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Pietų Lietuvos (Nemuno) ir Vakarų Lietuvos (Jūros) partizanų sričių vadovybės susitikimas. 1949 m. 
vasario mėn. Pirmoje eilėje trečias iš kairės – Nemuno srities vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas. 
Antroje eilėje iš kairės ketvirtas – Urbantas Dailidė-Tauras, penktas – Tauro apygardos vadas Alek-
sandras Grybinas-Faustas, septintas – Jūros srities štabo viršininkas Vytautas Gužas-Kardas. Kiti ne-
atpažinti. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

1949 m. birželio 11 d. Tauragės aps. Eržvilko vls. Smaidrių k. 
(dabar – Tauragės r. sav.) MGB Tauragės aps. skyriaus čekistų 
grupė vykdė karinę operaciją. Jos metu žuvo Lietuvos laisvės kovos 
sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signa-
taras, LLKS Tarybos narys, Vakarų Lietuvos (Jūros) srities štabo 
viršininkas, kapitonas Vytautas Gužas-Galiandra, Mindaugas, 
Kardas. 

„Partizano Vytauto Gužo žuvimo išvakarėse aš akėjau bulves 
ir mačiau, kaip siautė NKVD kareiviai. Kareivis prie kareivio kas 
10 metrų šniukštinėjo ne tik sodybas, bet ir krūmus, laukus, kelius. 
Kavadonių kelyje ir kitose vietose buvo pastatyti kulkosvaidžiai. 
Buvo aišku, kad saugumiečiai kažką konkrečiai žino ir buvo 
pasiruošę.

Partizanų būrys – 8 žmonės – buvo sekami ir einama jų 
pėdomis. Būriui pavyko nueiti už Ančios tilto ir pasitraukti. Kodėl 
liko Vytautas Gužas vienas – aš nežinau. Jis liko pasislėpęs Jono 
Jankausko eglynėlyje, nes ten buvo geresnė priedanga. Prasidėjo 
susišaudymas, tačiau jėgos buvo nelygios. Vytautas Gužas atsišaudė, 
kol turėjo šovinių, metė granatą, o paskutine kulka nusišovė pats 
į galvą. Nepasidavė gyvas, žuvo su uniforma. Rytojaus dieną 
sužinojome, kad garbingai žuvo ne eilinis kovotojas, o Vakarų 
srities štabo viršininkas, turėjęs kapitono laipsnį“, – apie V. Gužo 
žūtį pasakojo tiesioginis įvykių liudininkas J. Bertašius.

Danielius Gužas „Vytauto Gužo gyvenimo kelias“, 
Rokiškėnai – LLKS Deklaracijos signatarai, 
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Tipinis atminimo ženklas 1949 m. birželio 11 d. 
Smaidrių k. kautynėse žuvusiam 1949 m. va-
sario 16 d. Deklaracijos signatarui, Vakarų Lie-
tuvos partizanų srities štabo viršininkui kpt. 
V. Gužui-Galiandrai, Mindaugui, Kardui atminti. 
Bendras atminimo ženklo ir įrašo jame vaizdas. 
Tauragės r. sav. Skaudvilės sen. Kavadonių k. 
Aut. dizaineris R. Navickas. Pastatytas 1999 m. 
birželio 9 d. Fotogr. V. Almonaitis, 1999 m.

Vakarų Lietuvos (Jūros) partizanų srities štabo nariai su bendražygiais. 1949 m. Stalo dešinėje priklaupę Vytautas 
Gužas-Kardas ir Antanas Liesis-Idenas. Iš Genocido aukų muziejaus fondų


