
1949 m. kovo 7 d. Alytaus aps. (dabar – Alytaus r. 
sav.) Kalesninkų miške MGB vidaus kariuomenės 
34-asis šaulių pulkas vykdė karinę čekistų operaciją. 
Jos metu buvo sunaikinti 2 Dainavos apygardos štabo 
bunkeriai prie Žemaitėlių ir Jotiškių k. Dainavos apy-
gardos štabo bunkeryje MGB agentai – Rytas (Algirdas 
Skinkys) ir Varnas (būsimas garsus LSSR poetas Kos-
tas Kubilinskas) –  nušovė miegantį Benediktą Labė-
ną (Labenską)-Kariūną (Šarūno rinktinės vadą, nuo 
1948 m. spalio mėn. laikinai ėjusį Dainavos apygardos 
vado pareigas). Kazimieraičio rinktinės štabo bunke-
ryje žuvo 4 partizanai: Jonas Kazlauskas-Šermukšnis 
(Kazimieraičio rinktinės Geležinio Vilko tėvūnijos 
būrio vadas), Viktoras Kazlauskas-Vanagas (Kazi-
mieraičio rinktinės ir Geležinio Vilko tėvūnijos štabo 
viršininkas), Petras Šilanskas-Labutis ir Vaclovas Vo-
veris-Žaibas (Dainavos apygardos vado pavaduotojas, 
Kazimieraičio rinktinės vadas).

Pietų Lietuvos partizanų sritis, Atlasas, 
V., LGGRTC, 2008, p. 61.  

„Bekalbant Audrūnas (Mikas Babrauskas) pastebi plentu važiuojant 
sunkvežimius su kariuomene. Žiūrim abu į plentą. Apie 150 m. nuo mūsų 
plentu važiuoja nenutrūkstama virtinė sunkvežimių. Pirmutiniuose sėdi 
mongolai su baltais apsiaustais. Pašaukiu Guobą (Vaclovą Petrauską). Maši-
nos vis juda pert 50 metrų atstumu viena nuo kitos.

– Aštuonios, devynios... dvylika... – skaičiuojam. Visos pilnos mongo-
lų. „Kurgi jie važiuoja?“ – staiga pagalvoju aš. Mūsų dėmesį patraukia dvi 
šarvuotos mašinos, riedančios kolonos viduryje. Po to vėl sunkvežimiai. 
Mane apima nerimas. Jeigu šitie sunkvežimiai važiuoja, tai tik ant mūsų 
galvų! Mums arba šilams! Bet ne, jokiu būdu ne šilams. Tai mūsų, Kales-
ninkų, miškui. Paskutinėmis dienomis prie miško nušauti keli šnipai, be 
to, šis miškas dar nuo rudens nekrėstas. Pasižiūriu į laikrodį. Pusė pirmos. 
Vadinasi, šiandien būtų per vėlu krėsti mišką. Krata prasidės ryt, o šiandien 
mongolai apsups mišką [...].

Vėl sulendam į bunkerį. Vieversys (Julius Karpis) su Guoba abejoja, kad 
šitie rusai galėtų krėsti mūsų mišką. Nusprendžiam vakare galutinai apsi-
spręsti: važiuoti ar ne. Pareis nuo to, ar mūsų ryšininkas bus pargabenęs 
popierių.

Nuvažiuojam pas ryšininką. Pasirodo, popierius dar nepargabentas. 
Teks laukti dar vieną dieną. Guoba su Vieversiu išeina parsinešti chalatų. 
Aš tuo tarpu piliečiams aiškinu sudėtingą tarptautinę padėtį [...]. Grįžta 
Guoba su Vieversiu.

– Baigta!.. Ties Žemaitėliais žmonės girdėjo sprogimus ir šaudymus. Pa-
sakoja, jog rado mūsų bunkerius, – prašnabžda Guoba. 

Ši žinia tarytum perkūnu nutrenkia mane. Pasidaro silpna, ir kurį laiką 
tyliu. Dieve, Dieve, nejaugi rado mūsų bunkerius? Nejaugi visi žuvo, nejau-
gi mes netekom viso savo kelerių metų darbo vaisių? Aš nepajėgiu galvoti. 
Susivaldau ir liepiu šeimininkui ir Nemunui (partizanų ryšininkui) palikti 
mus vienus. Guoba pasakoja tai, ką girdėjo. Visas miškas buvo gulte apgul-
tas. Apie 4 val. vakarop prasidėjo sprogimai ir šaudymas. Vienas sprogimas 
buvo toks didelis, jog žmonės už 4–5 km matė iškylant iš miško dūmus. 
Įvykio kryptį beveik visi nurodydavo vienodai: vieni į Lelionių pusę, kiti – į 
Žemaitėlių. Viena ryšininkė buvo atbėgusi perspėti mus, kad atgal neva-
žiuotume. 

Aišku, užklupo mūsų bunkerius. Bet kurį? Žaibo (Vaclovo Voverio) 
ar mūsų? O gal abudu kartu? [...] Ko nors tikresnio niekas nežino. Vieni 
tik gandai. [...] Širdy lyg koks kirminas glūdi ir nuodija visą kraują. Žuvo 
viskas. Išdavikas ilgai mus sekė, kol pagaliau susekė. Dažnas vaikščioji-
mas turbūt išdavė mus. Prieš akis stovi Žaibas ir juokiasi, liūdnas, suneri-
męs ir ligotas Kariūnas (Benediktas Labėnas (Labenskas), vos spėjęs įsto-
ti į partizanų gretas partizanas Vilnis (Algirdas Skinkys), Kapsas (Kostas 
Kubilinskas),Vanagas (Viktoras Kazlauskas).

Betgi vienas dalykas atkreipia mūsų dėmesį. Žmonės pašnibždom kal-
ba, kad pirmadienį apie 10 val. ryto Takniškių kaimo vieškeliu matę bėgant 
du civilius Alytaus link. Abu buvę tik su švarkais ir labai skubėję. 

Aš iš pradžių nieko neįtariu. Tačiau Vieverys tuojau pastebi: 
– Ar negalėjo Kapsas ir Vilnis nušauti miegantį Kariūną ir pabėgti į 

Alytų? 
Nenoriu tikėti, tačiau kažkas panašu į tikrovę. Ne, jie negalėjo išduoti 

ir, be to, taip niekšingai, kaip klastingos gyvatės. Juk abu poetai, abu inte-
ligentai, abu sielojosi mūsų tautos likimu. Galėjo išduoti Vanagą (Adolfą 
Ramanauską) ir mane, arba ir dabar, kai nebuvom išvykę. Aš nesu litera-
tūros kritikas, tačiau tai, ką jie buvo atsivežę, buvo sukurta širdies, bet ne 
liežuvio... Aš netikiu. Tokios niekšybės, tokio velniško išdavimo dar nebuvo 
partizanų istorijoje. Judas šiuo atveju būtų toli pralenktas. Juk Kapsas tai 
nuoširdžiai rašė „Raudonąjį rojų“. Kam reikėjo rašyti, jeigu tada taip pat 
galėjo išduoti? Mintys, narpliojimai, svarstymai mane vėl apima. Kuo gi 
reikėtų pasitikėti, jeigu tokie žmonės išduoda?“ 

Liongino Baliukevičiaus – partizano Dzūko dienoraštis, 
Vilnius, 2002

1949 m. kovo 7 d. MGB daryta bunkerio, kuria-
me buvo klastingai nužudytas Benediktas La-
bėnas (Labenskas)-Kariūnas, angos nuotrauka. 
Liongino Baliukevičiaus – partizano Dzūko dieno-
raštis, Vilnius, 2002

Dainavos apygardos Šarūno rinktinės partizanų rikiuotė. 
Priekyje stovi rinktinės vadas Benediktas Labėnas (Labenskas)-Kariūnas. Iš Genocido aukų muziejaus 
fondų
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