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Partizaninis judėjimas Šeduvos krašte  
1944–1953 metais
Aurelija Malinauskaitė

Partizaninio karo metais (1944–1953) Šeduvõs ir šalia besiribojančiuose vals-
čiuose veikė Lietuvos Žalioji rinktinė (1945–1946 m. vadinta Žaliąja). Šiuo vardu 
buvo vadinamas ir kitas partizanų junginys, veikęs Panevėžio apskrityje Algimanto 
apygardoje. Rinktinė – karinė partizanų formuotė, veikusi teritoriniu principu. Jos 
teritorija ir ribos nuolat kito, tai lėmė partizanų junginių organizavimosi, jungimosi, 
centralizacijos procesai bei okupantų represinių struktūrų veiksmai. Aptariamosios 
Žaliosios rinktinės branduolys, štabai, stovyklavietės nuolat bazavosi ir svarbios 
partizanų akcijos vyko Šeduvos valsčiuje ar kaimyninių valsčių paribiuose. Todėl 
rinktinės istorija pirmiausia sietina su įvykiais Šeduvos ir Radvíliškio valsčiuose. 

Žalioji rinktinė yra sulaukusi tyrinėtojų dėmesio. 1991 m. Radviliškio rajone, 
Aukštelkÿ kaime, buvo rastas Lietuvos Žaliosios rinktinės archyvas. Dokumen-
tus pas ūkininką saugoti atnešė rinktinės partizanas Leonas Čelutka-Nemunėlis, 
kilęs iš Šeduvos valsčiaus, Riaubÿ kaimo. Archyvą sudarė apie 500 dokumentų, 
didesnioji dalis jų – 1948 m. Lietuvos Žaliosios rinktinės „kanceliariniai raštai“, 
partizanų laiškai, spauda ir kt. Ypač vertinga partizano Stasio Kulio-Visvaldo pa - 
rašyta „LLKS Žaliosios rinktinės istorija 1944–1951 m.“ Šio archyvo dokumen tai 
buvo publikuoti dviejuose žurnalo „Laisvės kovų archyvas“ numeriuose. Pub - 
likacijas parengė istorikai Dalia Kuodytė ir Kęstutis Kasparas. D. Kuodytė ap-
tarė rinktinės kūrimosi pradžią, kritinius jos veiklos tarpsnius, nustatė, kad dvi 
rinktinės turėjo vieną pavadinimą.1 K. Kasparas tyrė Žaliosios rinktinės ir LLA 
Panevėžio apygardos partizanų štabo ryšius bei pavaldumo santykius, sudėtingą 
Žaliosios rinktinės laikotarpį 1946 m. 
ir konsolidavimosi pradžią 1947 m.2 
Tas pats autorius savo monografijoje, 
skirtoje 1944 m. vasaros–1946 m. pa-
vasario ofenzyviniam partizanų karui 
„Lietuvos karas“, aprašė nemažai Ža-
liosios rinktinės įvykių.3

Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė kny-
goje apie Prisikėlimo apygardą apra šė 
rinktinės atsikūrimo laikotarpį (1948 m.),  
jos įsijungimą į Prisikėlimo apygardą 
ir žaibišką rinktinės sunaikinimą.4 

Šio teksto autorė ne kartą yra ap - 
žvelgusi rinktinės partizanų kovas, or-
ganizacinius pasikeitimus, visi šie įvy-
kiai pir miausia buvo susiję su Šeduvos 
ir Radviliškio kraštu.5

Informacijos apie šio krašto par-
tizanų kautynes ir pastatytus jiems pa-
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1 Lietuvos Žalioji rinktinė, parengė D. Kuodytė, 
Laisvės kovų archyvas (toliau – LKA), Kaunas, 1993, 
t. 8, p. 3–53. 

2 Kasparas K. Žaliosios rinktinės archyvo doku-
mentai, LKA, Kaunas, 1997, t. 20, p. 13–39.

3 Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 624. 
4 Gaškaitė-Žemaitienė N. Prisikėlimo apygarda, 
Laisvės kovos Prisikėlimo apygardoje, Vilnius, 1999, 
p. 8–91. 

5 Malinauskaitė A. Šiaulių krašte veikusių rinktinių 
apžvalga, Partizanų kovos Šiaulių krašte, Šiauliai, 
1996, p. 15–25; Malinauskaitė A. Lietuvos Ža-
lioji ir Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės, Žiemgala, 
Kaunas, 2001, nr. 2, p. 19–22; Malinauskaitė A. 
Partizaninis judėjimas Baisogalos krašte 1944–1953 
metais, Baisogala, Vilnius, 2009, p. 245–260.
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minklus ar kt. ženklus galime rasti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro išleistame atlase.6

Vytauto Šerno parengtoje knygoje apie Šeduvos ir Rozalímo kraštą pateikiama 
nemažai faktų apie Žaliosios rinktinės partizanų kautynes, kovotojus, čia pateik-
tas ir išsamus šio krašto partizanų sąvadas. Autorius rėmėsi Lietuvos ypatingojo 
archyvo dokumentais, liudininkų prisiminimais.7

 Nemažai yra parašyta atsiminimų apie pavienius įvykius, žuvusius kovoto jus, 
partizanų šeimų, jų rėmėjų likimus. Jie buvo skelbti periodinėje spaudoje ar atski - 
ruose leidiniuose. Tai Vytauto Vaitiekūno, Vlado Vyšniūno, Adolfo Skačkausko, Vikto - 
ro Šniuolio, Alfonso Litinsko, Kazimieros Butkuvienės, Balio Juknevičiaus ir kt. prisi-
minimai. K. Butkuvienės ir B. Juknevičiaus prisiminimuose partizaninio karo įvykiai 
Šeduvos krašte pateikiami nuosekliai. Kraštotyriniame leidinyje apie Aµksniupių kraš - 
tą smulkiai aprašomi įvykiai pokario metais. Autoriai naudojosi, bent taip jie nuro - 
do, Lietuvos ypatingojo archyvo dokumentais, liudininkų prisiminimais. Jų tekstas pri - 
mena daugiau kaip prieš 20 metų rašytus rajono spaudoje publicistinius straipsnius 
apie partizanų teroristų veiksmus. Partizaninio karo veiksmai, jų kontekstas visiškai 
atitinka sovietmečio istoriografijos ar žurnalistinės publicistikos štampus. Tad sua-
bejoti verta ne tik kai kurių įvykių interpretacijomis, bet ir šių įvykių aprašymais.8

1944 m. liepos mėn. į Lietuvos teritoriją veržėsi sovietų armija. Frontas traukėsi 
į Vakarus. Krašte prasidėjo masinis pasipriešinimas grįžtančiai sovietų okupacijai. 
Partizaninis karas apėmė visus Lietuvos valsčius. 1944 m. vasarą Šeduvojê įvyko 
Tėvynės gelbėjimo komiteto posėdis, kuriame gydytojo Stasio Puodžiuko darbo 
kabinete posėdžiavo Šeduvos klebonas prelatas Mykolas Karosas, valsčiaus viršaitis 
ltn. Alfonsas Blėka, minėtas gydytojas, Nacionalistų partijos narys kpt. Izidorius 
Pucevičius, veterinaras Anicetas Grigaliūnas, mokytojas Antanas Žitkus, Šeduvos 
kooperatyvo vyr. buhalteris Petras Pranskietis, Šeduvos „Lietūkio“ sandėlių vedėjas 
Jonas Laurinaitis, Šeduvos girininkijos girininkas ltn. Šukys ir jaunimo atstovas 
Vytautas Vaitiekūnas. Susirinkusieji aptarė pasipriešinimo taktiką naujos okupacijos 
sąlygomis ir nutarė organizuoti partizanų sąjūdį, o I. Pucevičius buvo įpareigotas 
vadovauti partizanų junginiui Baisógalos, Radvíliškio, Šeduvõs, Rozalímo, Pakrúojo 
ir Smilgiÿ apylinkėse.9

Kaip prisimena to meto liudininkai, kpt. I. Pucevičius iškart ėmėsi organizuoti 
pasipriešinimą. Jo nurodymu buvo organizuota partizanų grupė, kuri spausdino 
ir daugino informacinius lapelius su Tėvynės gelbėjimo komiteto patarimais, kaip 
gyventojai turi elgtis sovietų okupacijos sąlygomis. Šią partizanų grupę sudarė 
Juozas Abromaitis, Jonas Džiugas, A. Žitkus, V. Vaitiekūnas. Tuo metu 

„Šeduvos apylinkėse visuose miškeliuose ir 
net krūmuose stovyklavo sovietų vidaus ir 
pasienio kariuomenės daliniai.“10 

Paskelbus vyrų, gimusių 1909–1926 m., 
mobilizaciją į sovietų armiją, dauguma 
ėmė slapstytis. 

6 Vakarų Lietuvos partizanų sritis. Atlasas (Kęstučio, Pri -
sikėlimo, Žemaičių apygardos), atsak. red. E. Jan-
kauskienė, Vilnius, 2010, p. 108–147. 

7 Daugyvenės kraštas, parengė V. Šernas, Kaunas, 
1998, p. 157–312.

8 Venslovas A., Vengrienė G. Alksniupių kraštas, 
Kaunas, 2009, p. 132–155.

9 Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 139.
10 Bajoras V. Senelio Vytauto prisiminimai, Kaunas, 
2003, p. 31, kopija, J. Linkevičiaus nuosavybė.
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„Sovietams paskelbus mobilizaciją, kapitonas pasikvietė savo arti-
miausius kaimynus brolius Šereivas ir, pasitaręs su jais, pasiuntė į 
visas puses. Broliai dviračiais apvažiavo Šeduvos, Rozalimo, Pakruojo 
apylinkių kaimus. Ragino nestoti į tarybinę armiją, bet burtis ginti 
savo tėvynės“, – prisimena partizanų ryšininkė K. Butkuvienė 
iš Žybartÿ kaimo11, 1944 m. rudenį nemažai Šeduvos krašto 
vyrų jau slapstėsi nuo mobilizacijos. 

Didesniuose Šeduvos valsčiaus Radvilonių, Šniukonių ir šalia besiribojančių vals-
čių Liaudiškių, Linkaičių ir kt. miškuose telkėsi nemaži būriai. Dalis vyrų buvo 
nusiteikę priešintis ginklu. Okupacinė sovietų valdžia didino spaudimą: 1944 m. 
rugpjūčio–spalio mėn. Panevėžio apskrities (Šeduvos valsčius priklausė Panevėžio 
apskričiai) NKVD, pasitelkusi pasienio ir aviacijos pulkų padalinius, įvykdė 17 
miškų šukavimo operacijų Šeduvos, Rozalimo, Smilgių ir kt. valsčiuose. Jų metu 
buvo sulaikyta 841 žmogus, iš jų 294 pristatyti į karinius komisariatus, 187 areš-
tuoti, kiti išsiųsti į lagerius ar buvo verbuojami.12

Iki 1944 m. pabaigos Šeduvos valsčiuje didesnių ginkluotų susidūrimų neži-
noma. 1944 m. gruodžio mėn. NKVD kariuomenė pradėjo plačią kampaniją prieš 
besislapstančiuosius nuo mobilizacijos, partizanus, jų šeimos narius bei rėmėjus. 
Kaimyniniuose Baisogalos, Rozalimo valsčiuose okupantų kariuomenės padaliniai 
įvykdė keletą išpuolių prieš besislapstančiųjų nuo mobilizacijos ir partizanų šei-
mų narius. 1944 m. rudenį ir 1944–1945 m. žiemą partizanai kūrėsi miškuose. 
Šeduvos valsčiuje buvo žinomi Vytauto Merkio-Aro (LLA desantininkas, nuleistas 
Žemaitijoje), kpt. I. Pucevičiaus-Radvilos, Prano Palucko-Kadugio (buvęs Šeduvos 
policijos viršininko pavaduotojas) būriai. LLA desantininkai, baigę vokiečių kari-
nes žvalgybos mokyklas, desantu būdavo nuleidžiami Lietuvoje, kad įsilietų tarp 
partizanų ir organizuotų ginkluotą pasipriešinimą okupantams. Be 1944 m. lap-
kričio mėn. nusileidusių grupių, 1944 m. gruodžio 22 d. iš lėktuvų buvo išmesta 
Vlado Jazoko-Petraičio vadovaujamas 12 vyrų būrys, 1945 m. sausio 21 d. – 5 
nedidelės grupės (Šeduvos, Smilgių ir kt.), vadovaujamos kpt. Antano Gogelio.13 
Pastarosios desanto grupės ypatybė buvo ta, kad ji buvo sudaryta iš to krašto 
žmonių. Šeduvos grupei priklausė Petras Blieka [Blėka], Juozas Bagdonas, Juozas 
Mikaliūnas, Justinas Plungė, Leonas Šereiva, Jonas Alksnys, Vladas Merkys.14 Visi 
jie buvo baigę karinės žvalgybos – Abvero mokyklą FAK-203, buvo gerai ginkluoti, 
aprūpinti padirbtais dokumentais, žemėlapiais, kompasais ir t. t. Radviliškio LLA 
rinktinės vadas Juozas Šereiva-Arvydas Šeduvos valsčiaus LLA vadui (atrodo ? 
Kaziui Eringiui – A. M.) įsakė užmegzti ryšius su desanto grupe, nusileidusia 
Radviliškio–Šeduvos valsčių miškuose. Neaišku, ar tai pavyko įvykdyti. Nuleisti de-
santininkai įsijungė į partizanų gretas. 

1945 m. pavasarėjant, partizanai, 
vaikščioję po kelis vyrus, ėmė vienytis 
į didesius būrius po 15–20 žmonių. Še - 
duvos valsčiuje, Ragin¸nų kaimo apy-
linkėse buvo žinomas J. Plungės-Vana-
go, Baisogalos valsčiuje Vabaliÿ kaimo 

11 Butkuvienė K. Kovotojų žūtys Žaliojoje rinktinėje, 
Partizanų kovos Šiaulių krašte, Šiauliai, 1996, p. 111. 

12 Daugyvenės kraštas, p. 165.
13 Kasparas K. Lietuvos laisvės armija, Kaunas, 2002, 
p. 142. 

14 Kasparas K. Į tėvynę iš dangaus, LKA, Kaunas, 
1996, nr. 18, p. 27. 
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ir Šeduvos valsčiuje Vaidulonių kaimo apylinkėse – Felikso Simaičio-Varno parti-
zanų būriai. Vienas stipriausių buvo „skrajojantis“ šeduviečių 20 partizanų būrys, 
vadovaujamas I. Pucevičiaus-Radvilos. 

1945 m. kovo pabaigoje Liaudiškių miške įvyko Radviliškio LLA apylinkės 
partizanų dalinių sąskrydis. Jį organizavo ir jam pirmininkavo kpt. I. Pucevičius-
Radvila. Jis pasiūlė suformuoti Žaliąją rinktinę. Rinktinės vadu buvo išrinktas pats 
kpt. I. Pucevičius, paskelbti drausmės ir tvarkos nuostatai, sudarytas rinktinės 
štabas.15 Jį sudarė rikiuotės (viršininkas A. Blėka-Patrimpas), informacijos (viršinin-
kas V. Vaitiekūnas-Šalna), organizacinis (Zenonas Rušplaukis-Perkūnas), sanitarijos 
skyriai, į štabą įėjo rinktinės vado adjutantas A. Žitkus-Balsys. Žalioji rinktinė bu - 
vo įkurta kaip atskiras partizanų vienetas. Radvila siekė užmegzti ryšius su kitais 
partizanų būriais. Jis pasižymėjo kaip geras organizatorius.16 Organizacinis darbas 
pirmiausia buvo nukreiptas į rinktinės ribų išplėtimą, atskirų partizanų dalinių 
vienijimą bendrai ir organizuotai kovai. Jis palaikė ryšius su LLA štabais. 

1945 m. kovo mėn. Panevėžio apskrities Ažagų miške keliose stovyklose 
susitelkė nemaža grupė partizanų. Tarp jų buvo ir šeduviai A. Blėka-Genys, par-
tizanai Dobilas, Sniečkus, V. Merkys-Aras-Maželis, Vytautas Česnakavičius-Valas, 
Leonas Balsys, J. Plungė-Valonas, Juozas Abromaitis iš Ragin¸nų kaimo ir kt.17 Kovo 
27 d. įvyko susirėmimas su enkavėdistais. Partizanai patyrė didžiulius nuostolius. 
Šių kautynių dalyvis Jonas Juška iš Smilgiÿ valsčiaus, Dragonių kaimo prisimena: 

„Suprantama, jėgos buvo nelygios. Jie (enkavėdistai – A. M.) bu -
vo ginkluoti moderniais ginklais, po mišką šlaistėsi tanketėmis, virš 
medžių skraidė sraigtasparniais, o ant kvartalinių linijų buvo išsidėstę 
kulkosvaidžius. <...> mūsiškių žuvo ir buvo sužeista apie 80.“18 

Saugumiečiai nurodo didesnį žuvusiųjų skaičių, t. y. 121 partizaną, paimta gyvų – 
18. Dalis kautynėse dalyvavusių partizanų (iš Rozalimo ir Šeduvos vls.), prasiveržę 
iš apsupimo žiedo, pasitraukė, vėliau įsijungė į Žaliąją rinktinę. 

1945 m. balandžio pabaigoje–gegužės pradžioje I. Pucevičius-Radvila už-
mezgė ryšius su Baisogalos partizanais, vadovaujamais j. ltn. Švilpos. Bendrame 
pasitarime buvo nutarta palaikyti ryšius, o po ltn. Švilpos žūties birželio mėn. 
dalis baisogaliečių perėjo Žaliosios rinktinės žinion. 

Represinės struktūros organizavo ne tik stambias operacijas prieš partizanus 
(minėtos kautynės Ažagų miške), bet ir puolė pavienius gyventojus, besislapstan-
čius nuo sovietų armijos. 1945 m. pradžioje Raginėnų kaime buvo nukauti besi-
slapstantys nuo armijos Kazimieras ir 
Martynas Malinauskai ir kartu su jais  
besislapstantis pusbrolis Juozas Gu - 
dzinskas. Visi trys buvo išniekinti Še-
duvos aikštėje.19 

„1945 m. balandžio mėn. Riaubų kaimo 
kumetyne enkavėdistai aptiko besislapstan-
čius Juozą Prikocką su dviem giminaičiais 

15 Visvaldas, LLKS Žaliosios rinktinės istorija. 1944–
1951, LKA, Kaunas, 1993, nr. 8, p. 32. 

16 Kasparas K. Lietuvos karas, p. 347. 
17 Partizano Juozo Abromaičio 1945 m. kovo 29 d. 
tardymo protokolas, Lietuvos ypatingasis archyvas 
(toliau – LYA), f. K-41, ap. 1, b. 1350, l. 127. 

18 Šveistienė E. Mūsų jaunystė, Radviliškis, 1997, 
p. 106–107. (Straipsnyje cituojamų dokumentų kalba 
neredaguota. Kalbos red. pastaba.)

19 Daugyvenės kraštas, p. 168. 
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iš Radviliškio – Liumpa ir Juodeika. Bandydami bėgti, vis trys buvo 
nušauti, o po to nuvežti į Radviliškį ir pamesti aikštėje išniekinti. 
<...> buvęs Žybartų būrio vadas Justinas Vozbinas ir jo giminaitis 
Alfredas Bokas nutarė pasitraukti į netoliese esantį Radvilonių mišką. 
Išėjo nakčia. Bet rytą apsupę mišką enkavėdistai juos abu nušovė 
ir išvežė į Rozalimą išniekinti“, – prisimena K. Butkuvienė iš 
Žybartų kaimo.20 

Tą pačią dieną buvo nušautas Aldoniškio kaimo gyventojas Jonas Jaras ir iš-
niekintas Šeduvoje. Sovietų valdžia vien tik represinėmis priemonėmis nepajėgė 
palaužti ginkluoto pasipriešinimo. Ji griebėsi kitų kovos formų – pradėjo skelbti 
amnestijas. 1945 m. pavasarį buvo paskelbta LSSR NKVD liaudies komisaro Juozo 
Bartašiūno amnestija, raginusi nelegaliai gyvenančius asmenis nutraukti ryšius su 
ginkluotu pogrindžiu ir legalizuotis. Iš Alksniupius supusių kaimų legalizavosi tik 
6 asmenys.21 Vyrai neskubėjo trauktis iš miškų, o 1945 m. gegužės mėn. Žaliojoje 
rinktinėje buvo per 100 partizanų. Rinktinės plotas apėmė 3 valsčius. Nuo 1945 m. 
birželio vidurio rinktinės branduolys bazavosi Mažuolių ir Liaudiškių miškuose. 
Štabas ir apie 35 partizanai laikėsi Mažuolių miške, o Liaudiškių miške – turtas, 
gurguolė ir apie 30 partizanų. Partizanai turėjo rašomąsias mašinėles, radijo im-
tuvą, leido spaudą, kurią redagavo pats I. Pucevičius-Radvila.22

1945 m. liepos 8 d. Žaliosios rinktinės partizanai puolė Rozalimą. Puolimui 
vadovavo I. Pucevičius-Radvila. Miestelis apie 4 val. buvo partizanų rankose. 
Vietinė sovietų valdžia, sulaukusi pastiprinimo iš Panevėžio, privertė partizanus 
su nedideliais nuostoliais pasitraukti. Rozalimo puolime žuvo 7 partizanai, vienas 
iš jų – Žaliosios rinktinės štabo pareigūnas ltn. Z. Rušplaukis-Perkūnas. Žuvo ir 
du šeduviai – Kazys Daukša-Gruodis (gim. 1916 m. Vaidulonių k.) ir jo brolis 
Petras Daukša-Grigas.23

Kita stambi kovinė operacija prieš partizanus buvo organizuota 1945 m. 
liepos 28–29 d. (partizanas V. Vyšniūnas-Aušrelė nurodo birželio 28–29 d.) Liau - 
diškių ir Mažuolių miškuose. Šioje operacijoje okupantai bandė sunaikinti Ža-
liosios rinktinės branduolį. Tam pasitelkė didžiules pajėgas: pasienio ir vidaus 
kariuomenes, šarvuočius, aviaciją žvalgybai. Kautynės prasidėjo rytą, šukuojant 
mišką, kareiviai puolė partizanus. Jėgos buvo nelygios. Partizanas Viktoras Šniuo - 
lis prisimena: 

„<...> pirmąją siautėjimų dieną rinktinės vadas kapitonas Radvila, 
įsitikinęs, kad mišką puls gausūs NKVD daliniai, į didesnius mū-
šius nesileido. Po trumpesnių apsišaudy-
mų išmanevravo ir naktį, nepatyrę aukų, 
pasitraukė.“24 

Dalis partizanų, vadovaujamų P. Pa-
lucko-Kuloko, įsivėlė į kautynes Liau-
diškių miške. Kaip nurodo čekistai, šio 
susirėmimo metu žuvo 19 partizanų, 

20 Butkuvienė K. Kovotojų žūtys Žaliojoje rinktinėje, 
p. 112. 

21 Venslovas A., Vengrienė G. Alksniupių kraštas, 
p. 137.

22 Kasparas K. Žaliosios rinktinės archyvo doku-
mentai, p. 15. 

23 Daugyvenės kraštas, p. 198. 
24 Šniuolis V. Jų akis bučiavo gintarinė žemė, Laisvės 
kovos Prisikėlimo apygardoje, Vilnius, 1999, p. 253. 
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4 paimti gyvi. Paimta 11 šautuvų, 1 automatas, 2 pistoletai ir kt. smulkmenos.25 
Pats P. Paluckas su 2 partizanais sėkmingai pasitraukė iš kautynių. 

1945 m. rugpjūčio mėn., siekiant suaktyvinti veiklą ir pagerinti aprūpinimą, 
Žalioji rinktinė buvo išskirstyta į 3 būrius: Pilėnų (vadas – V. Merkys-Maželis-Aras), 
25-ąjį (vadas – J. Plungė-Vanagas) ir Žaliosios rinktinės branduolį (vadas – Vladas 
Kazlauskas ar Stankus-Šlėga).26 Rinktinė, palaikydama nepavaldžius ryšius su LLA 
štabais, veikė atskirai. 1945 m. rugpjūčio 10–11 d. rinktinės vadas kpt. I. Puce-
vičius-Radvila susitiko su Panevėžio apskrityje veikusios 3-iosios Šiaurės LLA 
apygardos vadu ltn. Steponu Girdžiūnu-Gegužiu. Susitikimo metu buvo susitarta 
dėl bendrų veiksmų ir Žaliosios rinktinės įsijungimo į apygardos sudėtį. Be to, 
dar buvo planuota bendra organizacinė inspekcija Panevėžio apskrities partizanų 
junginiuose. Kadangi apygardos vadas S. Girdžiūnas-Gegužis buvo sužeistas, 
inspektuoti turėjo kpt. I. Pucevičius ir apygardos vado pavaduotojas V. Jazokas-
Petraitis su apsaugos būriu.27 I. Pucevičius su rinktinės štabo informacijos sky-
riaus viršininku V. Vaitiekūnu-Šalna išvyko į Pušaloto miškus. Rugpjūčio 26 d. 
pakeliui, Rozalimo valsčiaus Mediniškių kaime, abu pateko į pasalą. I. Pucevičius 
(gim. 1901 m. Naujasodžio k., baigęs Šeduvos progimnaziją, 1927 m. – Kauno karo 
mokyklą, tarnavo Radviliškyje ir kt.) buvo nušautas, o V. Vaitiekūnas nesužeistas 
pasitraukė. Rinktinės vadas buvo išniekintas Rozalime. Palaikai 1975 m. buvo 
slaptai perlaidoti į Baltrušaičių šeimos kapavietę naujosiose Radviliškio kapinėse.

Po Radvilos žūties rinktinės partizanai ėmė skirstytis į mažesnes grupeles. 
1945 m. rugsėjo mėn. vadovavimą rinktinei perėmė ltn. V. Jazokas-Petraitis. Jis 
organizavo išsisklaidžiusius Žaliosios rinktinės partizanus. Rinktinės Pilėnų būrio 
vadu buvo paskirtas Sakalas, 25-ojo – desantininkas V. Česnakavičius-Valas, o 
pagrindinio rinktinės būrio – Petras Masilaitis-Virpša iš Užúožerių kaimo. 1945 m. 
rugsėjo 6 d. žuvus 3-iosios Šiaurės LLA apygardos vadui ltn. S. Girdžiūnui-Gegužiui 
(gim. 1908 m. Šeduvos vls., Juodupių k., desantininkas, pirmasis minėtos apygar-
dos organizatorius ir vadas), apygardos vadu buvo išrinktas V. Jazokas-Petraitis.

Nesėkmės lydėjo ne tik rinktinės ir apygardos vadovybę. Birutės kaime 
Novogrudskių sodyboje partizanai buvo įsirengę slėptuvę. Čia buvo rašomoji ma-
šinėlė, ja spausdinami atsišaukimai. 1945 m. rugsėjo 14 d. čekistai, vadovaujami 
j. ltn. Romaniuk, apsupo sodybą. Padegamosiomis kulkomis uždegė daržinę. Parti-
zanai, atsišaudydami ir bėgdami iš sodybos, nukovė 4 kareivius. Besitraukiant buvo 
nušauti broliai Jonas ir Vladas Puodžiūnai iš Šileikónių kaimo. Išniekinti Šeduvoje. 

Artėjant žiemai, sunkėjant partizanų gyvenimo sąlygoms, laisvės kovotojai 
savo veiksmų neribojo. Partizanai ne kartą buvo užpuolę darbininkus, kertančius 
didžiuosius miškus (Liaudiškių, Mažuolių). V. Vyšniūnas-Aušrelė prisimena: 

„Miškai buvo kertami plynai. Širdį vėrė 
matant malkomis verčiamas lieknas pušis, 
taip reikalingas statyboms! Valsčiaus gy-
ventojai buvo verčiami kasdien pagaminti 
po 130 kub. m malkų ir savo transportu 
pristatyti jas į fabriką.“28

25 1945 m. rugpjūčio 29 d. raštas LSSR Vidaus reikalų 
liaudies komisaro pavaduotojui Sokolovskiui, LYA, 
f. K-41, ap. 1, b. 1351, l. 59. 

26 Kasparas K. Žaliosios rinktinės archyvo doku-
mentai, p. 15–16.

27 Kasparas K. Lietuvos laisvės armija, p. 144.
28 Vyšniūnas V. Prieš 50 metų Liaudiškių miške..., 
Mūsų kraštas, 1995, liepos 19.
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Partizaninio karo pradžioje miško broliai kontroliavo didžiulius miško masy-
vus. Savo išleistuose atsišaukimuose kovotojai ne kartą įspėdavo vietos gyventojus, 
kad nevaikščiotų po miškus, negrybautų, neuogautų, kad nesukeltų įtarimo ar 
bereikalingo kraujo praliejimo. Partizanai perspėdavo ir šnipinėjančius gyventojus. 
Žaliosios rinktinės partizanai Užuožerių kaime gyvenančiai Čepienei ir jos dukrai 
Onai įspėjime rašė: 

„Paskutiniuoju laiku, Tamsta perdaug bendrauji su valdžios orga-
nais ir leidi sau šnekėti tai, kas yra žalinga mūsų tautai. Įspėju, 
jei nesusitvarkysite ir nesuvaldysite savo liežuvėlio, tai jis nuves 
ten, iš kur niekas nebegrįžta.“29 

1945 m. gruodžio 8 d. Gimbógaloje partizanai sušaudė stribą Juozą Plungę, Kazį 
Plungę ir dar vieną asmenį. 

1946 m. sausio 29 d. partizanai užpuolė Šeduvos geležinkelio stotyje Panevė-
žio apskrities prokuratūros prokuroro padėjėją Juknevičienę ir kartu su ja buvusią 
advokatę. Išpuolio metu buvo nukautas stribas ir vežėjas. Po šio įvykio Šeduvos 
valsčiaus NKVD poskyrio pareigūnai organizavo partizanų paiešką. Vasario 4 d. 
operacijos metu žuvo 4 Petro Bistricko (1941 m. birželio mėn. antisovietinio suki-
limo dalyvis Šeduvoje – A. M.) būrio partizanai.30 Be kovos prieš šnipus, sovietų 
partinius aktyvistus, kitas svarbus laisvės kovotojų taikinys buvo okupacinės 
valdžios rinkimų trukdymas. 1946 m. vasario mėn. turėjo vykti rinkimai į SSRS 
Aukščiausiąją Tarybą. Partizanai pradėjo antirinkiminę kampaniją.

1946 m. pradžia buvo pažymėta partizanų netektimis. Sutikti Naujuosius 
1946-uosius metus ir aptarti kovos reikalus partizanai rinkosi į Didžiupio vienkiemį, 
apsuptą miškų. Per patį vidurnaktį sodyba buvo apsupta stribų ir rusų kareivių. 
Partizanams pavyko ištrūkti iš namo ir, esant tirštam rūkui, kareiviai nesiryžo 
persekioti miško brolių.31 Apsupties metu žuvo Pilėnų būrio vadas V. Merkys-
Sakalas (gim. 1919 m. Raginėnų k.), o sunkiai sužeistą Dominyką Montvilą-Pilėną 
(gim. 1912 ar 1918 m. Rozalimo vls., Plaučiškių k.) nušovė patys partizanai. Šio 
įvykio yra žinomos kelios versijos. 1946 m. vasario 13 d. Ažagų miške, pakeliui 
į stovyklavietę, žuvo V. Jazokas-Petraitis. Tada Ažagų miške buvo paimtas gyvas 
Jonas Januševičius-Vilkas, tardymo metu Panevėžio NKVD jis nurodė Rozalimo 
valsčiuje, Litkūnų kaime Rymo sodybą. Vasario 14 d., pasitelkiant iš Šeduvos 
enkavėdistus, buvo suorganizuota operacija. Jos metu žuvo partizanai Stasys Misiū-
nas-Knaras ir Pilėnų būrio vadas Stasys Mikalajūnas-Sakalas (abu iš Smilgių vls., 
Kašių k.), taip pat besislapstantys sodybos šeimininkai Juozas ir Stasys Rymai. 
Žuvusieji buvo išniekinti Šeduvoje. 

Vasario pabaigoje buvo išformuo-
tas Pilėnų būrys, viena dalis jo buvo 
prijungta prie 25-ojo būrio, kita prie Ža-
liosios rinktinės branduolio. Kovo 10 d. 
žuvus Petraičio pavaduotojui Fricui,  
faktiškai centrinės vadovybės rinktinėje 
nebeliko. Būriai veikė savarankiškai, 

29 Asmeninis piliečio perspėjimas. 1946 m. Žaliosios 
rinktinės archyvo dokumentai, p. 23. 

30 1946 m. vasario 26 d. raštas LSSR NKVD kovos 
su banditizmu skyriaus viršininkui Burylinui, LYA, 
f. K-41, ap. 1, b. 1364, l. 1. 

31 Skačkauskas A. Naujųjų metų sutikimas apsuptyje, 
Mūsų kraštas, 1995, gruodžio 30.
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ap siribodami tik ryšių palaikymu, o laikinai Žaliosios rinktinės vado pareigas ėjo 
J. Skačkauskas-Strausas. 1946 m. pavasarį dviejuose būriuose partizanų skaičius siekė 
per 130 vyrų.32 Šeduvos valsčiuje veikė partizanai, vadovaujami Vlado Masilaičio-
Kerpės, P. Palucko-Kadugio ir kt. Juos ryšininkė K. Butkuvienė apibūdino taip: 

„Tai buvo paprasti kaimo artojai su pradinės mokyklos pažymėjimais, 
vienas kitas tarnavęs Lietuvos kariuomenėje, buvę šauliai. Tai broliai 
Masilaičiai iš Užuožerių: Petras, slapyvarde Virpša, Vladas-Kerpė, 
Vincas Tarbūnas-Dagys, Alfonsas Simansonas-Karpis. Iš Dervelių 
broliai Jonaičiai: Jonas-Genys, Vincas-Dobilas ir Petras Mečionis-
Lapas. Iš Draumėnų kaimo Klemas Jaraminas-Špokas, iš Vismantų 
kaimo Antanas Stonkus-Šlėga. Iš Žybartų Vacys Janeliūnas-Aidas, 
iš Riaubų kaimo Leonas Čelutka-Nemunėlis. Iš Maldžiūnų: Vladas 
Jurgaitis-Dagilis, Albertas Bernotas-Maiklas, Stepas Vaišvila-Uodas. 
Iš Aukštelkų kaimo Aleksas Šliurpa-Gruodis, Stasys Banilis-Smidras, 
Jonas Bulzgis-Klevas, Juozas Šulskis-Puškinas. Vėliau nuo 1946 m. 
lapkričio mėn. prisidėjo aukštelkietė Janina Kižauskaitė-Nijolė, Anta-
nas Kižauskas ir Bronius Kižauskas-Kotas. Dar iš Šileikonių <...> 
Alfonsas Puodžiūnas-Kiaunė ir Juozas Montvilas. Iš Šniukonių kai-
mo – Petras Paluckas-Žukas. Šeduviai Juozas Skačkauskas-Strausas 
(vadas), Pranas Razgaitis-Sauleika ir daug kitų“.33 

1946-aisiais metais Šeduvos partizanai vienos vadovybės neturėjo, kiekvienas jų 
karinis veiksmas sulaukdavo MGB atoveiksmio, partizanai veikė aktyviai. 1946 m. 
balandžio 10 d. Vaidulonių kaimo apylinkėse emgėbistų operatyvinė grupė susidūrė 
su partizanais. Abi pusės patyrė nuostolių. Žuvo 4 partizanai, kiti, nukovę stribą, 
pasitraukė. 1946 m. kovo 11 d. Margavonių kaimo apylinkėse važiavusi kinkiniais 
8–10 partizanų grupė apšaudė sovietų aktyvistus. Partizanai, išgirdę atvažiuojant 
šarvuotį su operatyvinės grupės kareiviais, sėkmingai pasitraukė. 1946 m. gegužės 
27 d. partizanai rekvizavo mėsą (paėmė 5 karves ir kt.) iš Vaidulonių kaimo mėsos 
priėmimo punkto. Akcijoje dalyvavo dvi partizanų grupės. Jos buvo persekiojamos 
net Šiaulių valsčiuje. Po 1946 m. birželio 8 d. išpuolio prieš Nikiforovą partizanai 
buvo ieškomi Radvilonių miške. Susišaudymo metu, pritrūkus partizanams šovinių, 
buvo gyvi paimti V. Vyšniūnas-Aušrelė (gim. 1922 m. iš Radviliškio) ir Juozas 
Strazdas. 1946 m. lapkričio mėn. Radviliškio valsčiuje, Aukštelkų kaime Kižauskų 
sodyboje apsuptyje žuvo V. Masilaičio-Kerpės (gim. 1919 m. Užuožerių k.) grupės 6 
partizanai, tarp jų ir pats vadas, o V. Tarbūną-Dagį sužeistą išvilko J. Kižauskaitė. 

1946 m. pabaigoje Vidurio Lietuvos partizanų junginiuose vyko struktūriniai 
pasikeitimai. 1946 m. rugsėjo mėn. įsikūrusi Pietų Žemaitijoje Jungtinė Kęstučio 
apygarda ėmėsi iniciatyvos vienyti partizanų junginius. Jai priklausė Šiaulių apskri-
tyje veikusi Vytauto Didžiojo rinktinė. 
Per jos vadą Joną Beloglovą-Žydrūną 
apygardos pareigūnai užmezgė ryšį ir 
su Žaliosios rinktinės partizanų formuo-
čių vadais. Greitai J. Beloglovui buvo 

32 Kasparas K. Žaliosios rinktinės archyvo doku-
mentai, p. 19. 

33 Butkuvienė K. Kovotojų žūtys Žaliojoje rinktinėje, 
p. 113–114. 
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pranešta, kad Žalioji rinktinė irgi norėtų prisijungti prie apygardos. Rinktinės 
teritorijoje veikė dvi – Valo ir Margio – kuopos. Tik 1947 m. Lietuvos Žalioji 
rinktinė pradėjo konsoliduotis ir šis procesas užtruko iki 1948 m. pradžios. 

Keitėsi ir situacija ginkluotame pasipriešinime: partizanai, veikę atvirai, 
gausiais būriais be didesnės konspiracijos, ėmėsi konspiracijos, organizavo pasalas, 
plėtė ryšių tinklą. Palaipsniui ginkluotame pasipriešinime vis didesnį svorį įgaudavo 
ideologinė kova prieš sovietizaciją. Tam tarnavo partizanų spauda. Okupacinės 
valdžios represinės struktūros taip pat griebėsi naujų veiklos formų: didino MGB 
agentūros tinklą, infiltruodavo į partizanų būrius vidaus agentus, naudojo įvairias 
agentūrines kombinacijas, kūrė agentų-smogikų grupes. Besikeičiančios sąlygos 
inspiravo ir Žaliosios rinktinės kuopas organizuotis. 

Rinktinėje, nesant centrinės vadovybės, aktyviausios kuopos buvo Valo, 
vadovaujama V. Česnakavičiaus-Daujoto, ir Margio, vadovaujama J. Januševičiaus-
Vilko. 1947 m. birželio mėn. Valo kuopa prisijungė prie Algimanto apygardos. 
Minėtai kuopai geografiškai priklausyti apygardai, veikusiai Panevėžio apskrityje, 
buvo patogiau. V. Česnakavičius ir J. Januševičius tapo Algimanto apygardos 
Žaliosios rinktinės atsakingais pareigūnais. Margio kuopai laikinai ėmė vadovauti 
J. Skačkauskas-Strausas. 1947 m. vasarą Strausas apie padėtį jo vadovaujamame 
kariniame junginyje aukštesnei partizanų vadovybei rašė: 

„Lietuvos Žaliosios Rinktinės rinktinės ribas nurodau asmeniai. 
Rinktinės įsikūrimo ir formavimosi atitinkamas dalinio periodas 
apsiribojo jo veikimo ribose, karts nuo karto, palaikant ryšius su 
kaimynais, Rinktinei nepriklausančiais. 1947 m. balandžio–gegužės 
mėn. kaimyninių partizanų nesantaika dalinėliuose privertė griebtis 
priemonių, kad išvengus netikėtų įvykių. <...> Birželio mėn. pabaigoje 
<...> gavau žinią, kad esame priskirti prie Algimanto apygardos. 
Rinktinės vadu yra paskirtas Daujotas. Rikiuotėje esančių kovotojų 
tarpe gavosi dar didesnis bruzdėjimas – nepasitikėjimas, skaldy-
masis. Susilaikau iki atitinkamo parėdymo. Algimanto apygardai 
priklausyti nepatogu.“34 

Strausas stengėsi atgaivinti rinktinę. Jis vadovavo 14–16 partizanų grupei, veikusiai 
Šeduvos valsčiuje (nuo 1947 m. pabaigos minėtas valsčius jau priklausė Radviliškio 
apskričiai). Be J. Skačkausko partizanų, Šeduvos valsčiuje veikė P. Palucko-Ka-
dugio ir J. Mingilo-Aukštuolio vadovaujami partizanai. 1947 m. rudenį areštuotas 
partizanas Juozas Pukys-Ričkus parodo, jog P. Palucko partizanai prisijungė prie 
J. Skačkausko-Strauso būrio, o pats P. Paluckas-Kadugys tapo jo pavaduotoju.35

1947-ųjų metų vasaros akcijos prieš partinį sovietinį aktyvą Šeduvos parti-
zanams buvo sėkmingos. Paprastai po jų emgėbistai šukuodavo miškus, pasitelkę 
savo agentūrą, organizuodavo parti-
zanų paieškas, areštuodavo partizanų 
rėmėjus. 1947 m. spalio 29 d. MGB Ro - 
zalimo valsčiaus poskyrio viršininkas 
Šveicovas iš agento Stasio sužinojo, kad 

34 Dokumentas Nr. 2, Lietuvos Žalioji rinktinė, p. 8. 
35 Kovos su nacionalistinio ginkluoto pogrindžio gru-
pėmis 1947 m. spalio mėn. rezultatų ataskaitinis 
pranešimas, LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1369, l. 217. 
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Žaliosios rinktinės 
partizanai 1947 m., 
nuotraukų kopijos 
saugomos Šiaulių 
„Aušros“ muziejuje:

Partizanai Vladas 
Jurgaitis-Dagilis ir 
Povilas Kauneckas-
Kirvis

Sėdi iš kairės: Ignas 
Kurlianskas-Mėnulis, 
Stasys Banilis- 
Smidras, (?) Anicetas 
Verbliugevičius- 
Žilvitis; stovi:  
Vladas Jurgaitis- 
Dagilis, Leonas 
Areima-Tarzanas, 
neatpažintas, Janina 
Kižauskaitė-Nijolė, 
Vincas Jonaitis- 
Dobilas, Adomas 
Kemežys-Dulkė

Stovi iš kairės:  
Anicetas  
Verbliugevičius- 
Žilvitis, Bronius  
Kižauskas-Kotas, 
Petras Masilaitis-
Virpša, Alfonsas 
Puodžiūnas-Kiaunė; 
sėdi: Petras Paluckas- 
Žukas, Vladas  
Jurgaitis-Dagilis
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į Birutės kaimo Plungės sodybą yra užėję partizanai. Spalio 30 d. naktį operatyvinė 
grupė, vadovaujama mjr. Šveicovo, apsupo sodybą. Partizanai P. Razgaitis-Sauleika 
ir P. Paluckas-Žukas pasitraukė. J. Skačkauskas-Strausas (gim. 1910 m., iš Šedu-
vos, 1941 m. Birželio sukilimo dalyvis, LLA desantininkas) šokdamas pro langą, 
susilaužė koją ir pats nusišovė. Žuvo ir netoliese buvęs A. Puodžiūnas-Kiaunė 
(gim. 1922 m. Šileikonių k).36 Abu buvo išniekinti Rozalime. 

Žuvus Strausui, 1947 m. pabaigoje–1948 m. pradžioje rinktinė buvo dar ne - 
suformuota. J. Skačkauską pakeitė P. Masilaitis-Virpša. Jis stengėsi atgaivinti rink-
tinę ir prisijungti prie Kęstučio apygardos. 1947 m. rudenį Kęstučio apygardos 
vadas Jonas Žemaitis pasiuntė į Šiaulių apskritį apygardos štabo pareigūnus Petrą 
Bartkų ir Bronių Liesį organizuoti naują apygardą. 1948 m. sausio mėn. buvo 
užmegztas ryšys su laikinai einančiu Lietuvos Žaliosios rinktinės vado pareigas 
P. Masilaičiu-Virpša. Pastarasis atsiliepė į kvietimą priklausyti Kęstučio apygardai. 

1948-ieji metai Lietuvos Žaliosios rinktinės (jos branduolys ir štabai nuolat 
veikė Šeduvos valsčiaus ribose) partizanams buvo labai sudėtingi. Tais metais 
rinktinė persitvarkė ir veikė kaip gerai organizuota partizanų struktūra naujai 
įkurtoje apygardoje. 1948 m. žuvo nemažai partizanų, žūtis sąlygojo MGB vidaus 
agento įsiskverbimas į rinktinės vadovybę. Įvykiai keitė vienas kitą. 1948 m. 
sausio 30 d., agento Adonio duomenimis, čekistai jau minėtų partizanų rėmėjų 
Novogruckių namuose aptiko slėptuvę. Joje Anicetas Verbliugevičius-Žilvitis (gim. 
1926 m. Pakalniškių k.) turėjo radijo imtuvą ir rašomąją mašinėlę. Apsupties 
metu partizanas susisprogdino. Emgėbistai areštavo ištikimus partizanų rėmėjus 
Juozą ir nepilnametį Vladą Novogruckius. 1948 m. vasario 1 d. stribai apsupo 
Kauksnujų miške partizanų stovyklą (joje buvo 3 palapinės). Trys partizanai 
pasitraukė, nukauti buvo B. Kižauskas-Kotas ir V. Jonaitis-Dobilas. Abu išnie-
kinti Rozalime. Po dviejų savaičių vėl atsitiko nepalankus įvykis partizanams. 
P. Mečionio-Lapo partizanai stovyklavo Margių kaime. Gavę užduotį, 8 partizanai 
išvyko arkliais į Jomantonių kaimą. Pakeliui netoli Amalijos dvaro susidūrė su 
kareiviais. Susišaudymo metu sunkiai buvo sužeistas kulkosvaidininkas Jonas 
Skačkauskas-Jaunutis (gim. 1928 m. Rozalimo vls., Birjagalos k.), o sužeistą į 
kojos girnelę partizaną Igną Kurlianską-Mėnulį (gim. 1920 m. Rozalimo vls. Jo-
mantonių k.) išnešė. Sunkiai sužeistą Jaunutį pametė Šeduvoje saugumo kieme, 
kur jis po pusantros paros be jokios medicininės pagalbos mirė. I. Kurlianskas 
liko invalidu, iki 1950 m. birželio 29 d. slapstėsi, buvo areštuotas, nuteistas 
25 m., lageryje mirė. 

1948 m. balandžio 1 d. buvo įkurta Prisikėlimo apygarda, sujungusi Vidurio 
Lietuvos partizanų rinktines. Balandžio 10 d. apygardos vadovybė (vadas P. Bartkus-
Mažrimas) susisiekė su atkurtos Lietuvos Žaliosios rinktinės vado pareigas ėjusiu 
P. Masilaičiu-Virpša, buvo pareikalauta informacijos apie rinktinės sudėtį, veiklos 
plotą ir kt.37 Balandžio 22 d. įvyko bendras Prisikėlimo apygardos ir Lietuvos 
Žaliosios rinktinės posėdis, kuriame, be 
apygardos vadovybės, dalyvavo P. Ma-
silaitis-Kerpė, štabo pareigūnai Leonas 
Gylys-Agnieška, Petras Mickus-Zubrys, 
Bronius Burnys-Mauras, Antanas Bra-

36 Butkuvienė K. Mirtis kryžkelėje, Mūsų kraštas, 
1995, vasario 16. 

37 Gaškaitė-Žemaitienė N. Prisikėlimo apygarda, 
p. 16. 
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zauskas-Žaibas, trijų rajonų vadai. Posėdžio metu buvo aptarti rinktinės įsijungi-
mo į apygardą ir rajonų organizavimo reikalai. Lietuvos Žaliosios rinktinės vadu 
buvo išrinktas P. Masilaitis-Giria. Be to, buvo konstatuota, kad Šeduvos mieste 
labai prasti Organizacinio sektoriaus reikalai: buvo vos keletas partizanų rėmėjų. 
Balandžio 26 d. minėta rinktinė buvo įtraukta į Prisikėlimo apygardą. Rinktinėje 
buvo sudaryti trys rajonai: Trispalvės (vadas Šaka), Alkos (vadas Aras) ir Saulės 
(vadas J. Mončiauskas-Valstietis). 

1948 m. gegužės 22 d. Lietuvą sukrėtė didžiulis partizanų, jų rėmėjų šeimų 
masinis trėmimas. Tai ardė partizanų patikimų žmonių sluoksnį kaimuose, silpnino 
partizanų materialinę bazę. Kai kurie vyrai nuo tremties bėgo į mišką. Partizanas 
L. Čelutka-Nemunėlis (gim. 1930 m. Riaubų k.) pasakojo: 

„Liepta skubiai rengtis, dėtis daiktus į vežimą. Išvažiavome Šeduvos 
link. Su mumis buvo dar keturios šeimos. Apsisprendžiau bėgti; 
geriau žūti savoje žemėje negu Sibire. Atsisveikinau su mama ir 
seserimi. Pavyko pasprukti sveikam. Kitą dieną pabėgo kaimynas 
Julius Gaubas. Su Juliumi nuėjome apžiūrėti, kas dedasi mūsų 
namuose. Stribai nušovė Julių.“38

1948 m. birželio 15 d. Rozalimo valsčiuje, Miškadvario kaime, bebėgant į 
mišką buvo sužeista partizanė J. Kižauskaitė-Nijolė, ją paėmė gyvą. J. Kižauskai-
tė po dviejų dienų mirė Panevėžio ligoninėje. Birželio 27 d. Baukų kaime buvo 
nukautas Petras Kasperavičius (gim. 1913 m. Baukų k.) 

1948 m. vasarą dar nebuvo galutinai nusistovėjusios Lietuvos Žaliosios rink-
tinės veikimo ribos. 1948 m. liepos 7 d. vykusiame rinktinės vadovybės posėdyje 
buvo pertvarkyti rajonai: sudaryti trys rajonai ir numatyti jų veikimo plotai. Šeduvos 
valsčius pateko į dviejų Lietuvos Žaliosios rinktinės rajonų veiklos ribas. Kalno 
rajonas apėmė visą Baisogalos valsčių, Šeduvos valsčių iki geležinkelio Radviliš-
kis–Panevėžys.39 Kitas rajonas apėmė Šeduvos valsčiaus dalį, esantį į šiaurę nuo 
minėto geležinkelio. Rajonas buvo pervadintas į Trakų, jame veikė trys partizanų 
daliniai. Šiame rinktinės posėdyje dalyvavo Trispalvės rajono (veikė į vakarus 
nuo Radviliškio) štabo karinio paruošimo viršininkas Juozas Rudžionis-Alksnis, 
Čemberlenas – MGB agentas Obelinskas. Agento Obelinsko įsiskverbimas į Lietu-
vos Žaliosios rinktinės vadovybę sudavė rinktinei mirtiną smūgį. Ypač nukentėjo 
Šeduvos valsčiuje veikę partizanai. Apie J. Rudžionį Prisikėlimo apygardos štabo 
pareigūnas Vytautas Šniuolis-Svajūnas rašė: 

„Vokiečių okupacijos pradžioje Rudžionis tarnavo Radviliškio viešojoj 
policijoj punkto vedėjo šoferiu. Vėliau, apie 1943 m. pavasarį, perėjo 
į Radviliškio geležinkelio policijos nuovadą policininko pareigoms. 
<...> Bolševikinės okupacijos metu apie 1947–1948 m. žiemą įsi-
jungė į Šešupės (Lietuvos Žaliosios – A. M.) Radviliškio K[?] 
O[rganizacinio] S[ektoriaus] narių eiles 
ir ėjo žvalgybininko pareigas. Nepatiks-
lintomis žiniomis, išdavęs minimam KOS 

38 Daugyvenės kraštas, p. 212. 
39 Dokumentas Nr. 12, Lietuvos Žalioji rinktinė, p. 25. 
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priklausiusius asmenis, po to tariamai nuo arešto pabėgęs, 1948 m. 
liepos mėn. pradžioje įstojo į P[artizanų] eiles, kur įvairių intrigų 
keliu įkopė į Š[tabo] V[iršininko] pareigas.“40 

Pats Lietuvos Žaliosios rinktinės štabo viršininkas L. Gylys-Agnieška (I. Puce-
vičiaus-Radvilos žmonos Stasės brolis) rekomendavo savo buvusį kaimyną Ra-
dviliškyje J. Rudžionį, bet greitai juo suabejojo. Dėl tokių įtarinėjimų Lietuvos 
Žaliosios rinktinės štabo ūkio skyriaus viršininkas V. Tarbūnas-Dagys suabejojo 
pačio Agnieškos patikimumu. 1948 m. rugpjūčio 3 d. jis atsisakė rinktinės štabo 
viršininko pareigų.41

Prisikėlimo apygardos štabai ne kartą buvo įsikūrę Lietuvos Žaliosios rinktinės 
veikimo plotuose, Mažuolių, Liaudiškių, Radvilonių miškuose. 1948 m. rugpjūčio 
pradžioje buvo planuojamos Vyriausiojo partizanų vado J. Žemaičio-Vytauto susi-
tikimas su Rytų Lietuvos partizanų srities atstovais. Vieta buvo pasirinkta Radvi-
lonių miške. Čia rinktinės partizanų stovykloje J. Žemaitis gyveno porą savaičių. 
Jis atkreipė dėmesį į partizaną J. Rudžionį ir ėmėsi saugumo priemonių, kad jis 
nežinotų grįžimo iš susitikimo datos. Perspėjo P. Masilaitį-Virpšą dėl Čemberleno 
elgesio, deja, rinktinės vadas neatkreipė reikiamo dėmesio.42

Tik suorganizuota Lietuvos Žalioji rinktinė agento Obelinsko, pažinojusio 
ryšininkus, žinojusio partizanų žiemojimo, judėjimo vietas bei priklaususio rink-
tinės vadovybei, buvo pradėta metodiškai naikinti. 1948 m. spalio mėn., išvykęs 
į Vilnių su užduotim, buvo areštuotas rinktinės štabo ryšių skyriaus viršininkas 
V. Jurgaitis-Dagilis (gim. 1921 m. Rozalimo vls., Maldžiūnų k., nuteistas kalėti 
25 m., mirė 1994 m.). 1948 m. spalio 22 d. čekistinės operacijos metu Radvilonių 
miško 17 kvartale partizanai susišaudymo metu pirmieji atidengė ugnį. Tada 
buvo nukauti Kalno rajono organizacinio ir žvalgybos skyriaus viršininkas P. Pa-
luckas-Kadugys (gim. 1913 m. Baisogalos vls., Juodupių k.), Algirdas Gabenis-
Puodas (gim. 1923 m. Alksniupių k.), Aleksas Gabenis-Puodukas (gim. 1931 m. 
Alksniupių k.), Kazys Čepulis-Plienas (gim. 1925 m. iš Baukų k.).43 Ryšininkė 
K. Butkuvienė nurodo, kad žuvo Valerijonas Umbrasas ir Nevėžio rajono vadas 
P. Mickus-Zubrys (iš Radviliškio vls.). Iš apsupties išsiveržė P. Razgaitis-Sauleika, 
Juozas Kudokas-Ilgūnas ir Julija Pukytė-Širšė.

1948 m. spalio mėn. Kalno rajonas buvo pervadintas Nevėžio vardu. Jo 
veiklos ribos buvo Šeduvos ir Baisogalos valsčiai, dalis Sidabravo valsčiaus. Žuvus 
P. Mickui-Zubriui, Nevėžio rajonui vadovavo P. Razgaitis-Sauleika, štabą sudarė 
Juozas Kudokas-Ilgūnas, J. Mončiauskas-Valstietis, Steponas Rimaitis-Strazdas.44 
Kitas rajonas – Trakų, veikęs Šeduvos 
ir Rozalimo valsčiuose, buvo perva-
dintas į Mindaugo rajoną. Jam vado-
vavo S. Banilis-Smidras. Šie pakeitimai 
buvo padaryti, kada Lietuvos Žaliosios 
rinktinės štabui vadovavo J. Rudžionis-
Čemberlenas, Alksnis.

1949 m. sausio 25 d. agentų J. Ru - 
džionio-Obelinsko ir Sokolo pranešimu  

40 1949 m. balandžio 15 d. Prisikėlimo apygardos Karo 
lauko teismo pirmininko Svajūno raštas, Aukštaitijos 
partizanų prisiminimai, Vilnius, 2001, d. 3, p. 114. 

41 Gaškaitė-Žemaitienė N. Prisikėlimo apygarda, 
p. 43. 

42 Ten pat, p. 55. 
43 Radviliškio apskr. MGB skyriaus 1948 m. spalio mėn. 
ataskaitinis pranešimas apie kovos su banditizmu 
rezultatus, LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1432, l. 154.

44 P. Razgaičio 1951 05 29 apklausos protokolas, ten 
pat, f. K-1, ap. 58, baudž. b. 26634/3, t. 3, l. 82. 
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emgėbistai apsupo Smilgių valsčiaus Padaugyvenės vienkiemio partizanų rėmė-
jo Antano Meškausko sodybą. Operacijai vadovavo Radviliškio apskrities MGB 
viršininkas Vasilijus Kobelevas, dalyvavo ir Šeduvos valsčiaus MGB poskyrio 
viršininkas Prokopijus Šveicovas. Partizanai bandė išsiveržti iš slėptuvės ir trauk -
tis, bet nepasisekė. Žuvo Lietuvos Žaliosios rinktinės vadas P. Masilaitis-Virpša 
(gim. 1912 m. Užuožerių k., šaulys, antinacinio pasipriešinimo dalyvis) ir 6 par-
tizanai. Tai rinktinės štabo žvalgybos skyriaus viršininkas baisogalietis Antanas 
Brazauskas-Žaibas, jo sesuo Ona Brazauskaitė-Vaikutis, rinktinės štabo techninė 
darbuotoja, P. Paluckas-Žukas (gim. 1912 m. Šileikonių k.), J. Montvilas-Apuokas 
(gim. 1921 m. Šileikonių k.), Kazimieras Venclovas-Dėdė, Pilsudskis (iš Raginėnų k.), 
Mečislovas Baltramiejūnas-Tadas (gim. apie 1928 m. Smilgių vls. Didmiškio k.).45 

Laisvės kovotojai buvo išniekinti Šeduvoje. Po P. Masilaičio-Virpšos žūties rinkti-
nei laikinai vadovavo Čemberlenas. Po kelių dienų Arimaičių kaime žuvo Vacys 
Brazauskas-Vairas. 1949 m. sausio 27 d. netoli Gudžiūnų žuvo buvęs rinktinės 
štabo viršininkas L. Gylys-Agnieška, Levka (gim. 1910 m. Radviliškyje). Apie par-
tizano kelionę žinojo J. Rudžionis-Obelinskas. Jis kartu su apsimetusiais partizanais 
agentais smogikais Kelmu, Klevu, Aru, Šermukšniu ir Matrosu toliau sėkmingai 
naikino Lietuvos Žaliosios rinktinės partizanus, ryšininkų tinklą ir t. t. Kovo 11 d. 
Pakruojo valsčiuje, Dovainiškio kaime buvo nukautas P. Mečionis-Lapas. Iš ap-
supties ištrūko J. Bulzgis-Klevas, S. Vaišvila-Uodas, Antanas Samuolis-Druteika ir 
L. Čelutka-Nemunėlis.46 1949 m. kovo 14 d. J. Rudžionis su MGB specialia grupe, 
vadovaujama mjr. Sokolovo, nužudė Lietuvos Žaliosios rinktinės Nevėžio rajono 
štabo pareigūną J. Mončiauską-Valstietį iš Vaidulonių kaimo, partizanus Teodorą 
Morkį-Sakalą, Moniką Mingėlaitę-Ditę ir Patrulį. 1949 m. balandžio 16 d. agentas 
Obelinskas susidorojo su partizanu Zenonu Jakimavičiumi-Putinu iš Aldoniškio 
kaimo, iš namų išsivedė ryšininką Adolį Žvigaitį, dingo ir slapukas Algis Valys.47 
1949 m. balandžio 23 d. Šeduvos valsčiaus Kleboniškių miške agento Obelinsko 
pranešimu buvo nukauti Nevėžio rajono štabo apsaugos būrio vadas Steponas 
Rimaitis-Strazdas (gim. 1912 m. Raginėnų k.), Alfonsas Mikšys-Pūkas ir Apolo-
nija Gvaldaitė-Vaičiulienė-Irena iš Šileikonių kaimo. 1949 m. pavasarį dar laikėsi 
šie Mindaugo rajono partizanai: J. Bulzgis-Klevas, L. Areima-Tarzanas, Antonina 
Areimienė, V. Tarbūnas-Dagys, A. Simansonas-Karpis, Aloyzas Jonaitis-Paukštis, 
L. Čelutka-Nemunėlis. Jiems vadovavo S. Banilis-Smidras. 

Atsitokėję Lietuvos Žaliosios rinktinės partizanai suprato, kad J. Rudžionis-
Alksnis, Čemberlenas ir jo grupė – MGB provokatoriai. 1949 m. balandžio 11 d. 
Prisikėlimo apygardos Karo lauko teismas jį nuteisė mirties bausme. Deja, nuos-
prendis buvo paskelbtas už akių. Obelinskas toliau dirbo MGB centrinėje specialioje 
grupėje su kitais agentais-smogikais. 

1949 m. buvo reikšmingi Lietuvos 
partizaniniame judėjime. Vasario mėn. 
Prisikėlimo apygardos štabo bunkeryje 
Radviliškio apskrityje, Grinkiškio vals-
čiuje, Menaičių kaime įvyko labai svar-
bus suvažiavimas. Į jį susirinko visos 
Lietuvos partizanų vadai. Suvažiavime 

45 MGB Radviliškio apskr. skyriaus 1949 m. sausio 
mėn. pranešimas apie agentūrinio-operatyvinio darbo 
rezultatus, LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1434, l. 1–4. 

46 Juknevičius B. „Žaliosios“ gimimas ir žūtis, LKA, 
Kaunas, 1997, nr. 20, p. 55, 56.

47 Pasakoja Kazimiera Butkuvienė-Kaziukas, Aukštaitijos 
partizanų prisiminimai, p. 95–97. 
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buvo įkurtas Lietuvos laisvės kovos sąjūdis (LLKS), paskelbta politinė deklaracija, ap-
tarti partizanų strategijos ir taktikos reikalai, parengti jų veiklą reglamentuojantys do - 
kumentai. Tuo metu partizaniniame kare daugiausia dėmesio buvo skiriama visuome - 
ninei veiklai. Svarbiausias laisvės kovotojų siekis buvo išsaugoti štabus, ryšių tinklą. 

Paskutiniaisiais ginkluoto pasipriešinimo metais partizanai visą dėmesį buvo 
sutelkę į spaudos leidybą. Dar 1948 m. balandžio 22 d., aptariant Lietuvos Žalio-
sios rinktinės įsijungimo į Prisikėlimo apygardą reikalus, buvo numatytas laisvės 
kovotojų leidžiamos spaudos kiekis kiekvienam rinktinės rajonui. Be to, buvo 
planuojama leisti ir Lietuvos Žaliosios rinktinės laikraštėlį „Protėvių keliais“. Su-
sirūpinta ir partizanų švietimu. Apygardos vadas P. Bartkus-Mažrimas 

„<...> paprašė, kad iš O[rganizacinio] S[ektoriaus] narių ar 
negalima būtų gauti P[artizanams] pasiskaityti knygų, nes jų jei 
neskaitys, tai bus atsilikę nuo gyvenimo progreso. Nors dalinai tam 
pašalinti, reikėtų knygų, knygų ir dar kartą knygų.“48

 1949 m. sudėtingi buvo ne tik Lietuvos Žaliosios rinktinės partizanams, 
Lietuvoje prasidėjo masinė kolektyvizacija, o 1949 m. kovo mėn. Lietuvos gyven-
tojus sukrėtė dar vienas didžiulis trėmimas. Visi šie veiksniai ardė susiklosčiusią 
lietuvių gyvenimo sanklodą, naikino socialinę partizanų bazę kaime. Vis sunkiau 
partizanams sekėsi išsilaikyti. 

1949 m. vasarą iš Lietuvos Žaliosios rinktinės Šeduvos ir aplinkiniuose vals - 
čiuose veikusių dviejų rajonų – Nevėžio ir Mindaugo – liko kelios partizanų gru-
pės. Prisikėlimo apygardos štabo pareigūnas V. Šniuolis-Svajūnas rašė: „L[ietu vos] 
Ž[alioji] R[i]n[ktinė] nukentėjo fatališkai. Žuvimai tęsiasi.“49

1949 m. vasarą agentas Obelinskas partizanų jau buvo iššifruotas. Vasara 
Šeduvos valsčiaus partizanams praėjo ramiai. Jų veikla buvo orientuota į ideolo-
ginę kovą. Laisvės kovotojai ragino šelpti nukentėjusiuosius nuo masinių trėmimų, 
ėmėsi akcijų prieš kolektyvizaciją. Taip pat buvo siekiama, kad bet kokioje kritinėje 
situacijoje partizanai laikytųsi organizacinių bei statutinių reikalavimų: 

„Kiekvienas organizacinis vienetas (P[artizanų] D[aliniai] ar O[rga-
nizacinis] S[ektorius]), nutrūkus ryšiams su vadovybe ar jai žlu -
gus, tvarkosi savarankiškai nuostatų ankstyvesnių įsakymų bei inst - 
rukcijų dvasioje, dėdamas visas pastangas nutrūkusius ryšius atsta-
tyti ar žlugusią vadovybę atkurti. <...> Tokia organizacijos forma 
garantuoja veiklos nenutrūkstamumą, jei koks nors organizacinis 
vienetas ar vadovybė yra išvedama iš rikiuotės. <...> Tačiau pagrin-
dinis veiksnys organizuotumui užtikrinti yra mūsų pačių gera valia.  
Organizuotumas reikalauja iš mūsų tam tik - 
ro pasiaukojimo, tam tikro savęs išsižadėji mo, 
pasidavimo organizacijos drausmei, paklus - 
numo jos vadovybei“, – buvo rašoma „Ne -
periodiniame Prisikėlimo apy gardos  
partizanų ir OS narių biuletenyje.“50 

48 Dokumentas Nr. 7, Lietuvos Žalioji rinktinė, p. 22.
49 V. Šniuolio-Svajūno 1949 07 12 laiškas Maironio 
rinktinės vadui, LYA, f. K-5, ap. 1, b. 23, l. 308. 

50 Partizaninio judėjimo organizuotumo svarba, Parti-
zanai apie pasaulį, politiką ir save, sud. N. Gaškaitė-
Žemaitienė, Vilnius, 1998, p. 314.
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Tai buvo aktualu ir partizanams Šeduvos valsčiuje, kur buvo likę pavienės jų 
grupės. Emgėbistai spaudė partizanus. 

Remiantis MGB agento Budrio parodymais, 1949 m. spalio 4 d. kareiviai 
apsupo Mažaičių mišką, kur buvo 10 (tarp jų 2 moterys) partizanų stovykla. Nors 
partizanai atkakliai priešinosi, kautynių metu žuvo V. Tarbūnas-Dagys (gim. 1918 m. 
Užuožerių k.), A. Simansonas-Karpis (gim. 1924 m. Užuožerių k.), S. Vaišvila-
Uodas (gim. 1919 m. Rozalimo vls., Maldžiūnų k.), Bernardas Daubaras-Uosiukas 
(gim. 1906 m.), Antanas Samuolis-Druteika (gim. 1913 m., iš Šiaulėnų vls., Murų k.). 
Taip pat buvo areštuota Emilija Kaulaitė-Uoga (gim. 1924 m. Radviliškio vls., 
Sadūnų k.).51 Iš kautynių išsiveržė J. Bulzgis-Klevas, S. Banilis-Smidras, sužeistas 
L. Čelutka-Nemunėlis išsivedė partizanę Veroniką Radzevičiūtę-Danutę. Ji gydėsi 
Pakruojo valsčiuje, Preičiūnų kaime. Likę gyvi partizanai prisiglaudė Rozalimo vls., 
Miškadvario k. Jie išėjo ieškoti vaistų sužeistam L. Čelutkai. 1949 m. gruodžio 
11 d. Pakruojo valsčiuje, Preičiūnų kaime, Venslovų sodyboje minėti partizanai 
susidūrė su karine grupe. Susišaudymo metu buvo padegta daržinė. Tą kartą žuvo 
J. Bulzgis-Klevas (iš Radviliškio vls., Aukštelkų k.), S. Banilis-Smidras (iš Aukš-
telkų k.) ir partizanų rėmėja, medicinos seselė Liuda Venslovaitė.52 Likęs vienas, 
L. Čelutka-Nemunėlis paslėpė rinktinės archyvą. 1951 m. įsigijo dokumentus ir 
svetima pavarde išvažiavo į Kaliningrado sritį, kur 1965 m. buvo areštuotas, tar-
dytas, bet nenuteistas. Taip 1949 m. buvo sunaikintas Lietuvos Žaliosios rinktinės 
Mindaugo rajonas, nužudyta nemažai Nevėžio rajono partizanų (jau buvo žuvę 
Leonas Ribikauskas-Plechavičius, Liudvikas Buivys-Karvelis ir kt.).

1950 m. dar veikė Nevėžio rajono (Šeduvos, Baisogalos valsčiuose) par-
tizanai. Jiems vadovavo P. Razgaitis-Sauleika, kuriam buvo pavaldūs Juozas 
Rimaitis-Garnys, J. Pukytė-Širšė, Vincas Butkus-Praeivis, Vaclovas Šukys-Berželis, 
J. Kudokas-Ilgūnas, Kazys Norvaiša-Anupras, Juozas Stasiūnas-Pavasaris, Mataušas 
Mickus-Riešutas, Juozas Šveistys, Stasys Jalinskas-Vanagas, Petro Mikšio-Gorkio 
(gim. 1917 m. Liaudiškių k.) vadovaujami 4 partizanai ir kt. 

1950 m. Žaliosios rinktinės vadu buvo paskirtas partizanas nuo 1949 m. 
mokytojas Kostas Kudokas-Diemedis iš Pernaravos valsčiaus, Kupsčių kaimo. 
1950 m. vasarą rinktinės štabui trūko pareigūnų. Štabo viršininko ir kelių skyrių 
viršininkų, kartu ir Kovo rajono vado pareigas ėjo Boleslovas Kriščiūnas-Puntukas. 
1950 m. lapkričio mėn. šis rajonas buvo prijungtas prie Prisikėlimo apygardos 
Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės. Praktiškai Lietuvos Žaliosios rinktinės nebeliko. 

1950–1951 m. žiemai J. Rimaitis-Garnys, V. Butkus-Praeivis, V. Šukys-Berže-
lis apsistojo Šeduvos rajone, Beinoravos kaimo Šukių sodyboje. 1951 m. kovo 
20 d. MGB Šeduvos r. skyriaus viršininkas kpt. Krasavcevas ir 18 kareivių grupė 
kratė Šukio sodybą. Daržinėje po šienu aptikus bunkerį, buvo areštuoti J. Ri-
maitis-Garnys, V. Šukys-Berželis (gim.  
1920 m. Beinoravos k.), V. Butkus-Praei - 
vis (gim. 1929 m. Raginėnų k.). Tardo-
mas J. Rimaitis nurodė, kad Radvilonių 
miško apylinkėse gali žiemoti P. Raz-
gaitis-Sauleika ir Širšė. MGB kareiviai 
ir stribai kratė miško eigulio ir Onos 

51 MGB Radviliškio apskr. skyriaus 1949 m. spalio mėn. 
pranešimas apie kovos su banditizmu agentūrinio-
operatyvinio darbo rezultatus, LYA, f. K-41, ap. 1, 
b. 1434, l. 134. 

52 Vakarų Lietuvos partizanų sritis, Atlasas (Kęstučio, Pri -
sikėlimo, Žemaičių apygardos), atsak. red. E. Jan-
kauskienė, Vilnius, 2010, p. 121. 
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Jarienės sodybas. 1951 m. kovo 22 d. Aldoniškio kaime O. Jarienės sodyboje buvo 
paimtas gyvas P. Razgaitis-Sauleika ir J. Pukytė-Širšė (gim. 1922 m. Radvilonių k.). 
Ji buvo Lietuvos Žaliosios rinktinės ryšininkė, 1947 m. pasitraukė į mišką.53 
Partizanai V. Butkus-Praeivis, V. Šukys-Berželis, J. Pukytė-Širšė nuteisti po 25 
metus kalėti. Rėmėjai Vacys Šukys ir seserys Teresė ir Salomėja Šukytės – 25 m. 
V. Šukys ir V. Butkus 1958 m. grįžo į Lietuvą, J. Pukytė – 1957 m. Dabar jau 
mirę. P. Razgaitis-Vanagas, Sauleika (gim. 1912 m. iš Šeduvos), sovietų 16-osios 
lietuviškosios divizijos kareivis, partizanas nuo 1945 m., Lietuvos Žaliosios rinktinės 
Nevėžio rajono vadas, ir J. Rimaitis-Garnys (gim. 1909 m. Raginėnų k., partiza-
nas nuo 1944 m.) nuteisti mirties bausme. Radviliškyje miesto klubo patalpose, 
pirmininkaujant justicijos kpt. Rugieniui, įvyko viešas parodomasis SSSR Karinio 
tribunolo teismo posėdis, kurio metu buvo paskelbtas nuosprendis: 

„<...> Razgaitį Praną, sūnų Jurgio, ir Rimaitį Joną, sūnų Juozo – 
pikčiausius liaudies priešus, Tėvynės išdavikus nubausti aukščiausiąja 
bausme pakariant. Nuosprendis galutinis ir neskundžiamas“. 

Nuosprendis 1951 m. spalio 26 d. įvykdytas Šiauliuose.54

1951 m. vasarą Prisikėlimo apygardoje veikė tik dvi rinktinės – Maironio 
ir Kunigaikščio Žvelgaičio. Lietuvos Žaliosios rinktinės likę gyvi Nevėžio rajono 
partizanai įėjo į Maironio rinktinės sudėtį. Nevėžio rajonas buvo performuotas į 
būrį ir įėjo į Maironio rinktinės Mindaugo tėvūniją. Nevėžio būriui (jį sudarė tik 
3 partizanai) vadovavo J. Kudokas-Ilgūnas ir veikė ankstesnėje rajono teritorijoje. 
1951–1952 m. į Šeduvos rajoną užsukdavo Maironio rinktinės Lauryno Mingilo-Aido 
grupės partizanai. 1953 m. sausio 23 d. MGB Šeduvos rajono stribai, vadovaujami 
operatyvinių darbuotojų, šukavo Čelkių mišką. 23 kvartale aptiko žeminę, iš kurios 
bandė pasitraukti 3 partizanai. Susišaudymo metu buvo nukautas J. Stasiūnas-
Pavasaris (gim. 1916 m. Naujamiesčio vls., Miškių k.), sunkiai sužeistas į galvą 
buvo paimtas gyvas J. Kudokas-Ilgūnas, Dulkė (gim. 1918 m. Ramygalos vls., 
Butrimonių k.) ir paimtas gyvas K. Norvaiša-Anupras (gim. 1909 m. iš Baisoga-
los vls., Mikonių k.).55 1953 m. gegužės mėn. Šiauliuose J. Kudokas buvo nuteistas 
mirties bausme sušaudant. Partizanas K. Norvaiša nuteistas 25 metams kalėti. 

1953 m. yra laikomi Lietuvoje partizaninio karo pabaiga. Partizanų nebeli-
ko ir Šeduvos apylinkėse, nukentėjo laisvės kovotojų šeimos, represuoti buvo jų 
ryšininkai bei rėmėjai. 1997 m. ryšininkas B. Juknevičius rašė: 

„Radviliškio mieste buvo išniekinti 75 par-
tizanai – perlaidota 23, Šeduvos kapinėse 
iškaltos 62 partizanų pavardės – perlaidota 
22. Rozalime iš 42 perlaidota tik 8. Kiti 
ilsisi pelkėse ir po asfalto danga ir laukia 
savo dienos.“56 

Atmintis savo dienos sulaukė, o tai svar - 
biausia. Vieta pastatyti paminklą visos 

53 1951 03 26 specialus pranešimas MGB Šiaulių sr. 
valdybos viršininkui plk. Vasiljevui apie Nevėžio 
rajono vado Sauleikos ir Širšės paėmimą, LYA, 
f. K-41, ap. 1, b. 1125, l. 22–23. 

54 SSSR Karinio tribunolo 1951 10 25–26 nuosprendis, 
LYA, f. K-1, ap. 58, baudž. b. 23685, t. 7, p. 262–265. 

55 1953 01 24 specialus pranešimas MGB Šiaulių sr. 
valdybos viršininkui plk. Jarockiui, LYA, f. K-41, 
ap. 1, b. 1127, l. 101–107. 

56 Juknevičius B. „Žaliosios“ gimimas ir žūtis, p. 61. 
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Trijų kryžių paminklas Šeduvos kapinėse žuvusiems tame krašte  
partizanams atminti. Jo skyde – 62 žuvusių partizanų pavardės,  
vardai, slapyvardžiai, betone iškalti žodžiai: „Prisikelkit skausmuose  
numirę, nužudyti sūnūs Lietuvos!“ Prie paminklo – jaunieji  
šeduviečiai juodojo kaspino dieną. I. Staniulienės nuotr.

Prisikėlimo apygardos partizanams, jų rėmėjams ir ryšininkams atminti buvo pa-
sirinkta Šeduvos miestelio aikštė. Paminklas buvo atidengtas 2007 m. spalio 14 d. 

Šeduvos krašte, tik su frontu sugrįžus sovietų okupacijai, pradėtas organi-
zuoti ginkluotas pasipriešinimas. Karinei organizacijai buvo įpareigotas vadovauti 
kadrinis Lietuvos kariuomenės karininkas, kilęs iš Šeduvos valsčiaus, kpt. I. Pu-
cevičius-Radvila. 1945 m. kovo mėn. buvo suformuota Žalioji rinktinė, sujungusi 
Šeduvos ir kaimyninių valsčių partizanų būrius. Sudarytas rinktinės štabas, lei-
džiama spauda. Rinktinė palaikė pavaldžius ryšius su LLA štabais. I. Pucevičius 
pasižymėjo kaip geras organizatorius, jis stengėsi sujungti kuo daugiau partizanų 
karinių vienetų, žuvo vykdydamas organizacinę užduotį. 1945 m. pabaigoje–1946 m. 
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pradžioje po kelių partizanų karinių 
operacijų ir represinių struktūrų at-
sakomųjų veiksmų Žaliosios rinktinės 
partizanai, priklausę LLA Panevėžio 
apygardai, neteko centrinės vadovybės. 
Keli Šeduvos krašto partizanų būriai 
veikė tarpusavyje palaikydami ryšius. 
Jiems vadovavo Lietuvos Žaliosios rink - 
tinės laikinai vado pareigas ėjęs J. Skač - 
kauskas-Strausas, jam žuvus – P. Ma - 
silaitis-Virpša. Vykstant partizaninio 
judėjimo Lietuvoje centralizacijai, Lie-
tuvos Žalioji rinktinė konsolidavosi. 
1948 m. balandžio mėn. buvo įjungta 
į ką tik įsteigtą Prisikėlimo apygardą. 
Minėtos apygardos sudėtyje laisvės ko - 
votojų veikla buvo organizuočiausia, 
nusistovėjo aiški partizanų kovos vie-
netų priklausomybė ir pavaldumas. 
1948 m., į rinktinės štabą (nuolat ba-
zavosi Šeduvos valsčiuje) įsiskverbus 
MGB vidaus agentui J. Rudžioniui-Obe - 
linskui, ji buvo žaibiškai sunaikinta. 
1951 m. areštuoti paskutiniai partizanai. 
1953 m. sausio mėn. Šeduvos rajone su - 
naikinti paskutinieji laisvės kovotojai.
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Paminklas Daugyvenės krašto kovotojams už 
Lietuvos laisvę Rozalime. Skulpt. Jonas Jagėla,  
archit. A. Vyšniūnas. R. Dichavičiaus nuotr. 


