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1946-ųjų  vasara.  Devintinės.
Žmonės  ėjo  į  bažnyčią  dalyvauti  šv.
Mišiose,  susitikti,  pasikalbėti,  suteikti
vienas  kitam  vilties,  kad  išgyventų
neramius  metus.  „Geležinio  vilko“
rinktinės  vyrai  –  vadas  J.Stravinskas-
Žiedas,  Kazimieras  Pyplys-Mažytis,
pogrindžio laikraštėlio „Laisvės žvalgas“
redaktorius  Juozas  Lukša-Skirmantas,
partizanai  –  A.Lukša-Arūnas,
Klemensas  Baltrušaitis-Kurtas,  Juozas
Baltrušaitis-Tigras,  Juozas  Išganaitis-
Dėdė  ir  vokiečių  karys  Vilimas,  likęs
Lietuvoje,  tą  1946-ųjų  Devintinių
vakarą  susirinko  Mozūriškių  miško
palaukėje.  Vyrai  susibūrė  prieš  Lukšų
sodybą  Juodbudžio  kaime  numatę
susitarti,  kaip  veiks  artimiausiu  metu,
per ką palaikys ryšius.  Kol  pasiskirstė
užduotis, išaušo rytas, o pasikalbėti vis
dar  buvo  apie  ką.  Apie  11  valandą
atskubėjo  brolis  Vincentas  Lukša  ir
atnešė šventinius pusryčius. Palinkėjęs
gero apetito, prisidengdamas palaukėje
ganomų karvių banda, skubiai  pasitraukė.  Visi  ramiai  pusryčiavo,  nesitikėdami staigaus
rusų kareivių puolimo. Dar nespėjus pavalgyti, uždusęs atbėgo ryšininkas J.Išganaitis-Dėdė
ir pranešė, jog į mišką nuo Mozūriškių pusės veržiasi enkavėdistų dalinys. Vyrai skubiai
sunaikino  stovyklavietės  pėdsakus  ir,  pasitraukę  gylyn  už  tankaus  eglynėlio,  pasirengė
gintis.

– Laukėme pasirodant kareivių. Netrukus pro šalį nuliuoksėjo kiškiai – ženklas, jog juos
kažkas išbaidė. Vadinasi, kareiviai jau arti. Gynybai vadovavo K.Pyplys-Mažytis, – prisimina
A.Lukša. – Šito ugnies krikšto neužmiršau. Ir negalėčiau pamiršti,  nes viskas, ką tenka
patirti, lieka širdyje. Tarsi dabar matau: pro eglynėlį, už kurio slėpėmės, ėjo miško takas.
Šalia – senas gražuolis ąžuolas, gimtinės vietų puošmena. Užsimaskavę mes gerai matėme
aplinką. Stebėjome, kaip enkavėdistų dalinys, naršydamas mišką, slinko artyn. Kareiviai
ėjo  vienas  paskui  kitą,  parengę  automatus  kautynėms.  Pirmieji  praėjo  pro  mus  nieko
nepastebėję,  tačiau  slinkęs  iš  paskos  dalinio  vadas  panoro  užsukti  į  eglynėlį,  kuriame
slėpėmės. Nieko nelaukę driokstelėjome iš visų turimų ginklų. Nors mūsų buvo mažiau ir
turėjome tik du kulkosvaidžius, keturis dešimties šūvių šautuvus, o kiti tik po automatą, iš
trenksmo galėjai  pamanyti,  kad mūsų yra kur kas daugiau.  Kautynių mes nenorėjome,
tačiau susišaudymo išvengti  jau  buvo neįmanoma. Priešai  atsakė kulkosvaidžių  ugnimi,
šūviai  nuaidėjo  per  visą  kaimą  ir  sukėlė  nerimą  ne  tik  mūsų  namiškiams.  Nuo  kulkų
sukniubo  kareiviams  vadovavęs  karininkas  ir  keli  eiliniai,  o  mes,  pasinaudoję  sąmyšio
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