
Tauro apygardos partizanų vadovybė. 1946 m. rugpjūčio 16 d. Iš kairės: štabo ryšininkas Kazys Ma-
tulevičius-Radvila, Vytauto rinktinės vadas Vitalius Gavėnas-Vampyras, Geležinio Vilko rinktinės vadas 
Kazys Algirdas Varkala-Daumantas, apygardos adjutantas Jonas Pileckis-Šarūnas, Žalgirio rinktinės 
vadas Jurgis Ilgūnas-Šarūnas, apygardos kapelionas Justinas Lelešius-Grafas, Žalgirio rinktinės štabo 
viršininkas Juozas Jasiulaitis-Turklys, Kazokas. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

KAZYS ALGIRDAS VARKALA-
ŽALIUKAS, DAUMANTAS

1924 08 01–1948 03 17

Kazys Algirdas Varkala gi mė 1924 m. rugpjūčio 1 d. Marijampolės aps. 
Klebiškio vls. Prie nų parapijos Va len giš kių k. Lie tu vos sa va no rio Kazio Var-
kalos ir Kastės Melnykaitės-Varkalienės šei mo je. Gyveno Marijampolės aps. 
Prienų vls. Šaltupio k., kur tėvai turėjo 10 ha že mės. Kartu augo 5 seserys: 
Konstancija Ka zi mie ra (g. 1926 m.), Ja ni na (g. 1927 m.), Da nu tė (g. 1931 m.), 
Al do na (g. 1939 m.), Bi ru tė (g. 1943 m.) ir brolis  Vy tau tas (g. 1938 m.). Brolis 
Jo nas gimė 1951 m.

K. A. Varkala baigė keturis Išlaužo, penktą ir šeštą Garliavos pradžios mo-
kyklos skyrius. Nuo 1938 m. mokėsi Prienų „Žiburio“ gimnazijoje, kurią baigė 
1944 m. gegužės 15 d. Kartu 1944 m. vasario 16–gegužės 15 d. mokėsi Lietu-
vos vie ti nės rink ti nės Ma ri jam po lės ka ri nin kų mo kyk loje.

Tai bu vo ga bus jaunuolis: gra žiai pie šė ir kū rė ei lė raš čius. Šie gabumai 
pra ver tė at ei ty je: ta pęs lais vės ko vo to ju, rū pin osi par ti za nų spau da, rin ko par-
ti za niš ką tau to sa ką, už ra ši nė jo par ti za nų pa sa ko ji mus, taip pat fiksavo Tauro 
apygardos Ge le ži nio Vil ko rink ti nės žy gius ir dar bus. Su rink tą ir su sis te min tą 
me džia gą perdavė į Va ka rus vyks tan čiam ar ti mam ko vos drau gui Juo zui Luk-
šai-Skir man tui. Vė liau ši auten tiš ka medžia ga buvo išspausdinta Juozo Dau-
manto kny goje „Par ti za nai“.

1944 m. rug sė jį Ryt prū siuo se dar te beg riau džiant pa tran koms, pas Marijam-
polės aps. Prie nų vls. Dūmiškių k. gy ven to ją Ur ba na vi čių su si rin ko ke li vy rai: 
Vin cas Se na vai tis, K. A. Var ka la, Kazimie ras Juočys, šei mi nin ko sū nūs Ka zi-
mie ras ir Vy tau tas. Ap svars tę pa dė tį, 1944 m. spalio 12 d. jie įkū rė Geleži nio 
Vil ko pul ką, kuriam vado va vo V. Se na vai tis-Žaliavelnis. Vė liau šis pul kas buvo 
pertvarkytas į 8-ąją kuo pą, o dar vė liau – į Geleži nio Vil ko rink ti nę.

1945 m. rugsėjo 13 d. K. A. Varkala-Žaliukas buvo paskirtas Tauro apygar-
dos Geležinio Vilko rinktinės vado ltn. Juozo Stravinsko-Žiedopavaduotoju, 
o tų pačių metų spalio 30 d. rinktinės vado Žiedo įsakymu Nr. 1 – rinktinės 
Žvalgybos, spaudos ir propagandos skyriaus viršininku.

1946 m. pavasarį kartu su bendražygiais J. Stravinsku, Juozu Lukša-Vyčiu 
ir Stasiu Lukša-Juodvarniupradėjo leisti laikraštėlį „Kovos keliu“, kuris ba-
landžio mėn. tapo apygardos leidiniu.

Po 1946 m. birželio 1 d. Geležinio Vilko rinktinės įsakymu Nr. 13 K. A. Var-
kala-Žaliukaspasirašė kaip rinktinės vado pavaduotojas. Po kelių dienų, bir-
želio 7 d., žuvus rinktinės vadui J. Stravinskui-Žiedui,K. A. Varkala perėmė 

vadovavimą rinktinei, tačiau ir toliau po dokumentais pasirašydavo kaip rinktinės 
vado pavaduotojas. Tų pačių metų rugsėjo 10 d. po Geležinio Vilko rinktinės įsa-
kymu Nr. 15 jau pasirašė kaip rinktinės vadas ir jai va do va vo be veik dve jus me tus. 

K. A. Varkala bu vo su ma nus va das, pa ti ki mas kovos drau gas. Stip ri no rink ti-
nės na rių draus mę, ne pra leis da vo pro gos pri min ti, kad par ti za nai bū tų man da gūs 
su gy ven to jais ir dė kin gi rė mė jams. „Vi sa da pa dė kok ir ne pri eš ta rauk, par ti za-
ne, – sa ky da vo jis. – Ką žmo gus tu ri, tuo pa val gy di na, už tai jam ačiū. O jei ne-
tu ri, būk dė kin gas už ši lu mą.“ Vadovaudamas rinktinei leido įsakymus, kuriuose 
daug dėmesio buvo skiriama žvalgybai, okupantų vykdomų nusikaltimų (sody-
bų deginimas, žmonių kankinimai ir žudymai, moterų prievartavimai, vagystės, 
civilių gyventojų suėmimai ir ištrėmimai) fiksavimui ir nusikaltėlių įvardijimui, 
eilinių partizanų supažindinimui su apygardos vado įsakymais ir jų vykdymu, taip 
pat išsamiems kautynių aprašymams, išryškinant jų pranašumus ir trūkumus, kad 
būtų padarytos teisingos išvados. Įsakymuose nurodoma, kaip partizanams elgtis 
esamomis sąlygomis, kaip kovoti su alkoholio vartojimu, be teisminio sprendimo 
neleista vykdyti jokių bausmių civiliams gyventojams. K. A. Varkala niekada ne-
užmiršdavo pasveikinti visus savo rinktinės kovotojus nepriklausomos Lietuvos 
valstybės ir religinių švenčių proga. 

1946 m. lapkričio 29 d. Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado Vitaliaus Ga-
vėno-Vampyro įsakymu Nr. 25 K. A. Varkalai pareikšta padėka Laisvės kovotojų 
karinės šventės proga. 1947 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 8 jis pakeitė savo slapy-
vardį į Daumantą, o sausio 15 d. dalyvavo Lietuvos kovotojų už laisvę atstovų 
suvažiavime, kuriame buvo svarstomi centralizacijos ir vyriausiosios vadovybės, 
Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) ir Vyriausiojo ginkluotųjų 
pajėgų štabo (VGPŠ) reorganizacijos, ryšių su užsieniu atkūrimo klausimai, iš-
klausytas raportas apie Juozo Markulio-Erelio išdavystes ir provokacijas, dėl ko 
jis buvo izoliuotas „nuo bet kokios konspiracinės veiklos“.

1947 m. gruodžio 8 d. Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo įsakymu 
Nr. 48 K. A. Varkalai-Daumantui pareikšti tarnybiniai pagyrimai už dalyvavimą 
kautynėse su NKVD kareiviais 1945 m. Prienų šile ir kautynėse 1945 m. balan-
džio 10 d. Šilavoto vls. Ingavangio k. Tų pačių metų gruodžio 10 d. įsakymu 
Nr. 49 jam pareikšti tarnybiniai pagyrimai už dalyvavimą kautynėse su NKVD 
kareiviais 1945 m. balandžio 13 d. Gudelių vls. Budninkų k. ir kautynėse 1945 m. 
birželio 11 d. Šilavoto vls. Degimų miške, o gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 50 – tar-
nybiniai pagyrimai už 1945 m. lapkričio 17 d. dalyvavimą puolant Šilavoto vls. 
milicijos punktą ir už 1947 m. balandžio 24 d. dalyvavimą kautynėse Šilavoto vls. 
Žemaitkiemio k. 

Taip pat K. A. Varkala ėjo ir Tauro apygardos štabo Žvalgybos skyriaus virši-
ninko pareigas.

Lais vės ko vą rė mė vi sa Var ka lų šei ma. Jų so dy bo je Šaltupio k. bu vo iš kas tos 
net ke tu rios slėp tu vės: po na mu, dar ži ne ir mal ki ne. Dar ke lias slėp tu ves par ti za-
nai bu vo įsi ren gę netoli so dy bos. Jo se daž nai lan kė si ne tik ei li niai laisvės ko vo-
to jai, bet ir rink ti nės šta bo na riai – S. Luk ša-Juodvarnis, K. Juo čys-Šatas, An ta nas 
Gu dy nas-Speigas, pats K. A. Var ka la ir kiti. Vie no je slėp tu vių pa bu vo ir iš da vi kas 
J. Mar ku lis-Erelis. Patyrę jo dvi vei diš ku mą, so dy bą pa li ko ne tik lais vės ko vo to-
jai, bet ir jos gy ven to jai. Lai mei, šta bo slėp tu vės iš da vi kas neišsiaiškino.

1997 m. gruodžio 22 d. K. A. Varkalai pripažintas kario savanorio statusas, 
Lietuvos Res pub li kos Prezidento 1998 m. gegužės 19 d. dekretu jis apdovanotas 
Vyčio Kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinu (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro 
didysis kryžius), Lietuvos Res pub li kos krašto apsaugos ministro 1999 m. gegužės 
17 d. įsakymu jam suteiktas majoro laipsnis (po mirties).

Prienų r. Išlaužo sen. Šaltupio k. Varkalų sodyba. Paminklinis akmuo toje sodyboje augusiam Tauro 
apygardos štabo Žvalgybos skyriaus viršininkui ir Geležinio Vilko rinktinės vadui Kaziui Algirdui 
Varkalai-Žaliukui, Daumantui, žuvusiam 1948 m. kovo 17 d. Prienų aps. Prienų vls. Čiudiškių k. 
kautynėse su MGB Prienų vls. poskyrio karine operatyvine grupe, atminti. Bendras paminklo vaizdas. 
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