtas kulkosvaidžių 
komandos jaunesniuoju karininku. Vėliau iki 
1917 m. lapkričio 18 d. tarnavo šios koman-
dos viršininku. Buvo kontūzytas. 1916 m. 
liepą pakeltas į poručikus, 1917 m. rugpjūtį – 
į štabskapitonus. Grįžęs į Lietuvą, 1918 m. 
gruodžio 12 d. savanoriu įstojo į Lietuvos 
kariuomenę, paskirtas Pirmojo pėstininkų 
pulko 1-osios kuopos vadu, 1919 m. sausio 30 d. – 1-ojo bataliono vadu, o 
kovo 6 d. – pulko vado padėjėju ir karinių dalių Alytaus apylinkėse viršininku. 
Nuo 1919 liepos 1 d. ėmė vadovauti formuojamam Trečiajam pėstininkų 
pulkui. 1919 m. spalio 22 d. jam suteiktas majoro laipsnis. 1920 m. sausio 20 d. 
buvo pakeltas į pulkininkus leitenantus. 1920 m. liepos 13 d. paskirtas eiti III 
pėstininkų divizijos vado, 1921 m. gegužės 29 d. – Pirmojo pėstininkų pulko 
vado pareigas, tačiau labai trumpai. Birželio 11 d. paskirtas Dešimtojo pėstininkų 
Marijampolės pulko vadu. 1922 m. sausio 6 d. pakeltas į pulkininkus leitenan-
tus. 1922 m.vasario 16 d. paskirtas III pėstininkų divizijos vadu. 1923 m. birželio 
8 d., vykdydamas krašto apsaugos ministro nurodymą, parašė prašymą išleisti į 
atsargą. Išleistas rugpjūčio 18 d. Iki 1926 m. dirbo Klaipėdos pasienio policijos 
vadu. 1927 m. rugsėjo 10 d. paties prašymu vėl priimtas į kariuomenę, paskirtas 

708  LCVA, f. 930, ap. 2M, b. 225; Lietuvos kariuomenės karininkai. 1918–1953, t. 5, p. 293.
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ypatingų reikalų karininku prie Respublikos prezidento ir vidaus reikalų mi-
nistru. 1929 m. vasario 19 d. pakeltas į pulkininkus. 1930 m. sausio 31 d. paties 
prašymu išleistas į atsargą. 1930–1936 m. dirbo Lietuvos banko direktoriumi. 
Nuo 1936 m. – Valstybės tarybos narys. 1939 m. išėjo į pensiją, gyveno Kaune. 
Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, 1940 m. liepos 30 d. NKVD suimtas, kalin-
tas Kaune. Kilus Vokietijos–SSRS karui išlaisvintas. Vokiečių okupacijos metais 
gyveno Vilniuje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, gyveno Oldenburgo pabėgėlių 
stovykloje. 1949 m. emigravo į JAV, gyveno Klivlende. Mirė 1960 m. vasario 
5  d. Klivlende. 

Apdovanotas: Šv. Stanislovo 3-iojo, Šv. Anos 3-iojo ir 4-ojo, Šv. Vladimiro 
4-ojo, Vyčio Kryžiaus 5-ojo, DLK Gedimi no 1-ojo laipsnių, Šaulių žvaigždės 
ordinais, Savanorių ir Lietuvos nepriklausomybės medaliais, ugniagesių 1-ojo 
laipsnio garbės ženklu „Artimui pagalbon“, Italijos Karūnos 2-ojo laipsnio or-
dinu, Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medaliu.

Žmona Aleksandra Petuchovaitė-Merkienė, antroji žmona Ona, duktė Lai-
ma, sūnus Ignas.

Pulkininkas juozas skorulis709

(laikinai einantis pulko vado pareigas nuo 1924 m. spalio 7 d. iki 1925 m. 
vasario 23 d.)

Juozas Skorulis gimė 1893 m. kovo 11 d. Vilkaviškyje. 1914 m. Oriole bai-
gė šešias gimnazijos klases. 1915 m. vasarį mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. 
1915 m. rugsėjo 1 d. baigė Taškento karo 
mokyklą. Suteikus praporščiko laipsnį, pa-
skirtas tarnauti į 27-ąjį Sibiro atskirąjį bata-
lioną. Dalyvavo mūšiuose, 1917 m. mūšyje 
su vokiečiais sužeistas. Vadovavo kuopai, 
laikinai ėjo bataliono vado pareigas. 1917 m. 
balandžio 24 d. pakeltas į štabskapitonus. 
Grįžęs į Lietuvą, 1919 m. sausio 8 d. sava-
noriu įstojo į Lietuvos kariuomenės Antrąjį 
pėstininkų pulką, paskirtas 3-iosios kuopos 
vadu, vasario 1 d. – 2-ojo bataliono vadu. 
Gegužės 22 d. perkeltas į Trečiąjį pėstininkų 
pulką, paskirtas 1-ojo bataliono vadu. Kar-
tu su pulku dalyvavo kovose su bolševikais. 
1919 m. lapkričio 18 d. jam suteiktas majoro 
laipsnis.

709  Lietuvos kariuomenės karininkai. 1918–1959, t. 7, p. 97.
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1919 m. vasario 1 d. J. Skorulis buvo paskirtas eiti 3-iojo atskirojo bataliono 
vado pareigas, 1920 m. balandžio 1 d. – Vietinės kariuomenės brigados štabo 
karininku ypatingiems reikalams, spalio 14 d. – Vienuoliktojo pėstininkų Vil-
niaus pulko vado pareigas, 1921 m. gegužės 29 d. patvirtintas šio pulko vadu. 
1922 m. rugsėjo 1 d. pakeltas į pulkininkus leitenantus. 1923 m. spalio 15 d. baigė 
Aukštuosius karininkų DLK Vytauto kursus (trečioji laida), o gruodžio 27 d. 
paskirtas I pėstininkų divizijos štabo viršininku. 1924 m. rugpjūčio 28 d. iš di-
vizijos štabo viršininko pareigų atleistas ir paskirtas ypatingų reikalų karininku 
prie kariuomenės vado. 1924 m. spalio 7 d. paskirtas eiti Pirmojo pėstininkų 
pulko vado pareigas. 1925 m. vasario 10 d. iš pulko vado pareigų atleistas ir pa-
skirtas Panevėžio mobilizacijos rajono viršininku. 1926 m. sausio 1 d. perkeltas į 
I karo apygardos štabą. Nuo 1928 m. spalio 28 d. – I pėstininkų divizijos štabo 
3-iojo (mobilizacijos) skyriaus viršininkas. 1940 m. sausio 26 d. pakeltas į pul-
kininkus, paskirtas KAM Ypatingojo skyriaus santykiams su SSRS kariuomene 
atstovu Vilniuje. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos 
kariuomenę, 1940 m. lapkričio 15 d. paskirtas Raudonosios armijos 29-ojo 
šaulių teritorinio korpuso 184-osios šaulių divizijos štabo Rikiuotės skyriaus 
viršininku. 1941 m. birželio 14 d. suimtas, išvežtas į lagerį Sibire. 1963 m. grįžo 
į Lietuvą, gyveno Vilniuje, dirbo Jeruzalės vidurinėje mokykloje sargu-kūriku. 
Mirė 1972 m., palaidotas Vilniuje, Jeruzalės kapinėse. 

Apdovanotas: Šv. Stanislovo 3-iojo, Šv. Anos 3-iojo, II rūšies Vyties Kry-
žiaus 3-iojo, Vytauto Didžiojo 4-ojo, DLK Gedimino 3-iojo laipsnių ordinais, 
Savanorių, Lietuvos nepriklausomy bės ir Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio 
medaliais. 

Žmona Viktorija, sūnūs Algimantas ir Stasys.

Pulkininkas leitenantas antanas Paškovi-
čius710

(laikinai einantis pulko vado pareigas nuo 
1925 m. vasario 23 d. iki gruodžio 22 d.)

Antanas Paškovičius gimė 1886 m. spalio 
15 d. Panevėžio apskrities Krekenavos valsčiaus 
Baimainių kaime. 1907 m. baigė Panevėžio re-
alinės mokyklos šešias klases. Tarnavo Rusijos 
kariuomenėje. 1909 m. jam buvo suteiktas pra-
porščiko laipsnis. 1915 m. gegužės 20 d. pakel-

710  LCVA, f. 930, ap. 2P, b. 33; Lietuvos kariuomenės karininkai. 1918–1953, t. 6, p. 59.
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tas į poručikus, 1916 m. spalio 1 d. – į štabskapitonus, 1917 m. liepos 10 d. – į 
kapitonus. Dalyvavo Pirmojo pasaulinio karo mūšiuose, buvo sužeistas. Grįžęs 
į Lietuvą, 1919 m. spalio 12 d. buvo mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę. Tar-
navo Vilniaus batalione, po to Penktajame pėstininkų pulke 3-iojo bataliono 
vadu. Kartu su Penktuoju pulku dalyvavo kovose su bermontininkais. 1920 m. 
vasario 16 d. jam buvo suteiktas majoro laipsnis. Vasario 20 d. paskirtas pulko 
vado padėjėju. 1920 m. liepos 14 d. perkeltas į Devintąjį pėstininkų pulką ir 
paskirtas eiti pulko vado pareigas. Kovose su lenkais buvo sužeistas. 1921 m. 
gegužės 29 d. paskirtas pulko vadu. 1922 m. liepos 16 d. pakeltas į pulkininkus 
leitenantus. 1923 m. spalio 20 d. baigė Aukštuosius karininkų DLK Vytauto 
kursus (trečioji laida). 1925 m. vasario 23 d. paskirtas eiti Pirmojo pėstininkų 
pulko vado pareigas. Pulką perėmė vasario 23 d. 1926 m. sausio 3 d. paties pra-
šymu išleistas į atsargą. Kurį laiką ūkininkavo Ukmergės apskrities Panoterių 
valsčiaus Carnopolio palivarke. 1930–1935 m. dirbo Ukmergės apskrities ligonių 
kasų direktoriumi, vėliau tarnavo VRM pasienio policijos inspektoriumi Kau-
ne. 1939–1940 m. dirbo Šiaulių apskrities policijos viršininku. Sovietų Sąjungai 
okupavus Lietuvą, 1940 m. lapkričio 3 d. buvo suimtas, kalintas Šiauliuose. 
1941 m. balandžio 23 d. SSRS NKVD Ypatingojo pasitarimo nuteistas kalėti 8 
metus. Kalėjo Karlage (Karagandos sritis, Kazachija). 1942 m. lapkričio 20 d. 
žuvo lageryje.

Apdovanotas: Šv. Anos 4-ojo ir 3-iojo laipsnio su kardais, Šv. Stanislovo 
3-io jo laipsnio su kardais, Šv. Georgijaus 3-iojo ir 4-ojo laipsnių ordinais, Vyčio 
Kryžiaus 5-ojo laipsnio ordinu, Savanorių medaliu.

Žmona Halina, dukterys Marija Javorska ir 
Irena, sūnus Antanas Algirdas.

Pulkininkas Vincas Šaudzis711

(pulko vadas nuo 1926 m. rugpjūčio 31 d. 
iki 1927 m. vasario 3 d.)

Vincas Šaudzis gimė 1894 m. rugsėjo 20 d. 
Švenčionių miestelyje. Baigė Švenčionių miesto 
mokyklos keturias klases. Prasidėjus Pirmajam 
pasauliniam karui, mobilizuotas į Rusijos ka-
riuomenę. 1915 m. baigė Peterburgo praporš-
čikų mokyklą, tarnavo rusų kariuomenėje XV 
ir XXIV suomių šaulių pulkuose. Dalyvavo 
kovose su vokiečiais ir austrais, 1916 m. buvo 
sužeistas. Grįžęs į Lietuvą, 1918 m. gruodžio 

711  LCVA, f. 930, ap. 2Š, b. 43; Lietuvos kariuomenės karininkai. 1918–1953. t. 7, p. 263.
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2 d. savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į Pirmąjį pėstininkų pul-
ką jaunesniuoju karininku. Jaunas karininkas greitai kilo karinės karjeros laip-
tais. 1919 m. sausio 11 d. V. Šaudzis paskiriamas 6-osios kuopos vadu, rugpjūčio 
25 d. – 2-ojo bataliono vadu, spalio 21 d. – pulko vado padėjėju. Dalyvavo 
visuose pulko mūšiuose su bolševikais, gegužės 23 d. mūšyje prie Pakalnių kai-
mo buvo sužeistas. Lietuvos kariuomenėje įvedus karininkų laipsnius, 1919 m. 
lapkričio 18 d. jam buvo suteiktas majoro laipsnis.

Pirmąjį pėstininkų pulką perkėlus į frontą prieš bermontininkus, mjr. 
V. Šaudzis dalyvavo kovose su bermontininkais, pasižymėjo užimant Radviliškį. 
1920 m. kovojo su lenkais.

1920 m. spalio 14 d. V. Šaudzis iš Pirmojo pėstininkų pulko iškeliamas ir 
paskiriamas eiti Dvyliktojo pėstininkų pulko vado pareigas, o 1921 m. gegužės 
29 d. patvirtinamas pulko vadu. 1922 m. sausio 6 d. pakeliamas į pulkininkus 
leitenantus. 1923 m. gegužės 11 d. Vienuoliktąjį pėstininkų pulką performavus į 
Ketvirtąjį pasienio pulką, liko šio pulko vadu. 1923 m. spalio 23 d. baigė Aukš-
tųjų karininkų DLK Vytauto kursus (trečioji laida) ir spalio 30 d. buvo paskirtas 
Trečiojo pėstininkų pulko vadu. 1925 m. gegužės 15 d. pakeltas į pulkininkus. 
1926 m. rugpjūčio 31 d. vėl grįžta į Pirmąjį pėstininkų pulką, paskiriamas jo 
vadu. Po 1926 m. gruodžio 17 d. valstybės perversmo kaip nepatikimas asmuo 
iš pulko buvo pašalintas, oficialiai – išleistas atostogų, o nuo 1927 m. vasa-
rio 3 d. paskirtas Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų etatiniu lektoriumi, 
1927 m. rugsėjo 20 d. – ypatingų reikalų karininku prie krašto apsaugos minis-
tro, 1929 m. kovo 3 d. – prie Vyriausiojo kariuomenės štabo viršininko, 1930 m. 
birželio 27 d. – Trakų apskrities komendantu. 1932 m. liepos 1 d. šalia tiesiogi-
nių pareigų jam buvo pavesta eiti ir ypatingų reikalų karininko prie Vyriausiojo 
kariuomenės štabo viršininko pareigas. 1933 m. rugpjūčio 17 d. atleistas iš Trakų 
apskrities viršininko pareigų ir rugsėjo 1 d. Vyriausiojo štabo viršininkui įsa-
kius pasiprašė išleidžiamas į atsargą, ūkininkavo. Vienas iš Atsargos karininkų 
sąjungos steigėjų, 1936 m. – jos valdybos narys. Vokiečių okupacijos metais 
tarnavo lietuviškuose savisaugos daliniuose. 1942 m. buvo Vilniaus apygardos 
1-ojo bataliono aprūpinimo viršininkas. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, 1949 m. 
emigravo į JAV. Gyveno Filadelfijoje, čia 1970 m. spalio 16 d. ir mirė.

Apdovanotas: Šv. Stanislovo 3-iojo ir Šv. Anos 4-ojo, Vyčio Kryžiaus 4-ojo ir 
5-ojo, DLK Gedimino 3-iojo laipsnių ordinais, Savanorių, Lietuvos nepriklau-
somybės, Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medaliais. 

Žmona Liucija Juodelytė.
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Pulkininkas Povilas dundulis712

(laikinai einantis pulko vado pareigas nuo 1926 m. sausio 2 d. iki rugpjūčio 
31 d., nuo 1926 m. gruodžio 17 d. iki 1927 m. rugpjūčio 6 d., pulko vadas nuo 
1927 m. rugpjūčio 6 d. iki 1930 m. vasario 14 d.)

Povilas Dundulis gimė 1894 m. kovo 22 d. Utenos apskrities Debeikių vals-
čiaus Čekonių kaime. Baigė Angerno jūrų mo-
kyklą ir Rygos tolimojo plaukiojimo mokyklos 
vieną kursą. Pirmojo pasaulinio karo me tais tar-
navo Rusijos kariuomenėje. 1915 m. balandžio 
13 d. Kijeve baigė 2-ąją praporščikų mokyklą. 
Tarnavo 147-ajame Samaros pulke, Kijevo tvirto-
vės ir komendantūros štabe, 431-ajame Tichvino 
pulke. Dalyvavo Pirmojo pasaulinio karo kauty-
nėse, 1915 m. fronte buvo sužeistas. Nuo 1917 m. 
rugsėjo iki 1918 m. balandžio 24 d. buvo Vitebsko 
lietuvių bataliono 1-osios kuo pos vadas. 1918 m. 
lapkričio 22 d. savanoriu įstojo į Lietuvos kariuo-
menę, paskirtas Pirmojo pėstininkų pulko 1-osios 
kuopos jaunesniuoju karininku. 1919 m. sausio 
15 d. paskirtas 9-osios kuopos vadu. Dalyvavo 
Nepriklausomybės kovose su bolševikais. 1919 
m. rugpjūčio 24 d. jo vadovaujama 9-oji kuopa 
išvadavo Zarasus. Pasižymėjo užimant Vajasiškio 
bažnytkaimį, Salaką ir Zarasus. Prie Vajasiškio 
esantis Zablackų kaimas jo garbei pavadintas 
Dunduliais.

1919 m. spalio 18 d. P. Dunduliui suteiktas ka-
pitono laipsnis, 1920 m. lapkričio 17 d. jis paskir-
tas 3-iojo bataliono vadu. 1921 m. kovo 16 d. pa-
keltas į majorus. 1922 m. spalio 6 d. baigė Aukš-
tuosius karininkų kursus (antroji laida). 1924 m. 
kovo 14 d. paskirtas Pirmojo pėstininkų pulko 
vado padėjėju, kelis kartus laikinai ėjo pulko 
vado pareigas. 1925 m. rugpjūčio 14 d. pakeltas į 
pulkininkus leitenantus. 1926 m. gruodžio 17 d. 
paskirtas laikinai eiti Pirmojo pėstininkų pulko 
vado pareigas, 1927 m. rugpjūčio 6 d. patvirtintas 

712  LCVA, f. 513, ap. 1, b. 105, l. 235; Lietuvos kariuomenės karininkai. 1918–1953, t. 3, p. 91.
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Pirmojo pėstininkų pulko vadu. 1928 m. vasario 16 d. pakeltas į pulkininkus. 
1930 m. vasario 14 d. atleistas iš Pirmojo pėstininkų pulko vado pareigų, o vasa-
rio 27 d. perkeltas į Vyriausiąjį štabą ir paskirtas ypatingų reikalų karininku prie 
Vyriausiojo štabo viršininko. 1932 m. birželio 22 d. Vyriausiojo štabo viršininko 
nurodymu pasiprašė išleidžiamas į atsargą, kas lapkričio 15 d. ir buvo padary-
ta. Kurį laiką Tauragėje vadovavo „Maisto“ bendrovei, vėliau Šiaulių apskrities 
Maldenių kaime įsigijo ūkį. 1941 m. birželio 15 d. su šeima buvo suimtas ir iš-
vežtas į Sibirą. 1941 m. lapkričio 11 d. lageryje SSRS NKVD suimtas ir įkalintas 
Kanske, Krasnojarsko krašte. Žuvo 1942 m. rugsėjo 2 d. lageryje. Palaidotas 
Kanske. 

Apdovanotas: Šv. Anos 4-ojo, Šv. Vladimiro 3-iojo, Vyčio Kryžiaus 5-ojo ir 
4-ojo, DLK Gedimino 3-iojo laipsnių ordinais, Savanorių medaliu, Lietuvos 
nepriklausomybės medaliu, Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medaliu.

Žmona Janina Kaminskaitė, duktė Julytė Regina, sūnūs Jurgis Antanas ir 
Jonas. 

divizijos generolas mikas rėklaitis713

(laikinai einantis vado pareigas nuo 1930 m. 
vasario 25 d. iki 1931 m. spalio 24 d., pulko va-
das nuo 1931 m. spalio 24 d. iki 1935 m. rugsėjo 
17 d.) 

Mikas Rėklaitis gimė 1895 m. rugsėjo 6 d. 
Alytaus valsčiaus Daugirdėlių kaime. Baigęs 
Veiverių mokytojų seminariją, 1916 m. sausio 
1 d. buvo mobilizuotas į Rusijos kariuomenę ir 
pasiųstas į Maskvos Aleksiejaus karo mokyklą, 
kurią 1916 m. baigė. Jam buvo suteiktas pirma-
sis karininko laipsnis. Paskirtas tarnauti į 64-ąjį 
pėstininkų pulką, Pirmojo pasaulinio karo fron-
tuose kovėsi su austrais ir vokiečiais. Rusijos 
kariuomenėje M. Rėklaitis tarnavo iki 1918 m. 
sausio 18 d.

Į Lietuvą grįžo gana sunkiai, nes perėjęs fron-
to liniją vokiečių buvo paimtas į nelaisvę ir uždarytas belaisvių stovykloje, kalin-
tas iki 1918 m. lapkričio. 1918 m. pabaigoje sugrįžęs į gimtinę, kurį laiką vadova-
vo Alytaus apskrities milicijai, o 1919 m. sausio 15 d. įstojo savanoriu į Lietuvos 
kariuomenę, į tuo metu Alytuje formuojamą Pirmąjį pėstininkų pulką, ir buvo 

713 Jankauskas V. Nepriklausomos Lietuvos generolai, p. 228–234; Lietuvos kariuomenės III pėstininkų divizijos vadas di-
vizijos generolas Mikas Rėklaitis. 1895–1976. Parengė Vytautas Zabielskas; Lietuvos kariuomenės karininkai. 1918–1953, 
t. 6, p. 248–249.
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paskirtas 6-osios kuopos jaunesniuoju karininku. Jau vasarį, bolševikams puo-
lant Alytų, M. Rėklaitis pasižymėjo kautynėse, buvo lengvai sužeistas. Kovo 1 d. 
paskirtas 7-osios kuopos vadu. Vėliau su pulku dalyvavo visuose mūšiuose su 
bolševikais. 1919 m. rudenį, įvedant Lietuvos kariuomenėje laipsnius, lapkričio 
3 d. komandiruotas į Generalinį štabą, į Laipsnių keitimo komisiją. Spalio 17 d. 
suteikus kapitono laipsnį, buvo paskirtas Mokomosios kuopos vadu. Pirmojo 
pėstininkų pulko gretose kovojo su lenkais, 1920 m. spalio 29 d. buvo paskirtas 
bataliono vadu. 

1922 m. sausio 6 d. M. Rėklaitis buvo pakeltas į majorus. 1922 m. sausio 
30 d. jis labai ge rai baigė Aukštuosius karininkų kursus (pirmoji laida), 1923 m. 
gruodžio 7 d. tolesniam darbui perkeltas į I karo apygardos štabą, paskirtas 
skyriaus viršininku. 1925 m. gegužės 20 d. pakeltas į pulkininkus leitenantus. 
1927 m. vasario 8 d. paskirtas Kėdainių karo srities viršininku. 1930 m. vasario 
25 d. paskirtas eiti Pirmojo pėstininkų pulko vado pareigas. 1930 m. birželio 
19 d. baigė Aukštesniųjų kariuomenės viršininkų kursus ir lapkričio 23 d. pakel-
tas į pulkininkus. 1931 m. spalio 24 d. jis paskiriamas Pirmojo pėstininkų pulko 
vadu, 1935 m. rugsėjo 17 d. – III pėstininkų divizijos vadu, o lapkričio 23 d. 
pakeliamas į generolus leitenantus. 1938 m. lapkričio 23 d. jam suteiktas divi-
zijos generolo laipsnis. Nuo 1938 m. rugsėjo 8 d. 6 mėnesius ėjo kariuomenės 
Tiekimo skyriaus viršininko pareigas.

1939 m. spalį Lietuvoje dislokuojant sovietines karines bazes, div. gen. 
M. Rėklaitis paskiriamas Lietuvos valstybinės komisijos, turinčios suderinti vi-
sus sovietinių įgulų įkurdinimo klausimus, pirmininku.

Atlikęs ne itin malonią misiją, 1940 m. sausio 15 d. div. gen. M. Rėklaitis 
buvo paskirtas Krašto apsaugos ministerijos atstovu santykiams su Sovietų Są-
jungos įgulomis palaikyti, vadovavo Ypatingajam skyriui prie krašto apsaugos 
ministro ir drauge ėjo savo tiesiogines III pėstininkų divizijos vado pareigas. 
1940 m. birželio 6–12 d. kartu su Lietuvos Respublikos ministru pirmininku 
Antanu Merkiu lankėsi Maskvoje, tačiau pačiose derybose Kremliuje nedaly-
vavo. 

Lietuvą okupavus sovietams, 1940 m. birželio 25 d. div. gen. Mikas Rėklaitis 
iš kariuomenės buvo atleistas. Apsigyveno žmonos tėviškėje Balsupių kaime, 
Marijampolės apskrityje. 1941 m. birželio 11-osios naktį buvo areštuotas ir atsi-
dūrė Kauno saugumo rūsiuose. Vėliau buvo perkeltas į Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjimą, o šeima ištremta.

 Prasidėjus SSRS–Vokietijos karui, per Birželio sukilimą išėjo į laisvę. Birže-
lio 24 d. Laikinosios vyriausybės buvo paskirtas Krašto gynimo tarybos, kuri ko-
ordinavo ginkluotų partizanų veiksmus, nariu, Vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų 
štabo viršininku. Naciams nutraukus Laikinosios vyriausybės veiklą, iš Kauno 
išvyko ir visus vokiečių okupacijos metus praleido žmonos tėviškėje Balsupiuo-
se. Antrąsyk grįžtant sovietams pasitraukė į Vokietiją, gyveno Kaselio pabėgėlių 
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stovykloje, buvo išrinktas į Lietuvių pabėgėlių bendruomenės centro komitetą. 
1949 m. emigravo į JAV, gyveno Vusteryje, vėliau įsikūrė Čikagoje. Dirbo 

įvairius darbus, aktyviai dalyvavo Lietuvos veteranų sąjungos „Ramovė“ veiklo-
je. 

Div. gen. Mikas Rėklaitis mirė 1976 m. kovo 31 d. Čikagoje, palaidotas 
Šv. Kazimiero kapinėse.

Apdovanotas: Šv. Anos 4-ojo, Vyčio Kryžiaus 5-ojo, Vytauto Didžiojo 3-iojo 
ir DLK Gedimino 3-iojo laipsnių ordinais, Savanorių ir Lietuvos nepriklauso-
mybės medaliais, Šaulių žvaigždės ir skautų Svastikos ordinais, Latvijos išsivada-
vimo karo 10-mečio medaliu ir Aizsargų nuopelnų kryžiumi.

Žmona Adelė Bielskutė, dukros Asta ir Jolita.

Brigados generolas Vladas karvelis714

(laikinai einantis pulko vado pareigas nuo 
1938 m. birželio 25 d. iki gruodžio 12 d.)

Vladas Karvelis gimė 1901 m. balandžio 
11 d. Šiauliuose. 1912–1915 m. mokėsi Šiaulių 
vyrų gimnazijoje. Vokiečiams veržiantis į Lie-
tuvos teritoriją, gimnazija buvo evakuota į 
Voronežą. Ten 1919 m. ją ir baigė. Tais pačiais 
metais savanoriu atėjo į Lietuvos kariuomenę 
ir įstojo į Karo mokyklą (pirmoji laida), ku-
rią 1919 m. liepos 6 d. baigė. Suteikus karužo 
laipsnį, jis buvo paskirtas tarnauti į Trečiąjį 
pėstininkų pulką 2-osios kulkosvaidžių kuopos 
vado pavaduotoju. 

Kartu su pulku dalyvavo kovose su bolše-
vikais ir lenkais. 1923 m. gegužės 18 d. pakeltas 
į vyr. leitenantus. 1924 m. rugpjūčio 15 d. bai-
gė Aukštuosius karininkų kursus (ketvirtoji laida). 1925 m. kovo 27 d. perkel-
tas tarnauti į Karo mokyklą. 1926 m. vasario 16 d. pakeltas į kapitonus. Nuo 
1927 m. spalio 1 d. iki 1929 m. spalio 2 d. mokėsi ir baigė Prahos generalinio 
štabo akademiją. Grįžęs buvo paskirtas Vyriausiojo kariuomenės štabo valdybos 
3-iojo (operacijų) skyriaus viršininku. 1929 m. lapkričio 23 d. pakeltas į gen. 
štabo majorus, 1931 m. gruodžio 22 d. – į gen. štabo pulkininkus leitenantus. 
1934 m. balandžio 11 d. perkeltas į Vytauto Didžiojo karininkų kursus ir pa-
skirtas Bendrojo skyriaus inspektoriumi. 1935 m. gruodžio 31 d. pakeltas į gen. 
štabo pulkininkus. 1937 m. birželio 24 d. paskirtas Vytauto Didžiojo karininkų 

714  Lietuvos kariuomenės karininkai. 1918–1953, t. 4, p. 166–167.
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kursų viršininku, po reorganizacijos – Vytauto Didžiojo aukštosios karo moky-
klos viršininku. 1938 m. gruodžio 31 d. pakeltas į brigados generolus. 1940 m. 
birželio 7 d. paskirtas Kariuomenės štabo viršininko padėjėju, birželio 25 d. – 
II pėstininkų divizijos vadu. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant 
Lietuvos kariuomenę, 1940 m. rugsėjo 2 d. paskirtas Raudonosios armijos 29-
ojo šaulių teritorinio korpuso 184-osios šaulių divizijos vadu. 1940 m. gruo-
džio 12 d. jam suteiktas Raudonosios armijos generolo majoro laipsnis. 1941 m. 
birželio 14 d. buvo išsiųstas į Maskvą, į Aukštųjų vadų tobulinimosi kursus 
prie Generalinio štabo akademijos. 1942 m. sausį–kovą dėstė Frunzės karo aka-
demijoje. Po 16-osios lietuviškosios divizijos sutriuškinimo prie Oriolo 1943 m. 
balandį paskirtas jos vadu. 1944 m. lapkritį paskirtas I Ukrainos fronto 118-ojo 
šaulių korpuso vado pavaduotoju. Dalyvavo Antrojo pasaulinio karo mūšiuose 
prie Oriolo, Baltarusijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Čekoslovakijoje. Po karo demo-
bilizuotas. 1946 m. sausio 6 d. paskirtas Vilniaus universiteto Karinės katedros 
viršininku. 1961 m. ją panaikinus, buvo išleistas į atsargą. Nuo 1962 iki 1976 m. 
dirbo Lietuvos kultūrinių ryšių su tautiečiais užsienyje komiteto pirmininku. 
1973 m. buvo išleista jo knyga „Lietuvos TSR išvadavimas iš hitlerinės okupaci-
jos, 1944–1945“. Mirė 1980 m. kovo 28 d. Vilniuje.

Apdovanotas: Vytauto Didžiojo 3-iojo, DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordi-
nais, Savanorių, Lietuvos nepriklausomybės, Latvijos išsivadavimo karo 10- me-
čio medaliais, Čekoslovakijos Baltojo liūto 5-ojo laipsnio ordinu su kardais, 
dviem Raudonosios vėliavos, Aleksandro Nevskio, Darbo Raudonosios vėliavos 
ordinais, 12 medalių. 

Žmona Sofija Lukoševičiūtė, sūnūs Narimantas Vladas ir Rimgaudas An-
tanas.

Pulkininkas leonas gustaitis715

(pulko vadas nuo 1935 m. rugsėjo 17 d. iki 
1940 m. sausio 10 d.)

Leonas Gustaitis gimė 1897 m. rugpjūčio 7 d. 
Marijampolės apskrities Mikališkio valsčiaus Jies-
trakio kaime. 1915 m. baigė Veiverių mokytojų se-
minariją, mokytojavo. 1917 m. apsigyveno Gudžiū-
nų valsčiuje, mokytojavo Devynduonių pradinėje 
mokykloje. 1918 m. lankė mokytojų kursus, ku-
riuose kartu dėstė lietuvių kalbą.

1919 m. kovo 28 d. savanoriu įstojo į Lietuvos 
kariuomenę, buvo paskirtas į Kėdainių komendan-

715  Ten pat, t. 3, p. 255–256.
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tūrą. 1919 m. liepos 19 d. perkeltas mokytis į Karo mokyklą ir tų pačių metų 
gruodžio 16 d. ją baigė (antroji laida). Suteikus leitenanto laipsnį, buvo pa-
skirtas į Šeštąjį pėstininkų pulką Mokomosios kuopos jaunesniuoju karininku. 
1920 m. gruodžio 1 d. paskirtas 2-osios kuopos vadu. 1920 m. dalyvavo mūšiuo-
se su lenkais. 1922 m. balandžio 10 d. paskirtas pulko adjutantu. 1923 m. kovo 
30 d. pakeltas į vyr. leitenantus. 1923 m. liepos 1 d. paskirtas 9-osios kuopos 
vadu, o 1924 m. lapkričio 18 d. – 4-osios kuopos vadu. 1926 m. liepos 15 d. baigė 
Aukštųjų karininkų kursų Bendrąjį skyrių (ketvirtoji laida). 1926 m. rugsėjo 
13 d. perkeltas tarnauti į Devintąjį pėstininkų pulką 5-osios kuopos vyr. karinin-
ku. 1927 m. rugpjūčio 1 d. pakeltas į kapitonus, paskirtas 1-osios kuopos vadu. 
1927 m. gruodžio 31 d. perkeltas į Karo mokslo valdybą, paskirtas vadovėlių 
rengėju. 1928 m. lapkričio 23 d. pakeltas į majorus. Nuo 1929 m. balandžio 1 d. 
iki 1932 m. liepos 22 d. mokėsi Italijos generalinio štabo akademijoje. Grįžęs į 
Lietuvą, paskirtas į Vyriausiojo štabo valdybos 2-ąjį skyrių. 1934 m. kovo 9 d. 
pakeltas į Generalinio štabo pulkininkus leitenantus, paskirtas eiti Vyriausiojo 
štabo valdybos 2-ojo skyriaus viršininko pareigas. 1934 m. rugpjūčio 1 d. perkel-
tas į Karo mokyklą, paskirtas etatiniu lektoriumi. 1935 m. rugsėjo 17 d. paskirtas 
Pirmojo pėstininkų pulko vadu. 1936 m. birželio 9 d. pakeltas į pulkininkus. 
1940 m. sausio 10 d. paskirtas I pėstininkų divizijos štabo viršininku. Sovietų 
okupacijos metu likviduojant Lietuvos kariuomenę, 1940 m. rugsėjo 12 d. pa-
skirtas Raudonosios armijos 179-osios šaulių divizijos štabo viršininku. 1940 m. 
gruodžio 29 d. Vilniuje suimtas, 1941 m. išvežtas į Rygą, vėliau į Petropavlovską 
(Kazachija). 1941 m. rugsėjo 27 d. Ypatingojo pasitarimo nuteistas 8 metus ka-
lėti. Išvežtas į Karagandos lagerį. 1942 m. balandžio 4 d. lageryje žuvo. 

Apdovanotas: DLK Gedimino 3-iojo ir 4-ojo laipsnio ordinais, Savanorių 
medaliu, Lietuvos nepriklausomybės medaliu, „Jaunosios Lietuvos“ Trijų lieps-
nų 2-ojo laipsnio ordinu, Latvijos Trijų žvaigždžių 
3-iojo laipsnio ordinu ir Latvijos išsivadavimo karo 
10-mečio medaliu. 

Žmona Ona Petruškevičiūtė. 

Pulkininkas antanas Šurkus716

(pulko vadas nuo 1940 m. sausio 13 d. iki lie-
pos 15 d.)

Antanas Šurkus gimė 1893 m. rugpjūčio 30 d. 
Mažeikių apskrities Vegerių valsčiaus Karpėnų 
kaime. 1912 m. baigė Žagarės prekybos mokyklos 
šešias klases, 1913 m. – matininkų kursus Rygoje. 

716  Ten pat, t. 7, p. 352.
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1913–1914 m. dirbo Archangelsko žemės tvarkymo komisijoje. 1914 m. mobili-
zuotas į Rusijos kariuomenę, paskirtas į 98-ąjį atsargos pulką Penzoje. 1916 m. 
balandžio 13 d. baigė Orenburgo praporščikų mokyklą, paskirtas į 154-ąjį pės-
tininkų pulką Penzoje. Nuo 1916 m. gegužės dalyvavo Pirmojo pasaulinio karo 
kovose. 1918 m. vasario 16 d. demobilizuotas, tačiau 1919 m. rudenį buvo pa-
šauktas į Raudonąją armiją, tarnavo Sokolnikų baterijoje, nuo 1920 m. – 10-
ajame artilerijos divizione. 1921 m. sausį iš kariuomenės paleistas. Grįžęs į Lie-
tuvą 1921 m. rugpjūčio 1 d. buvo mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas 
Septintojo pėstininkų pulko 1-osios kuopos jaunesniuoju karininku. 1922 m. 
rugsėjo 3 d. jam suteiktas vyr. leitenanto laipsnis. 1923 m. gegužės 27 d. paskir-
tas 3-iosios kuopos, 1926 m. sausio 1 d. – 2-osios kuopos vadu. 1926 m. vasario 
16 d. pakeltas į kapitonus. 1928 m. lapkričio 28 d. baigė Aukštųjų karininkų 
DLK Vytauto kursų Bendrąjį skyrių (septintoji laida). 1929 m. balandžio 1 d. 
paskirtas Mokomosios kuopos vadu. 1930 m. gegužės 22 d. perkeltas į Pirmąjį 
pėstininkų pulką, paskirtas 2-ojo bataliono vadu. 1930 m. lapkričio 23 d. pa-
keltas į majorus. 1935 m. kovo 2 d. perkeltas į Septintąjį pėstininkų pulką vado 
padėjėju. 1935 m. liepos 14 d. pakeltas į pulkininkus leitenantus. 1935 m. liepos 
20 d. vėl perkeltas į Pirmąjį pėstininkų pulką, paskirtas 2-ojo bataliono vadu. 
1936 m. spalio 6 d. perkeltas į Karo mokyklą, paskirtas bataliono vadu, 1940 m. 
sausio 13 d. paskirtas Pirmojo pėstininkų pulko vadu. 1940 m. vasario 16 d. pa-
keltas į pulkininkus. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, 1940 m. liepos 16 d. iš 
kariuomenės atleistas. 1940 m. liepos 25 d. vėl priimtas į karo tarnybą, paskirtas 
Ketvirtojo pėstininkų pulko vadu. Likviduojant Lietuvos kariuomenę, 1940 m. 
rugsėjo 2 d. paskirtas Raudonosios armijos 29-ojo šaulių teritorinio korpuso 
179-osios šaulių divizijos 215-ojo šaulių pulko vadu. 1941 m. birželį pasiųstas į 
Maskvą, į tobulinimosi kursus Frunzės karo akademijoje. 1942–1944 m. tarnavo 
16-osios lietuviškosios pėstininkų divizijos pulko vadu, 1944–1945 m. – divizijos 
vado pavaduotoju. 1946–1948 m. dėstė Vilniaus pedagoginiame institute, Vil-
niaus universitete. 1946–1947 m. buvo Vilniaus pedagoginio instituto rektorius, 
1948–1953 m. – SDAALR pirmininko pavaduotojas, pirmininkas. Mirė 1953 m. 
gruodžio 5 d. Vilniuje.

Apdovanotas: Vytauto Didžiojo 5-ojo ir DLK Gedimino 4-ojo laipsnio or-
dinais, Lietuvos nepriklausomybės medaliu, Švedijos Kalavijo 4-ojo laipsnio 
ordinu. 

Žmona Zofija Veronika Renfeltaitė, sūnus Algirdas, duktė Ramutė.
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Pulkininkas leitenantas aleksandras 
andriušaitis717

(pulko vadas nuo 1940 m. liepos 16 d. iki spalio 
26 d.)

Aleksandras Andriušaitis gimė 1900 m. kovo 
26 d. Sankt Peterburge, 1918 m. ten baigė Šv. Ko-
trynos gimnaziją, studijavo teisę. 1921 m. grįžo į 
Lietuvą. 1921 m. spalio 22 d. kaip mobilizuotas 
inteligentas įtrauktas į Karo mokyklos klausytojų 
sąrašą, 1923 m. spalio 15 d. ją baigė (penktoji lai-
da). Suteikus leitenanto laipsnį, paskirtas į Antrąjį 
pėstininkų pulką. 1923 m. dalyvavo Klaipėdos su-
kilime. 1926 m. vasario 16 d. jam buvo suteiktas vyr. 
leitenanto laipsnis. Nuo 1926 m. sausio 1 d. per-
keltas į Ūkio kuopą jaunesniuoju karininku. 1925–
1928 m. studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakultete ekonomiką. 
Nuo 1927 m. sausio 27 d. iki gegužės 2 d. buvo komandiruotas į Kariuomenės 
teismą laikinuoju teismo nariu. Nuo 1928 m. rugsėjo 10 d. iki 1930 m. rugsėjo 
15 d. studijavo Prahoje, Čekoslovakijos generalinio štabo akademijoje. 1930 m. 
spalio 2 d. paskirtas į Vyriausiojo štabo valdybos 1-ąjį skyrių. 1930 m. lapkričio 
23 d. jam buvo suteiktas gen. štabo kapitono, 1932 m. lapkričio 23 d. – majoro 
laipsnis. 1932–1934 m. buvo Vyriausiojo štabo viršininko adjutantas. 1934 m. 
rugsėjo 18 d. perkeltas į Devintąjį pėstininkų pulką, o 1935 m. liepos 20 d. – į 
III pėstininkų divizijos štabą 1-ojo skyriaus viršininku. 1937 m. vasario 16 d. jam 
suteiktas gen. štabo pulkininko leitenanto laipsnis. Sovietų Sąjungai okupuo-
jant Lietuvą, ėjo Ketvirtojo pėstininkų pulko vado padėjėjo pareigas. 1940 m. 
liepos 16 d. paskirtas Pirmojo pėstininkų pulko vadu. Likviduojant Lietuvos 
kariuomenę, 1940 m. rugsėjo 16 d. buvo paskirtas į Raudonosios armijos 234-ąjį 
šaulių pulką ir kartu vykdė Pirmojo pėstininkų pulko likvidacinį darbą. 1940 m. 
spalio 26 d. pasirašė likvidacinį Pirmojo pėstininkų pulko įsakymą. 

1941 m. žiemą iš tarnybos buvo atleistas ir repatrijavo į Vokietiją. Kilus ka-
rui grįžo į Lietuvą. 1941 m. spalio 24 d. paskirtas lietuviškų savisaugos dalinių 
Šiaulių apygardos vado padėjėju. Nuo 1942 m. – Lietuvos laisvės armijos narys 
(Kauno apygarda). 1944 m. vasario 4 d. buvo priimtas į Vietinę rinktinę, pa-
skirtas jos štabo 2-ojo skyriaus viršininku. 1944 m. gegužės 15 d. vokiečių su-
imtas, išvežtas į Salaspilio koncentracijos stovyklą, vėliau į Štuthofo konclagerį. 
1945 m., kai Štuthofo lageris buvo evakuotas, Gdynėje jam pavyko pabėgti. 
Išvyko į Vokietiją, ten susirado šeimą. 1945 m. birželio 21 d. įsteigus Lietuvos 

717 LCVA, f. 930, ap. 5, b. 75; f. 513, ap. 1, b. 387, 1. 529; Lietuvos kariuomenės karininkai. 1918–1953, t. 2, p. 62–63.

Aleksandras Andriušaitis (VDKM)
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Raudonojo Kryžiaus Regensburgo skyrių, kurį laiką buvo jo valdyboje. 1947 m. 
Seifelde suformavus Sargybos kuopą, lietuvių pavadintą DLK Algirdo vardu, 
tapo jos vadu. Nuo 1949 m. gyveno JAV, nuo 1951 m. dirbo rusų kalbos dėstyto-
ju Sirakūzų universitete, 1957 m. įgijo magistro laipsnį. Bendradarbiavo „Mūsų 
žinyne“, „Karde“, „Karyje“. Vienas iš „Lietuvių enciklopedijos“ bendraautorių. 
Dalyvavo Ramovės veikloje. Mirė 1967 m. spalio 25 d., palaidotas Čikagoje.

Apdovanotas: DLK Gedimino 4-ojo ir Vytauto Didžiojo 4-ojo laipsnio or-
dinais, Lietuvos nepriklausomybės medaliu.

Žmona Olga, duktė Aleksandra Jadvyga. 

Baigiamasis Žodis

1918 metais Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, tuojau pat buvo pradėtos 
kurti ir valstybinės institucijos. Tų pačių metų pabaigoje atkuriama kariuo-
menė. Ji buvo pradėta formuoti Vilniuje, įsteigiant Pirmąjį pėstininkų pulką 
(1918 m. lapkričio 23 d.). 

Pulkas buvo formuojamas sudėtingomis Lietuvos kaip valstybės pripažini-
mo sąlygomis, besikuriančioms valstybinėms institucijoms neturint beveik jo-
kių resursų, gresiant užpuolimo pavojui. 

Pulko formavimo vieta buvo pasirinktas Alytus – toliau nuo artėjančio bol-
ševikų fronto. Buvo tikimasi, kad lietuvių gyvenamose teritorijose pulką bus 
lengviau sukomplektuoti ir aprūpinti.

Jau pačioje pradžioje buvo susidurta ne tik su materialinių resursų stygiu-
mi. Pulko karininkai pasiskirstė į dvi stovyklas – senuosius ir jaunuosius ka-
rininkus, karo mokyklas baigusius jau Pirmojo pasaulinio karo metais. Kaip 
parodė pirmieji mėnesiai, laimėjusi jaunųjų karininkų stovykla, deja, neišvengė 
apmaudžių klaidų, kurių pasekmės pulkui buvo gana skaudžios. Tai labai aiškiai 
parodė pirmosios didelės kautynės su bolševikais ginant Alytų. Pulkas, spau-
džiamas gausesnių priešininko jėgų, patyręs didelių nuostolių, buvo išblaškytas 
ir priverstas iš miesto trauktis. Tačiau sutelkus likusią pulko dalį, remiant vo-
kiečiams, Alytų pavyko atsiimti. Turėtos pozicijos buvo susigrąžintos, pavojus 
Kaunui nebegrėsė.

Pulko formavimo darbą sutrukdė ne tik pralaimėjimas prie Alytaus, bet ir 
kariuomenės vadovybės sprendimas nuo pulko atskirti 3-iąjį batalioną ir pave-
dimas formuoti jį iš naujo.

Pulkas buvo baigtas formuoti tik 1919 m. liepos 3-iąją, vykstant intensy-
vioms Nepriklausomybės kovoms su bolševikais. Ši aplinkybė atskleidžia, ko-
kiomis sąlygomis buvo atkuriama Lietuvos kariuomenė.

Kaudamasis dėl Lietuvos laisvės, pulkas perėjo visus frontus – bolševikų, 
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bermontininkų, lenkų. Jis ypač pasižymėjo kovose su bolševikais ir bermon-
tininkais. Pasibaigus Nepriklausomybės kovoms, pulkas iki 1923 m. gegužės ir 
toliau gyveno karo sąlygomis – vieno bataliono pajėgomis saugojo demarkacijos 
linijos su Lenkija barą. 

Viena iš pulko problemų buvo dažna vadų kaita ir jų ilgas laikinas pareigų 
ėjimas. Nors laikinieji pulko vadai savo pareigas stengėsi atlikti gerai, laikinumo 
faktorius neigiamai veikė tiek juos, tiek pulko karininkus.

Beveik visą pulko egzistavimo laikotarpį vadovybei teko susidurti su karių 
drausmės problema. Viena iš šio reiškinio priežasčių buvo nepatenkinamos pul-
ko buities sąlygos – gerų kareivinių trūkumas. Iki 3-iojo dešimtmečio vidurio 
pulko kariai buvo apgyvendinti kareivinėms menkai pritaikytose patalpose.

Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, pulko vadovybė pademonstravo 
gerą pasirengimą ir, sėkmingai įvykdžiusi mobilizaciją, performavo pulką pagal 
karo meto reikalavimus.

Perdislokuotas į Vilnių, ten, kur ir buvo pradėtas formuoti, pulkas naujoje 
vietoje sugebėjo greitai ir operatyviai įsikurti ir tuo pačiu metu vykdyti rimtas 
užduotis.

Sovietų okupaciją pulko kariai sutiko priešiškai, įvairiomis pasyvaus pasi-
priešinimo formomis: garsiai reiškiamu nepasitenkinimu, antisovietiniais šū-
kiais, blogėjančia drausme, pabėgimais iš pulko, tačiau tai jau nieko nebegalėjo 
pakeisti. 

Pulko istorija baigėsi taip, kaip ir visos Lietuvos kariuomenės istorija – li-
kvidavimu.

P r i e d a i 

Priedas Nr. 1

Petras Vaičiūnas
Pirmojo pėstininkų dlk gedimino pulko daina

Mūsų pulkas – pulkas pirmas! 
Gimtam Vilniuj jis sukurtas!
Alytuj jis gavo krikštą!
Nebaisus jam priešo smurtas!
 Gimta žemė mus tespiečia!
 Marš marš, gediminiečiai!
Nuo Bružų net lig Kalkuonės
Mes laukus nuo priešų valėm.
O Radviliškio kautynės
Žygiais šaukia, ką mes galim.
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Skris toli mūs žygių garsas!
Ei, valio! Mes, vyrai narsūs!

Mus globoja Gediminas!
Vargas tam, kas ardo tvarką!
Narsiai plaka mūsų širdys.
Tvirtos rankos ginklą laiko!
 Gimta žemė mus tespiečia!
 Žengte marš, gediminiečiai!
Mūsų pulkas – brolių pulkas.
Budriai žiūrim mes į vadą.
Lai dėl Vilniaus, lai dėl jūros
Nors į ugnį vadas veda!
 Skris toli mūs žygių garsas!

Ei, valio, mes vyrai narsūs!

Priedas Nr. 2

kariuomenės vado brg. gen. stasio raštikio kalba, pasakyta 1938 m. 
rugpjūčio 25 d. pulko 20 metų sukakties proga:

„Visa mūsų kariuomenė šiandien sveikina savo vyriausiąjį pulką, švenčian-
tį jau dvidešimtąją metinę sukaktį.

1-ojo pėst. D. L. K. Gedimino pulko kūrimosi sąlygos, jo istorija ir garbingi 
žygiai per karą dėl Lietuvos nepriklausomybės visiems mums yra labai gerai žinomi. 
Jūs, gediminėnai, galite tikrai didžiuotis, turėdami garbę tarnauti mūsų pirmaja-
me pulke. Bet visada atsiminkime, kad vien pasididžiavimo neužtenka. Pirmiausia 
reikia gerbti savo pulką, jo praeities žygius, tuose žygiuose pasižymėjusius karius – 
karininkus, puskarininkius ir kareivius, bet ypatingai tuos, kurie pulko garbingųjų 
kautynių lauke už savo Tėvynę, taigi ir už mus, paguldė savo galvas. Tokių didvyrių 
jūsų pulkas turi gan daug, priešaky su žuvusiu kautynėse pulko vadu karininku 
Juozapavičiumi. Garbė jiems, bet garbė ir pulkui, kuris juos davė.

Geriausiai tuos didvyrius pagerbsime, jei patys būsime verti jų palikimo, 
t. y., jei taikos metu būsime geri piliečiai, dori ir darbštūs žmonės, drausmingi ir pa-
triotingi kariai, o karo metu visi, kaip vienas, narsūs, ryžtingi, pasišventę ir baisūs 
priešui Tėvynės gynėjai. Pulko dvidešimtmečio proga mūsų Vyriausiojo Ginkluotųjų 
Jėgų Vado akivaizdoje dar kartą kiekvienas sau ir visi kartu pasiryžkime tik tokiais 
ir būti.

Per dvidešimtį metų pulkas padarė didelę pažangą visose srityse. Pirmoji 
pulko kareivinė 1918 m. lapkričio mėnesį Vilniuje buvo Valstybės Tarybos rūmų rū-
syje, tuo tarpu šiandien iškilmingai pašventinta jau ne pirmoji iš eilės nauja didelė 
ir moderniška patalpa kareivinėms. Tas pats ir su ginklais: 1918 metais su dideliais 



          
266

sunkumais ir kliūtimis tekdavo rankioti bet kokį tinkamą ar netinkamą ginklą, 
o šiandien pulkas apginkluotas jau moderniškais ginklais, be to, tą ginklavimą 
papildo net patys kariai savo lėšomis ir mūsų visuomenė gausingomis aukomis. Šia 
proga kariams aukotojams ir garbingajai Ukmergės visuomenei už paramą ir aukas 
širdingai dėkoju.

Dirbkite, gediminėnai, siekite pažangos ir toliau, kad visi jūs, būdami pir-
mojo pulko kariais, ir visuose savo darbuose visada būtumėte taip pat tik pirmieji.

Džiaugdamasis savo dviejų dešimtmečių praeitimi pulkas didelių 
iškilmių, ypatingai tokių, kurioms reikia daugiau piniginių išlaidų, ne-
daro, paaukodamas sutaupytas sumas ginklų fondui. Ši tendencija dabar 
viešpatauja visoje mūsų kariuomenėje, ir tai yra visai suprantama, nes 
dabartinis momentas reikalauja rūpintis pirmiausia savo saugumu ir gin-
klais. Šis įsitikinimas tevadovauja mums ir toliau.

Šiandien Gedimino pulkui suteikė daug garbės savo dalyvavimu šventėje 
J. E. Ponas Respublikos Prezidentas, tas visų mūsų gerbiamas valstybės vyras, kuris 
vadovavo mūsų valstybei tada, kada pirmas pulkas kūrėsi, kada jis garbingai kovėsi 
dėl Lietuvos nepriklausomybės, ir vadovauja dabar, kada tas pats pulkas mini savo 
dviejų dešimtmečių sukaktį. Šia proga pagerbkime mūsų Vyriausiąjį Ginkluotųjų 
Jėgų Vadą ir Respublikos Prezidentą, jo garbei sušukdami triskart valio!“

Priedas Nr. 3

VILNIAUS RINKTINĖS Slaptas (Op) ŠTABAS 
PANEVĖŽYS, 1939 X 17. 24 00 v.
Nr. 3934

               
VILNIAUS RINKTINEI ĮSAKYMAS Nr. 1.
I dalis

I. APLINKYBĖS.

Sudarytąja su SSSR sutartimi VILNIAUS kraštas grąžinamas LIETUVAI.
Apytikrė LIETUVOS-SSSR siena - kaip duota išsiuntinėtose skaidrėse. 

Tiksli sienos linija bus nurodyta vėliau.
Įžygiuojančioms į VILNIAUS KRAŠTĄ mūsų kariuomenės dalims gali pa-

sipriešinti vietinis mums priešingas gaivalas ir SSSR kariuomenės nelikviduoti 
lenkų kariuomenės likučiai.

Tenka skaitytis tiek su tų elementų pasipriešinimu ir sabotažu, tiek su jų 
partizaniškais veiksmais.

Nepatikrintomis žiniomis lenkų partizanų būriai pastebėti VILNIAUS 
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mieste ir IGNALINAS, SUJKI rajone.
Yra žinių, kad gali būti užminuotos šios vietos:

VILNIUJE - Žaliasis ir Geležinis tiltas, geležinkelio ir vieškelio kryžkelė 
tarp TRAKŲ ir VILNIAUS,

1. ir 5. pėst. leg. pulkų kareivinės VILNIUJE, SSSR kariuomenės iškasti ir 
vėliau užlyginti apkasai apie VILNIŲ.

Visas kraštas galutinai nualintas ir išsemtas.

Išvada:
Susidūrimai su partizanais galimi VILNIUJE ir IGNALINAS, SUJKI ra-

jone.

II. UŽDAVINYS VILNIAUS RINKTINEI.

1. Užimti VILNIAUS miestą ir kitus didesnius krašto centrus.
2. Sudrausti ir išvalyti kraštą nuo nepageidaujamo elemento, atstatyti tvarką 

ir saugumą.
3. Užimti ir saugoti naująją sieną su SSSR iki kariuomenę pakeis pasienio 

apsaugos policija.
4. Sudaryti įgulas:
VILNIUS,
ŠVENČIONĖLIAI,
VALKININKAS
ir pagal reikalą - mažesnes kitur.
5. Geležinkelių kuopai
Užimti VILNIAUS krašto geležinkelių stotis ir laiduoti jų saugumą.
Geležinkelių kuopa veiks netarpinėje Geležinkelių karo komendanto 

valdžioje.

III. SUMANYMAS.
1) Administracijos linija saugos dalinių peržengiama vienu laiku pagal atski-

rai nustatytą ceremonialą.
2) VILNIAUS krašto užėmimą ir valymą vykdyti trimis ruožtais.
I - pirma diena - iki KOLESNIKI, OLKIENIKI, KINOLOWKA (3 km 

į š. v. nuo RUDOMINO), HST PORUBANEK, WAKA, (prie up. WAKA), 
BUKISZKI, BOBROWSKIE (10 km į š. nuo VILNIAUS), geležinkelis POD-
RODZIE iki LATVIJOS.

II - antra diena - iki Vw RAKLISZKI (16 km į v. nuo W. SOLECZNI-
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KI), VILNIUS, LIETUVOS–SSSR siena nuo up. NERIS iki LIETUVOS-
LATVIJOS sienos.

III - galutinai pasiekti ir baigti išsistatymą sienos apsaugai skirtais daliniais 
LIETUVOS-SSSR sienoje.

3) VILNIAUS miesto užėmimą vykdyti pagal atskirą planą.

ADMINISTRACIJOS LINIJOS PERŽENGIMAS.
1. Peržengimo diena - X d.
X d. laikoma pirmąja veiksmų d.
X+l d. - antrąja“
X+2 d. -  trečiąja“
Išeities riba žygiui - administracijos linija. Išeities padėtį užimti X d. 05 50 v.
2. Pagrindinėse vorų adm. linijos peržengimo kryptyse prie pat adm. linijos 

iki 05 50 v. pastatyti radijo imtuvus išklausyti mano žodį, transliuojamą iš ŠIR-
VINTOS telkinio adm. linijos peržengimo punkto. Prie imtuvų, panaudojant 
reikiamas atsargos priemones, sutelkti galimai didesnį priekinės saugos kareivių 
skaičių. Prieš tardamas žodį įsakysiu padegti gaires. Tuo metu visose peržen-
gimo vietose artimiausios gairės turi būti uždegtos. Baigsiu komanda „marš į 
VILNIŲ“, po kurios tuo pat momentu turi pradėti žygį per adm. liniją pir-
masis priekinės saugos dalinys. Telkinių vadams per pasienio policiją paskelbti 
abiejų pusių adm. linijos gyventojams apie sienos peržengimo vietas ir laiką ir 
nekliudyti telktis žmonėms išklausyti ceremonialą ir pasižiūrėti žygiuojančios 
kariuomenės.

Tiems kareiviams, kurie negalės klausytis prie radijo imtuvų tuo pat metu 
perskaityti „Vilniaus Rinktinės vado žodį peržengiant administracijos liniją“.

3. Adm. linijos peržengimas, žygis, poilsiai ir Vilniaus užėmimas daugelyje 
vietų bus filmuojamas. Atkreipti dėmesį į žygio drausmę ir įspėti kareivius, kad 
filmavimo metu dirbtinai ne pozuotų.

4. Mano atsišaukimas „Vilniečiai.“ /lietuvių ir lenkų kalba/ pavesti speci-
aliems pareigūnams žygio metu išklijuoti kryžkelėse, gyvenvietėse, o sustojus 
postoviui – postovių vietose ir apylinkėje.

ŽVALGYMAS.
X diena.
Aviacija.
1. - Ar nesuardyti tiltai per up. WAKA ties POGIRY, RADZINKA, WAKA, 

PAP FBR, WAKA KOWIENSKA;
- per up. NERIS ŽVĖRYNO, ŽALIASIS ir siaurojo geležinkelio tiltai;
- per up. VILNELĘ /VILEJKA/;
2. ar nekasami apkasai ir ar nėra žmonių susibūrimų /pasirengimo ginti 

žymių/ šiose kryptyse:
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- SEMELIŠKĖS, SENIEJI TRAKAI, POGIRY, NIEMIEŽ;
- VIEVIS, RIKANTAI, LANDVARAVAS, VILNIUS;
- ŠIRVINTOS, MEJSZAGOLA, VILNIUS;
- GIEDRAIČIAI, PODBEREZIE, RZESZA, VILNIUS;
- INTURKĖ, NIEMENCZYN ir INTURKĖ, PODBEREZIE, BEZDA-

NY, VILNIUS;
- Geležinkelis VILNIUS, DAUGPILIS nuo up. NERIS iki sienos su LA-

TVIJA.
3. Ar nedaromos barikados VILNIUS miesto gatvėse.
Žinias suteikti iki 15 00 v. rinktinės štabui ir teigiamu atveju vorų vadams.
4. Išžvalgyti ŠVENČIONĖLIAI, PODRODZIE miškų masyvą, tikslu pati-

krinti ar nėra didesnis susitelkimas partizanų.
Geležinkelio krypties ir miškų žvalgymo davinius pranešti ŠVENČIONĖ-

LIŲ telkinio vadui X dieną iki 12 00 v.

X+l diena.
Aviacija.
1. VILNIUS miesto žvalgymas, tikslu patikrinti ar nerengiamas pasiprieši-

nimas miesto gatvėse.

X+2 diena.
1. 3.KP. Žvalgyti iki naujos sienos su SSSR bare: iš pietų vakarų VILNIUS, 

LYDA geležinkelio išskirtinai, iš šiaurės rytų vieškeliu WILEJKA, MICKYNY, 
LAWARYSZKI įskirtinai. Dienos būvyje pasiekti JASZUNY, TURGIELE, 
GULBINĄ, Gut KRUTOGOWKA ribą. Šioje riboje pernakvojus kitą dieną 
švintant žvalgyti iki sienos su SSSR ir pasiekus ją žvalgymą baigti ir grįžti į VIL-
NIUS, suteikiant žvalgymo metu surinktas žinias 9.PP. kuopų vadams TUR-
GIELE,  GULBINĄ, Gut KRUTOGOLOWKA gyvenvietėse.

Žvalgymo kryptys:
- VILNIUS, TURGIELE;
- VILNIUS, MIEDNIKI;
- VILNIUS, KIENA, SZUMSK;
- VILNIUS, MICKYNY, LAWARYSZKI.
Žvalgymui išskirti nedaugiau vieno eskadrono.
2. l.PP. Judriaisiais daliniais žvalgyti ir valyti iki sienos su SSSR ir iki skiria-

mosios su ŠVENČIONĖLIŲ telkiniu šiomis kryptimis:
- VILNIUS, Gut KRUTOGOLOWKA, BUJWIDZE;
- VILNIUS, BEZDANY, PUNŽANY;
- VILNIUS, NIEMENCZYN, SUŽANY.
Žvalgymą pradėti švintant. Žvalgymui išskirti nedaugiau vienos kuopos ver-

tės.
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3. Aviacija /numatoma/.
Ploto į šiaurės rytus nuo VILNIUS žvalgymas, tikslu rinkti žinias išeinant 

9.PP Bn į pasienį su SSSR.

VIII. VADOVIETĖS.
1. Kariuomenės Vado   - KAUNAS,
Kariuomenės PŽRP   - VIEVIS,
Mano iki X. 18. 12 00 v.  - PANEVĖŽYS, o vėliau - UKMERGĖ,
Nuo X+l d. 14 00 v.   - VILNIUS, buv. sapiorų kareivinės.
Rinktinės PŽRP X. 18 nuo 18 00 v.  - ŠIRVINTOS.
X.d nuo 20 00 v.   - BONDARY.
Vorų viršininkų:
Pradinės nuo X 17. 20 00 v.
ŠVENČIONĖLIŲ tlk. V   - SALDUTIŠKIS /SYLGUDISZKI/,
3.KPV   - POPOWSZNA,
2.KPV   - OLKIENIKI.
5/Bn   - KOLESNIKI.

3. X - 1 d. baigiantis.
ŠVENČIONĖLIŲ tlk. V   - ŠVENČIONĖLIAI,
l.PPV    - VILNIUS,
VIEVIO tlk. V   - VILNIUS,
3.KPV   - VILNIUS,
2.KPV   - OLKIENIKI,
5.PP/BnV   - Gut LĖDACISZKI.

PASTABA: 9.PP/Bn sekančią po VILNIAUS užėmimo dieną - RUKOJ-
NIE.

Žygio metu vorų vadai pagrindinių jėgų galvose.

D. generolas /-/ VITKAUSKAS,
RINKTINĖS VADAS.
Gen. št. pulkininkas /-/ SPRANGAUSKAS,
ŠTABO VIRŠININKAS“718

718  Martinionis A. Žygis į Vilnių 1939 m. spalio 27–29 d., p. 108–112.
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Priedas Nr. 4

Pirmojo pėstininkų pulko kariai, apdovanoti Vyčio kryžiumi719

krn. Juozapavičius Antanas 
brg. gen. Čaplikas Julius 
brg. gen. Ladiga Kazys – 4-ojo ir 5-ojo laipsnio 
brg. gen. Rėklaitis Mikas
brg. gen. Jackus Jonas 
plk. Genys Petras 
gen. št. plk. Skorupskis Vladas – 4-ojo ir 5-ojo laipsnio 
gen. št. plk. Sprangauskas Kazys 
plk. Šaudzis Vincas – 4-ojo ir 5-ojo laipsnio 
plk. Dundulis Povilas – 4-ojo ir 5-ojo laipsnio 
gen. št. plk. Čepauskas Albinas – II rūšies 
plk. ltn. Bilminas Bronius 
plk. ltn. Bužinskas Jonas 
plk. ltn. Daukšys Petras 
plk. ltn. Murnikas Petras 
plk. ltn. Plenta Juozas 
plk. ltn. Pošiūnas Antanas – II rūšies 
ats. mjr. Džiuvė Adomas 
mjr. Repšys Mikas 
mjr. Zabulionis Napoleonas 
mjr. Žemaitis Antanas
kpt. Bagdonas Stasys
kpt. Durcholc Otto 
kpt. Ikamas Vladas 
kpt. Kinduris Vincas 
kpt. Marcinkevičius Stasys – 4-ojo ir 5-ojo laipsnio 
kpt. Povilaitis Antanas 
kpt. Treideris Adomas 
kpt. Zolotorius Jonas 
ltn. Bartasevičius Jonas 
ltn. Šmidtas Alfredas
ltn. Zablockas Petras
j. ltn. Sidaravičius Jurgis 
j. ltn. Lukoševičius Petras – 4-ojo ir 5-ojo laipsnio 
j. ltn. Rulinskas Edvardas 

719  Vyčio kryžiaus ir jo ordino kavalieriai // Karys, 1938, Nr. 46, p. 1303–1304.
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vrš. Gembickis Bolius – 2-ojo ir 3-iojo laipsnio 
vrš. Bagušas Petras 
vrš. Stikliūnas Adomas – 2-ojo ir 3-iojo laipsnio 
vrš. Striupkus Juozas 
vrš. Kazlauskas Juozas – 2-ojo ir 3-iojo laipsnio 
vrš. Valinavičius Stasys
vrš. Šimukonis Juozas
vrš. Umbrasas Kostas
vrš. Dikinis Juozas
vrš. Astrauskas Valerijonas
vrš. Vaickelionis Vladas
psk. Adomavičius Mikas
psk. Antaninas Kazys
psk. Beržinskas Juozas
psk. Budzeika Juozas
psk. Bulota Kazys
psk. Burdulis Vincas
psk. Raguckas Vincas
psk. Lebednikas Feliksas
psk. Veiveris Jonas
psk. Navickas Juozas
psk. Adomavičius Mikas
psk. Knochneris Antanas
psk. Zabarauskas Vincas
psk. Pyragas Antanas
psk. Marcinkaitis Simas
psk. Tutlys Antanas
psk. Lukoševičius Petras
psk. Pampolas Juozas
psk. Sanda Povilas
psk. Matonis Antanas
psk. Jakimavičius Stasys
psk. Daunys Pranas
psk. Stelionis Jonas
psk. Kuosa Juozas
psk. Mikalauskas Leonas
psk. Morkūnas Pranas
psk. Jurkiūnas Petras
psk. Jablonskis Vincas – 2-ojo ir 3-iojo laipsnio 
psk. Musteikis Jonas
psk. Reventas Povilas
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psk. Daunoras Petras
psk. Bukučinskas Pranas – 2-ojo ir 3-iojo laipsnio
psk. Lebednikas Petras
psk. Zalenka Juozas
psk. Skvorcas Jurgis
psk. Stribulskis Jonas
psk. Malinauskas Jurgis – 2-ojo ir 3-iojo laipsnio 
psk. Grėbliauskas Kazys 
psk. Leipus Antanas 
psk. Bužinskas Juozas 
psk. Ezerskis Aleksas 
psk. Krušinskas Juozas – 2-ojo ir 3-iojo laipsnio 
psk. Laurinaitis Baltrus – 2-ojo ir 3-iojo laipsnio
psk. Draudželauskas Jonas – 2-ojo ir 3-iojo laipsnio
psk. Sutkus Stasys – 2-ojo ir 3-iojo laipsnio
psk. Kaganas Volfas – 2-ojo ir 3-iojo laipsnio
san. psk. Kutra Jonas
j. psk. Aliulis Juozas – 2-ojo ir 3-iojo laipsnio
j. psk. Bučionis Alfonsas – 2-ojo ir 3-iojo laipsnio 
j. psk. Matusevičius Petras 
j. psk. Anza Vincas 
j. psk. Urbanėlis Zakaras 
j. psk. Juodagalvis Mikas 
j. psk. Puiša Juozas 
j. psk. Sarulis Pranas 
j. psk. Lapinskas Antanas 
j. psk. Mėšlius Jurgis 
j. psk. Kvietkauskas Jonas 
j. psk. Vitkauskas Alfonsas 
j. psk. Veiveris Jonas 
j. psk. Pupka Jonas 
j. psk. Stankevičius Alfonsas 
j. psk. Buraitis Matas 
j. psk. Orentas Antanas 
j. psk. Vižlenskas Juozas 
j. psk. Muraška Juozas 
j. psk. Zencevičius Juozas 
j. psk. Mickevičius Juozas 
j. psk. Kuosa Juozas 
j. psk. Pimpė Raulynas 
j. psk. Stankevičius Jonas 
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j. psk. Grigonis Antanas 
j. psk. Griškaitis Jonas 
j. psk. Dirsė Vincas 
j. psk. Uždavinys Benadas 
gr. Strazdas Jurgis
gr. Gaidelis Antanas 
karo inv. Jurelionis Antanas 
karo inv. Pratkevičius Jurgis 
eil. Kudzys Pranas
eil. Lekavičius Juozas
eil. Tamošaitis Jonas
eil. Starkevičius Pranas
eil. Mūrinis Jurgis
eil. Žilinskas Antanas
eil. Gusčinas Pranas
eil. Jazenauskas Domas
eil. Javarauskas Vincas
eil. Kuosa Jonas
eil. Šklerys Julius
eil. Lavininkaitis Antanas
eil. Kriaučiūnas Antanas
eil. Juodvalkis Jurgis
eil. Šiugždinis Povilas
eil. Petrukonis Pranas
eil. Džerus Petras
eil. Mikušauskas Pranas
eil. Oškutis Valentas
eil. Kiaulevičius Stasys
eil. Kardišauskas Juozas
eil. Klimantavičius Matas
eil. Šiugždinis Pranas
eil. Rutkauskas Bronius
eil. Žekavičius Bolius
eil. Vingelevičius Mikas
eil. Pasaulis Stasys
eil. Vadeiša Jonas
eil. Mikalajūnas Juozas
eil. Miliūnas Pranas
eil. Mordosas Jonas
eil. Raginė Andrius
eil. Morkūnas Feliksas
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eil. Sinkevičius Liudas
eil. Masionis Antanas
eil. Sakalauskas Feliksas
eil. Pipas Kazys
eil. Krasnauskas Mikas
eil. Šuminas Vincas
eil. Kepalas Povilas
eil. Zdanavičius Juozas
eil. Lastauskas Petras
eil. Mališauskas Juozas
eil. Ališauskas Andrius
eil. Pačesa Adomas
eil. Nanartavičius Mikas
eil. Gulbinas Jonas
eil. Šteinbergas Abromas
eil. Maižiešius Kazys
eil. Pocius Kazys
eil. Krikščiūnas Juozas
eil. Gerulaitis Jonas
eil. Obolevičius Jonas
eil. Vaitkevičius Petras
eil. Birfus Judelis
eil. Keršis Antanas
eil. Treideras Simas
eil. Niaura Jonas
eil. Miliauskas Vincas
eil. Petrauskas Pranas
eil. Jakovlis Nikodemas
eil. Sejūnas Kazys
eil. Miškonis Antanas
eil. Mikonis Jonas
eil. Sadauskas Stasys
eil. Liekas Antanas
eil. Novopolskis Jokūbas
eil. Vileita Pranas
eil. Lūšys Pranas
eil. Visockis Pranas
eil. Krikščiūnas Antanas
eil. Svetulevičius Aleksas
eil. Nedzinskas Pranas
eil. Zinkevičius Viktoras
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eil. Samuolis Jonas
eil. Raginskas Jonas
eil. Zaborauskas Petras
eil. Degutis Liudas
eil. Skučas Antanas
eil. Miklušis Zenonas
eil. Vasermanas Simas
eil. Bingelis Bernardas
eil. Vizbaras Juozas
eil. Knyšius Jonas
eil. Valickevičius Stasys
eil. Petkevičius Antanas
eil. Stuglys Silva
eil. Meškėla Jonas
eil. Baškevičius Bronius
eil. Miškinis Juozas
eil. Janulevičius Petras
eil. Žukauskas Simas
eil. Taraškevičius Juozas
eil. Gilius-Gilevičius Kazys
eil. Gudmanas Ciprijonas
eil. Belevičius Juozas
eil. Butkevičius Juozas
eil. Jurkštis Vincas
eil. Kugaudas Mikas
eil. Liutkus Juozas
eil. Lūšys Petras
eil. Mėlynis Alfonsas – 2-ojo ir 3-iojo laipsnio
eil. Milušauskas Antanas
eil. Rakauskas Petras
eil. Rancevas Izidorius
eil. Šatas Petras
eil. Tulkačiovas Stepas
eil. Žakevičius Bolius
eil. Grigonis Bronius – 2-ojo ir 3-iojo laipsnio
eil. Vaikutis Alfonsas – 2-ojo ir 3-iojo laipsnio
eil. Kaušinis Petras – 2-ojo ir 3-iojo laipsnio
eil. Masionis Teofilius
eil. Kalėda Juozas
eil. Juzėnas Mikas
eil. Valukonis Juozas
eil. Sabeckas Pranas
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 santrumPos

adm. – administracija
Ae – aerodromas
AG – artilerijos grupė
AP – artilerijos pulkas
art. – artilerijos
ats. – atsargos
aut. – automobilininkų
AV – artilerijos vadas
avc. – aviacijos
Bn – batalionas
Br. – brigada
brg. gen. – brigados generolas
BrV – būrio vadas
Bn (b-nas) – batalionas
BnTC – bataliono telefono centrinė
BnV – bataliono vadas
Bt. – baterija
BtV – baterijos vadas
BV – brigados vadas
D – divizija
div. gen. – divizijos generolas
DRC – divizijos ryšių centras
DTC – divizijos telefono centrinė
DV – divizijos vadas
dv. – dvaras
eil. – eilinis
Esk – eskadronas
fal. – falvarkas (palivarkas)
gen. – generolas
gen. št. – generalinio štabo
gkl. – ginklavimo
glž. – geležinkelininkų
gr. – grandinis
int. – intendantų
Inž. – inžinerija
inž. – inžinerijos
j. ltn. – jaunesnysis leitenantas
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j. psk. – jaunesnysis puskarininkis
k. – kaimas
kav. – kavalerijos
KKp – kulkosvaidžių kuopa
KmVk – komandos viršininkas
KP – kavalerijos pulkas
Kp – kuopa
KPV – kavalerijos pulko vadas
kpt. – kapitonas
KpV – kuopos vadas
krn. – karininkas
krv – kareivis
KV – kariuomenės vadas
l. k. – lengvasis kulkosvaidis
LYA – Lietuvos ypatingasis archyvas
Lpšt – lauko paštas
ltn. – leitenantas
mjr. – majoras
Op – operacinis
OP – operatyvinis
papor. – paporučikis 
PD – pėstininkų divizija
PDV – pėstininkų divizijos vadas
pėst. – pėstininkų
Pion. Br. – pionierių būrys
plk. – pulkininkas
plk. ltn. – pulkininkas leitenantas
Pn. – pionierius
poruč. – poručikas 
PP – pėstininkų pulkas
pplk. – papulkininkis 
PPV – pulko vado padėjėjas
praporšč. – praporščikas 
psk. – puskarininkis
PV – pulko vadas
RA – raitoji artilerija
RArt. – raitosios artilerijos
rš. – ryšių
san. – sanitarijos
Sk. – skyrius
s. k. – sunkusis kulkosvaidis
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SKEsk – sunkiųjų kulkosvaidžių eskadronas
SPKp – sunkiųjų priemonių kuopa
SSRS (SSSR) – Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjunga
š. r. – šiaurės rytai
šrv. – šarvuočių
Št. – štabas
št. – štabo
Tn. Br. – tankų būrys
tsn. – teisininkų
up. – upė
V – vadas
v. – valanda
vald. – valdininkas 
VKP(b) – Visasąjunginė komunistų partija (bolševikų)
VV – vadavietė
vet. – veterinarijos
vrš. – viršila
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Deveikis Jonas – 163, 166, 168
Davydovas Aleksas – 165
Dikinis Juozas – 272
Dirsė Vincas – 274
Dobrickas Ignas – 88
Draudželauskas Jonas – 273
Drufas – 127
Ducholcas Otto (Durchgolc) – 98, 116, 271
Dulinskas Jonas – 191
Dumčius Vladas – 163
Dundulis Povilas – 14, 18, 34, 50, 52, 81, 85, 92, 93, 95, 102, 103, 106, 130, 
132, 133, 134, 143, 153, 155, 163, 165, 166, 170, 171, 178, 181, 182, 184, 186, 
237, 255, 271
Dutkus Antanas – 217
Džemeraika Juozas – 232
Džerus Petras – 274
Džiuvė Adomas – 61, 84, 88, 106, 271
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e

Eibavičius Jonas – 168
Eidimtas Feliksas – 234 
Elpern Chaja – 117
Ezerskis Aleksas –273 

F

Falkenhainas (Falkenhayn) – 14

g

Gabriukas – 44
Gaidelis Antanas – 274
Gajus G. – 121
Galvanauskas Ernestas – 116
Galvydis-Bykauskas Jonas – 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 
47, 50, 237, 241, 242, 243
Garmus Pranas – 53, 96, 104
Gaučys Vytautas Kazys – 220
Gaudešius Jonas – 115, 122
Gautis Vytautas Kazys – 234
Gavelis – 15
Gavrylovas V. – 51
Gedvilas Mykolas – 234
Gembickis Bronius (Bolius) – 88, 104, 272
Genys Andrius – 164, 165, 167
Genys Petras – 14, 24, 30, 39, 41, 45, 69, 74, 75, 77, 84, 106, 130, 132, 140, 
142, 150, 152, 153, 155, 156, 271
Gerulaitis Jonas – 275
Gerulaitis Zenonas – 14, 24, 30, 45, 58, 189
Giedraitis Balys – 14, 53, 189
Gilius-Gilevičius Kazys – 276
Gintautas K. – 202
Gira Liudas – 8, 12
Gladutis Pranas – 9, 11, 14, 24, 31, 41, 61, 90, 123
Glušauskas Antanas – 35
Gorodeckis – 159
Goštautas M. – 48
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Grabliauskas Juozas – 134
Grajauskas – 28
Grebliauskas Pranas – 165
Grėbliauskas Kazys – 273
Gricius – 178
Grigaliūnas-Glovackis Vincas – 8, 9, 10, 11, 12, 14, 109, 237, 238, 239, 240
Grigonis Antanas – 274
Grigonis Bronius – 88, 276
Grinius Jonas – 234
Grinius Kazys – 165
Grinkovas – 36
Griškaitis Jonas – 274
Griškelis Vincas – 35
Griškevičius Juozas – 196
Grižas Jonas – 230, 231
Grobmanas Michaelis – 117
Grubliauskas – 54
Grudzinskas – 9, 180
Grudzinskas V. – 9
Gudavičius – 50, 193
Gudavičius Stasys – 165
Gudelis K. – 200
Gudmanas Ciprijonas – 276
Gudrevičius Pranas – 110
Gulbinas Jonas – 275
Gureckis Petras – 14
Gurvičius – 28
Gusčinas Pranas – 274
Gusčius Pranas – 274
Gustaitis Leonas – 198, 199, 202, 205, 211, 215, 217, 220, 223, 224, 226, 
227, 237, 259
Gužas – 12

i

Ikamas Vladas – 98, 229, 271
Ingaunis Mečys – 187
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j

Jablonskis Vincas – 272
Jackus Jonas – 70, 87, 88, 106, 271
Jackūnas Stasys – 193
Jakimavičius Stasys – 82, 272 
Jakovlis Nikodemas – 103, 275
Janeliūnas Povilas – 236
Jankauskas Vidmantas – 7, 17, 18, 22, 26, 29, 32, 35, 41, 42, 47, 49, 50, 51, 
53, 54, 57, 59, 60, 61, 64, 85, 96, 101, 104, 106, 113, 115, 238, 245, 246, 256 
Jankus Aleksandras – 234
Janulevičius Petras – 276
Janulionis L. – 17, 19
Januškevičius Antanas – 187
Jaruševičius Petras – 234
Jasėnas – 159
Jasulaitis Vincas – 96
Javarauskas Vincas – 274
Jazenauskas Domas  – 274
Jekelevičius Antanas – 114
Jocius Jonas – 234
Jodko E. – 53
Jokubaitis – 178
Jonikas Jonas – 185
Jonikas Juozas – 192
Jonytis – 159
Josiukas J. – 50, 90
Jucevičius Bronius – 88
Jurelionis Antanas – 274
Jurkštis Vincas – 276
Jurkus Klemensas – 168
Juodagalvis Mikas – 273
Juodelis J. – 212
Juodelis P. – 143, 156, 162
Juodelytė Liucija – 254
Juodišius Leonas – 234
Juodvalkis J. – 104
Juodvalkis Jurgis – 105, 274
Juozapaitis Kostantas – 21
Juozapavičius Antanas – 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 
51, 134, 211, 237, 243, 244, 271
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Jurašas – 166
Jurkiūnas Petras – 272
Jurkštis Vincas – 276
Jurkus Klemensas – 183
Juzėnas Mikas – 88, 276

k

Kačinskas Ranaldas – 105, 163
Kadžys Kazimieras – 24, 106, 166
Kaganas Volfas – 103, 273
Kairiūnas Jonas – 14
Kalėda Juozas – 88, 276
Kalasauskas Mikas – 181
Kalinauskaitė Dominyka – 23
Kolosauskas Mikas – 165
Kamberis – 231
Kamičaitis – 235
Kaminskaitė Janina – 256
Kanclynius – 235
Kanišauskas Julius – 234
Kardišauskas Juozas – 274
Karevičius Bronius – 143, 164, 166, 185, 186, 192
Karvelis Vladas – 205, 206, 207, 208, 210, 237, 258
Kasakaitis J. – 28
Kaušinis Petras – 276
Kavaliauskas Vladas – 234
Kazickas V. – 90
Kazlauskas Juozas – 35, 67, 104, 112, 272
Keblaitis A. – 35, 207, 207, 226
Keršis Antanas – 102, 275
Kemežis Antanas – 54
Kepalas Povilas – 275
Keršys Antanas – 103
Kiaulevičius Stasys – 274
Kibirkštis – 98
Kinduris Vincas – 271
Kioleris (Këhler) – 80, 82, 83
Kitkauskas Petras – 193, 234
Kleščinskis Konstantinas – 141, 145, 147, 149
Klimantavičius Matas – 274
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Klimavičius Vincas – 198, 235
Knochneris Antanas – 272
Knyšius Jonas – 276
Kondratavičius Konstantinas – 13
Kostelnauskas Gerardas – 106
Kranauskas – 231
Krasnauskas Mikas – 275
Kraucevičius J. – 130
Kraucevičius Juozas – 141
Kraupas – 139
Krikščiūnas Andriejus – 35
Kriaučiūnas Antanas – 274
Kriščiūnas Antanas – 275
Krikščiūnas Juozas – 275
Kriščiūnas Andriejus – 35
Kriugeris (Krüger) – 63, 68, 69
Krušinskas Juozas – 273
Kubilius Jurgis – 11, 241
Kubilius Juozas – 35, 97
Kubiliūnas J. – 235
Kubiliūnas Juozas – 193, 235
Kubiliūnas Petras – 182, 183, 192
Kučaitis Juozas – 234
Kučinskas Kostas – 16
Kudzys Pranas – 88, 274
Kugaudas Mikas – 276
Kulikauskas Jonas – 156
Kulikauskas Stasys – 187
Kundrotas V. – 61, 225
Kuosa Jonas – 274
Kuosa Juozas – 272, 273
Kutra Jonas – 273
Kuzmickas Klemas – 181
Kuzmickas Stasys – 187
Kvedaravičius Pranas – 14, 24, 143, 152
Kvietkauskas Jonas – 10, 16, 273
Kvinta Mikas – 90, 102



      
289

l

Ladiga Kazimieras – 7, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 
37, 38, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 90, 94, 95, 96, 97, 
98, 100, 103, 105, 107, 109, 113, 117, 118, 121, 134, 161, 237, 245, 246, 247, 
248, 271
Landbergis Vytautas – 14, 15, 17
Lapinskas Antanas – 167, 273
Lapnickas Jonas – 198
Lastauskas Petras – 275
Laugalis – 148
Laurinaitis Baltrus – 104, 112, 273
Lavininkaitis Antanas – 274
Lebednikas Feliksas – 272
Lebednikas Petras – 273
Leikas Antanas – 275
Leipus Antanas – 235, 273
Lekavičius Juozas – 88, 274
Lekavičius Bronius – 232
Leonavičius J. – 155, 163, 176
Lesčius Vytautas – 7, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 21, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 36, 36, 
41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 54, 55, 57, 59, 62, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 
77, 78, 80, 87, 86, 90, 93, 94, 96, 99, 100, 101, 103, 104, 106, 109, 110, 111, 
113, 114, 116, 129, 133, 134, 135, 137, 148 
Levinas Antanas – 187, 198
Levinas Jonas – 165, 167
Levinas – 232
Liatukas Pranas – 32, 95, 96, 105, 116
Liauba – 235
Lickas Antanas – 103
Ličkus Petras – 152, 163
Ligeikiutė Emilija – 23
Linčas Lesejus – 234
Liutkus Juozas – 276
Listopadskis Juozas – 165, 166
Losevičius Juozas – 168
Łossowski P. – 216
Lukoševičius Petras – 271, 272
Lukoševičiūtė Sofija – 259
Lūšys Petras – 276
Lūšys Pranas – 275
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m

Mackevičius Kazys – 191, 193
Maižiešius Kazys –  275
Makulavičius Aleksandras – 176
Maliauskas Julius – 88
Malinauskas Jurgis – 68, 104, 273
Mališauskas Juozas – 275
Mankauskienė – 16
Marcinkaitis Simas – 272
Marcinkevičius Stasys – 66, 90, 93, 95, 103, 112, 134, 271
Marčiukaitis Simas – 82
Markovska Rivė – 117
Martinionis Antanas – 215, 218, 222, 224, 270
Martinonis J. – 95
Masionis Antanas – 272, 275
Masionis Teofilius – 87, 276
Maslovas – 235
Mataitis – 68
Matulevičius Julius – 96
Matulionis A. – 230, 232
Matusevičius Petras – 273
Mėlynis Alfonsas – 276
Merkys Antanas – 54, 60, 243, 257
Meškėla Jonas – 276
Mėšlius Jurgis – 273
Mickevičius Juozas – 273
Michelman Judė – 117
Mikalajūnas Juozas – 274
Mikalauskas Leonas – 272
Mikelėnas Aleksandras – 9, 49, 50
Mikučionis Ignas – 227
Mikušauskas Pranas – 274
Miklušis Zenonas – 276
Mikoliūnas Vladas – 196, 197
Mikonis Jonas – 103, 275
Mikuckis J. – 60
Mileika – 231
Miliauskas Vincas – 103, 275
Miliutinas N. – 241
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Miliūnas Pranas – 274
Milkevičius S. – 192
Milušauskas Antanas – 276
Mineikis Juozas – 236
Misiukonis Antanas – 103
Miškinis Antanas – 275
Miškinis Juozas – 276
Mitkiewicz Leon – 215
Molotovas Viačeslavas – 228
Mordosas Jonas  – 274
Morkūnas Jonas – 234
Morkūnas Feliksas – 274
Morkūnas Pranas – 272
Motiejūnas-Valevičius Jonas – 14
Muraška Juozas – 273
Mūrinis Jurgis – 274
Murnikas Petras – 69, 71, 87, 88, 106, 271
Musteikis Ignas – 15, 18, 19, 22, 23, 26, 30, 32, 35, 37, 44, 48, 49, 50, 51, 
52, 56, 80, 83, 138, 237, 250
Musteikis Jonas – 272
Musnickas Vladas – 148

n

Nagius-Nagevičius Vladas  – 9, 243
Nanartavičius Mikas – 275
Narbutas Balys – 168
Narijauskas Justinas – 227, 234
Narinkevičius Juozas – 163
Nastopka Stasys – 53, 54, 59, 137, 247
Nasvytis Kazys – 227
Navakas Jonas – 220
Navickas Edmundas – 153, 155, 167, 185
Navickas Juozas – 82, 272
Navickas Petras – 88
Navikevičius J. – 139, 143, 205
Navikėnas – 164
Nedzinskas Pranas – 275
Niaura Jonas – 103, 275
Niselis H. A. (Niessel H. A.) – 113
Norkūnas Petras – 106, 112
Novopolskis Jokūbas – 275
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o

Obolevičius Jonas – 275
Orentas Antanas – 273
Osinas Jonas – 234
Oškutis Valentas – 274 
Ovčenikas Kondratas – 88

P

Pačesa Adomas – 275
Paliulytė Stefanija – 246, 248
Palubinskas – 139
Pampolas Juozas – 272
Papečkys J. – 61
Papečkys Juozas – 51
Pasaulis Stasys – 274
Pašys K. – 129
Paškevičius Bronislovas – 53, 82, 103
Paškevičius Jonas – 88
Paškovičius Antanas – 161, 162, 163, 237, 252
Patalauskas – 139, 275
Patalauskas Vladas – 165, 181
Pattas Otto-Adolfas – 167, 226, 227
Pečiulionis Motiejus – 53, 54, 66, 68, 73, 74, 80, 81, 82, 85, 95, 103, 109, 112
Peleckas – 139
Petkevičius Antanas – 276
Petraitis Antanas – 191
Petrauskas Pranas – 103
Petrukonis Pranas – 82, 274
Petrulaitis Kazys – 187
Petruškevičius Antanas (Petraškevičius) – 48, 54, 106
Petruškevičiūtė Ona – 260
Petuchovaitė-Merkienė Aleksandra – 251
Pimpė Raulynas – 273
Pipas Kazys – 275
Pyragas Antanas – 82, 272
Plenta Juozas – 77, 90, 104, 130, 134, 167, 181, 191, 271
Plechavičius Povilas – 18, 180, 181, 182
Pleskevičius P. – 18



      
293

Plungė Jonas – 165
Pocius Eduardas – 236
Pocius Kazys – 275
Pošiūnas Antanas – 14, 40, 134, 166, 167, 168, 176, 183, 185, 187, 189, 195, 
196, 198, 200, 271
Povilaitis Antanas – 14, 24, 44, 52, 82, 192, 193, 271
Požėla – 242
Pratkevičius Jurgis – 274
Puiša Juozas – 273
Pukys Juozas – 187
Pundzevičius Stasys – 201, 205, 209, 212
Pundzys Martynas – 14
Pukėnas Kazimieras – 226, 230
Pupka Jonas – 273
Purinis – 179
Pžezdzieckis Vaclavas (Przezdziecki Wacław) – 215

r

Račinonis – 153
Račinskas Antanas – 220, 234
Račkauskas Kazys – 77
Radvilavičius – 159
Radzevičius – 167
Radzevičius Kazys – 77
Radzevičius Petras – 114
Raginė Andrius – 274
Raginskas Jonas – 276
Raguckas Vincas – 87, 272
Rakauskas Petras – 276
Ramanauskas Antanas – 168
Ramanauskas Valerijonas – 31, 32, 35, 49, 50, 51, 52, 237, 244, 245
Ramašauskas Adolfas – 106
Ramoška Vitalis – 219, 220, 234
Rancevas Izidorius – 276
Rašytinaitė Vanda – 58
Raškevičius  – 127
Raštikis Stasys – 197, 199, 207, 208, 209, 210, 216, 265 
Raugas Boleslovas – 14
Rečys Jurgis Kazys – 234
Repšys Mikas – 106, 271
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Rėklaitis Mikas – 55, 67, 78, 93, 106, 116, 132, 152, 155, 186, 187, 188, 189, 
192, 195, 196, 198, 237, 256, 157, 258
Rėklaitis Vladas – 207
Reikala –  155
Renfeltaitė Zofija Veronika – 261
Reventas Povilas – 272
Rimas Pranas – 236
Rimeikis J. – 129
Rinkevičius Jurgis – 191 
Römer – 63, 
Rulinskas Edvardas – 271
Ruseckaitė Vanda Heliudora – 240
Ruseckas P. – 35
Rusteika S. – 192
Rutkauskas Bronius – 274
Rugys A. – 152, 164
Ruzgas P. – 47, 134

s

Sabalys K. – 18, 28, 37, 62, 106, 114, 137, 164
Sabeckas Pranas – 88, 277
Sabeckis Vincas – 187
Sadauskas Stasys – 103, 275
Sakalauskas Feliksas – 275
Sakalauskas Juozas – 181
Samuolis Jonas – 276
Sanda Povilas – 82, 272
Sapranavičius Vladas – 136
Sarulis Pranas – 273
Sasnauskas Č. – 181
Savickas Aleksas – 234
Savickas Stasys – 230
Savukas A. – 95
Sedleckis Česlovas – 21
Sejūnas Kazys – 103, 275
Semaška Antanas – 195
Semaška Jonas – 187
Sergejevas – 212
Sidaravičius Jurgis – 96, 98, 134, 212, 271
Siniakovas Aleksas – 196
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Sinkevičius – 168
Sinkevičius Liudas – 275
Sintotas Pranas – 148
Simanauskas –   150
Simanavičius Juozas – 195
Skaržinskas Jurgis Vytautas – 227
Skimundris Silvestras – 14, 19, 24, 52, 85, 106
Skorupskis  Vladas – 14, 23, 24, 35, 38, 45, 48, 58, 60, 66, 69, 73, 75, 77, 
81, 82, 85, 88, 96, 97, 101, 105, 106, 109, 113, 116, 118, 130, 132, 134, 138,140, 
142, 143, 145, 147, 148, 149, 152, 156, 157, 210, 237, 248, 249, 271
Skorulis Juozas – 157, 159, 160, 237, 251, 252
Skučas Antanas – 276
Skučas Kazys – 35, 36
Skvorcas Jurgis – 273
Slavėnas Stasys – 234
Slavinskas – 139
Sližys Balys – 151, 155
Sluckas Jonas – 139
Smetona Antanas – 112, 116, 182, 207, 208, 209, 210, 231, 232, 240
Sokoliauskas  – 116
Somachvalovas Jonas – 234
Sprangauskas Kazys – 60, 90, 106, 112, 219, 227, 270, 271
Sprangeris – 62, 80
Stalauskas Antanas – 163
Stalioraitis Juozas – 234
Stanaitis Juozas – 149, 150
Stankevičius Alfonsas – 273
Stankevičius Jonas – 273
Starkevičius Pranas – 274
Statkus Vytautas – 96, 132
Statkus Vytenis – 7, 133, 151
Statulevičius Povilas – 234
Stelionis Jonas – 272
Stelionis Juozas – 178
Steponavičius Petras –  52, 85
Stikliūnas Adomas – 272
Straleckas Jonas – 234
Strazdas Jurgis – 274
Strazdas Stasys – 165
Stribulskis Jonas – 273
Strikas Jonas – 165
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Strikauskas – 211
Striupkus Juozas – 82, 272
Stuglys Silva – 276
Stukas Juozas – 14
Stulginskis Aleksandras – 163
Sudujus – 148
Surgailis Gintautas – 7, 241
Sutkus Jonas – 14, 28, 48
Sutkus Stasys – 273
Svetulevičius Aleksas – 275
Svilas Aleksandras (Svylas) – 14, 17, 21, 24, 31, 44, 58, 104, 105, 157

Š

Šakelė – 196, 197
Šalkauskiutė Leokadija – 23
Šalovejus – 192
Šarauskas J. – 159
Šatas Petras – 276
Šaudzis Vincas – 14, 23, 24, 28, 31, 38, 45, 69, 73, 77, 109, 113, 114, 130, 
134, 165, 166, 237, 253, 254, 271
Šeinas – 28
Šileikis Juozas – 224
Šileris A. – 122
Šilingas L. – 159
Šimanauskas Antanas – 166
Šimkonis Balys – 187
Šimkus Jonas – 137
Šimukonis – 21
Šimukonis Juozas – 82, 272
Šiugždinis Pranas – 274
Šiugždinis Povilas – 82, 274
Šiurna J. – 212, 225
Škirpa Kazys – 97
Šklerys Julius – 274
Šlekaitis Antanas – 234
Šlepetys Juozas – 139, 150, 152, 153, 163, 176, 197
Šliavas Zigmas – 168
Šmidtas Alfredas – 93, 112, 271
Šniaukšta Pranas – 196, 197
Šteinbergas Abromas – 275
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Štrausas – 70
Štukas Juozas – 24
Šukys Vincas – 187
Šulga – 38
Šulga J. – 19, 24
Šuminas Vincas – 275
Šurkus Antanas – 186, 189, 195, 196, 226, 230, 231, 232, 237, 260
Šiurna Julius – 198
Šuster Jonė – 117
Švalka Lionginas – 234
Švambaris-Švebrauskas Antanas – 35, 106
Švambarys Jonas – 165
Šveikauskas B. – 127, 139
Šveikauskas Benediktas – 145, 163

t

Talevičius Zigmas – 19, 20, 21, 32, 49, 54
Tamašauskas Juozas – 21
Tamašauskas Pranas – 16, 18, 23, 25, 31, 32, 33, 43, 45, 47, 48, 58, 166, 170, 
178, 181, 182, 184, 191, 192, 193, 195, 197
Tamkevičius Motiejus – 88
Tamošaitis Jonas – 88, 104, 274
Tamoševičius Pranas – 14
Tarasevičius – 51
Taraškevičius Juozas – 276
Todė – 159
Totilas Pranas – 185
Treiderienė Marija – 23
Treideris Adomas – 40, 92, 93, 106, 112, 181, 184, 271
Treideris Simas – 103, 275
Tvaronas Pranas –25, 26
Tveraga Antanas – 234 
Tulkačiovas Stepas – 276
Tumas Juozas – 14, 19, 27, 28
Tutlys Antanas – 272
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u

Uginčius Pranas – 193
Ukelis – 163
Umbrasas Bronius – 234
Umbrasas Kostas – 272
Urbanėlis Zakaras  – 273
Urbonas Aleksas – 165
Urbutis Vincas – 193, 198
Uždavinys Benadas – 274
Užga Simas – 9, 11, 14, 16, 24, 35

Ū

Ūselis Juozas – 191

V

Vadeiša Jonas – 274
Vaickelionis Vladas – 272
Vaičiūnas Petras – 194, 264
Vaidakavičius – 163
Vaikutis Alfonsas – 276
Vaitiekavičius A. – 52
Vaitkevičius Petras – 103, 275
Valaitis Jeronimas – 104, 139, 143, 145
Valaitytė Marija – 59
Valatka Antanas – 131
Valatka Leonas – 131
Valickevičius Stasys – 276
Valinavičius Stasys – 104, 272
Valiukonis Juozas – 88, 104
Valiušis Stasys – 165, 198, 234
Valiuškis S. – 212, 224, 225
Valterienė Marija – 23
Valtis Jurgis – 191
Valukonis Juozas – 276
Vasermanas Simas – 276
Vasiliauskas Viktoras – 106
Vasiukovas – 36
Vavilovas – 36
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Veiveris Jonas – 103, 272, 273
Vendziagolskis (Węndziagolski) – 120
Velkas (Velck) – 84
Velykis Mykolas – 22, 25, 26, 27, 30, 238
Vildžiūnas J. – 212
Vileita Pranas – 275
Vileris Emilis – 157
Vingelevičius Mikas – 274
Vinkleris – 63, 68, 70
Vinkšnelis Povilas – 181
Viršila Ignas – 198, 210, 212, 214
Visockis Pranas – 275
Vitkauskas Alfonsas – 103, 273
Vitkauskas Vincas – 218, 219, 220, 222, 270
Vitkus A. – 78
Vizbaras Juozas – 276
Vižlenskas Juozas  – 273
Volbekas Leonas – 165
Voldemaras Augustinas – 11, 168, 182, 183, 244, 248
Volkovas Foka – 88

z

Zabarauskas Vincas – 272
Zaborauskas Petras – 276
Zaborskis Juozas – 185
Zablockis (Zablockas) Petras – 99, 271
Zabulionis Neapolis – 271
Zalatorius J. – 90
Zalenka Juozas – 273
Zaskevičius Stasys – 39, 40, 47, 49
Zdanavičius – 54
Zdanavičius Juozas – 274
Zencevičius Juozas – 273
Zeschau V. – 62, 63, 64, 68, 70, 72, 80, 83 
Zingeris – 28
Zinkevičius Viktoras – 275
Zolotorius Jonas – 271
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Ž

Žadeika Vaclovas – 32, 45, 90, 106, 116
Žaliaduonis Vincas – 220, 235
Žekavičius Bolius – 274, 276
Žekauskas Adomas – 116
Želigovskis Liucijanas –131
Žemaitis Antanas – 14, 19, 21, 24, 30, 38, 39, 40, 41, 52, 58, 70, 71, 72, 73, 
76, 106, 122, 271
Žilinskas Antanas – 82, 274
Žiška Jonas – 157
Žukas Konstantinas – 49, 50, 51, 52, 54, 58, 78, 89, 90, 247
Žukauskas – 211 
Žukauskas Silvestras – 59, 60, 61, 62, 64, 78, 79, 89, 91, 93, 95, 96, 103, 
104, 151
Žvirblis – 178
Žukauskas Simas – 276
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