
Tauro apygardos partizanų 1-osios mokomosios kuopos išleistuvės. Kazlų Rūdos miškas, 1947 m. rug-
pjūčio 20 d. Tribūnoje stovi iš kairės: pirmas – Vytauto rinktinės vadas Kazimieras Greblikas-Sakalas, 
antras – laikinai einantis apygardos štabo Žvalgybos skyriaus viršininko pareigas Juozas Albinas Luk-
ša-Skirmantas, trečias – apygardos vadas Antanas Baltūsis-Žvejys, ketvirtas – Kęstučio rinktinės vadas 
Pranas Kučinskas-Ainis, penktas – apygardos štabo Rikiuotės skyriaus viršininkas Jonas Aleščikas-Ry-
mantas, šeštas – Birutės rinktinės štabo Ryšių poskyrio viršininkas Vytautas  Malinauskas-Aras. Iš Ge-
nocido aukų muziejaus fondų

1948 m. vasario 1 d. Vilkaviškio aps. Pilviškių vls. Gul-
biniškių k. MGB Vilkaviškio aps. skyriaus ir MGB kariuome-
nės karinė operatyvinė grupė apsupo gyventojo Motiejaus Bal-
trušaičio sodybą. Žuvo (nusišovė) joje slėpęsi Tauro apygardos 
vadas Antanas Baltūsis-Žvejys, apygardos adjutantas Juozas 
Balsys-Dobilas ir apygardos vadui tiesiogiai pavaldžios 24-osios 
kuopos būrio vadas Pranciškus Žaldaris-Šapalas.

Tikėtina, kad žuvusių partizanų palaikai buvo išvežti į 
Kauną. Jų užkasimo vieta neišaiškinta.

Pietų Lietuvos partizanų sritis, Atlasas, 
Vilnius: LGGRTC, 2008, l. 131.

JUOZAS BALSYS-DOBILAS
1912 –1948 02 01

Juozas Balsys, Juozo, gimė 1912 m. Šakių aps. Barzdų vls. Ropydų k. 
Baigė tarnybą Lietuvos kariuomenėje, jam suteiktas puskarininkio laipsnis. 
Gyveno Barzdų mstl. Stalius.

Nuo 1945 m. Stirnos bataliono (nuo 1945 m. rugpjūčio 15 d. Tauro apy-
gardos Stirnos rinktinės, 1946 m. sausio 31 d. pervadintos Žalgirio vardu) par-
tizanas. 1947 m. gruodžio 8 d. Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 
įsakymu Nr. 48 jam, 24-osios kuopos vadui, pareikštas tarnybinis pagyrimas 
už dalyvavimą 1946 m. vasario 24 d. Šakių aps. Jankų vls. Būdviečių k. vykusio-
se kautynėse, kuriose jis pasižymėjo narsumu, sumania ir gera orientacija, stip-
ria ir taiklia ugnimi, keliais nukautais priešininkais. Gruodžio 10 d. įsakymu 
Nr. 49 24-osios kuopos būrio vadui Dobilui pareikštas tarnybinis pagyrimas už 
dalyvavimą 1946 m. balandžio 19 d. Šakių aps. Jankų vls. Katinų k. vykusiose 
kautynėse, kuriose jis pasižymėjo narsumu, sumaniu vadovavimu, gera orien-
tacija, stipria ir taiklia ugnimi, o gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 50 pareikšti dar 
du tarnybiniai pagyrimai už dalyvavimą 1946 m. kovo 26 d. Jankų vls. Vierčiš-
kių k. ir 1947 m. lapkričio 20 d. kautynėse Pilvišklių vls. Oželių k. 

1948 m. sausio 5 d. įsakymą Nr. 2 J. Balsys-Dobilas pasirašė kaip Tauro 
apygardos adjutantas.

1999 m. balandžio 13 d. jam pripažintas kario savanorio statusas (po 
mirties).

PRANCIŠKUS ŽALDARIS-ŠAPALAS
1918 11 01–1948 02 01

Pranciškus Žaldaris gimė 1918 m. lapkričio 1 d. Marijampolės aps. Ma-
rijampolės vls. Skardupių k. Adomo Žaldario ir Kunigundos Tamulynaitės-
Žaldarienės šeimoje.

Nuo 1947 m. Tauro apygardos Vytauto rinktinės 1-osios kuopos partiza-
nas. 1947 m. gruodžio 8 d. Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo įsaky-
mu Nr. 48 jam, 24-osios kuopos būrio vadui, pareikštas tarnybinis pagyrimas 
už dalyvavimą 1947 m. liepos 9 d. Vilkaviškio aps. Pilviškių vls. Kupreliškių 
miške vykusiose kautynėse, kuriose jis pasižymėjo narsumu, gera orientacija, 
stipria ir taiklia ugnimi, keliais nukautais priešininkais. Gruodžio 10 d. įsaky-
mu Nr. 49 Šapalui pareikštas tarnybinis pagyrimas už dalyvavimą 1947 m. lap-
kričio 20 d. Pilvišklių vls. Oželių k. kautynėse, kuriose jis pasižymėjo narsumu, 
šaltakraujiškumu ir gera orientacija.

1947 m. kovo 5 d. Vilkaviškio aps. Gurbšilio k. žuvo brolis Tauro apygar-
dos Vytauto rinktinės partizanas Algirdas Žaldaris-Vikis, Klajūnas. Tų pačių 
metų liepos 14 d. suimta sesuo Tauro apygardos partizanų ryšininkė Antanina 
Žaldarytė-Kūmutė. Gruodžio 13 d. ji buvo nuteista septyneriems metams ir 
1948 m. vasario 11 d. išvežta į Ustvymlagą (Komija). 1958 m. grįžo į Lietuvą. 

1947 m. lapkričio 24 d. į Tiumenės sr. Baikalovo r. Uralą buvo ištremta 
motina Kunigunda Žaldarienė, kuri 1948 m. balandžio mėn. pabėgo iš trem-
ties, bet 1950 m. rugsėjo 9 d. buvo suimta ir grąžinta į tremtį. 

1951 m. buvo ištremti tėvas Adomas ir brolis Gediminas Žaldariai.

Parengė Rūta Trimonienė

Tauro apygardos partizanų vadai. 1947 m. ruduo. Stovi iš kairės: Maironio kuopos vadas Kazimieras 
Pyplys-Mažytis, apygardos vadas Antanas Baltūsis-Žvejys, Žalgirio rinktinės vadas Vincas Štrimas-
Šturmas. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

Tauro apygardos vadas Antanas Baltūsis-Žvejys darbo metu. 1947 m. 
spalio mėn. Iš Genocido aukų muziejaus fondų 

Paminklas 1948 m. vasario 1 d. šioje vietoje buvusioje 
M.  Baltrušaičio sodyboje žuvusiems Tauro apygardos 
vadui A. Baltūsiui-Žvejui, apygardos adjutantui J. Bal-
siui-Dobilui ir 24-osios kuopos būrio vadui P. Žaldariui-
Šapalui atminti. Bendras paminklo ir atminimo lentos 
su įrašu vaizdas. Vilkaviškio r. Pilviškių sen. Gulbiniškių k. 
Aut. Jurgis Nevulis ir Algimantas Lelešius. Atidengtas 
1997 m. lapkričio 3 d. J. Vaitkaus nuotr., 2005 m.


