
Kryžius žuvusiems Mažuolių ir Miežaičių k. partizanams 
atminti. Bendras kryžiaus ir atminimo lentelės jame 
vaizdas. Radviliškio r. sav. Radviliškio apylinkės sen. 
Miežaičių k. Aut. tautodailininkas A. Ganusauskas. Pas-
tatytas 1995 m. Fotogr. A. Malinauskaitė, 2001 m.

1953 m. kovo 14 d. Tytuvėnų r. Pivoraičių k. (dabar – Kelmės r. 
sav.) gyventojo, partizanų rėmėjo Antano Bekerio sodybos daržinėje 
MGB skyriaus operatyvinė grupė, remdamasi suimtų partizanų 
parodymais, aptiko bunkerį. Per susišaudymą žuvo jame slėpęsis 
Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės štabo viršininkas Laurynas 
Mingėlas-Džiugas.

L. Mingėlas-Matukas, Aidas, Džiugas gimė 1926 m. lapkričio 
1 d. Kėdainių aps. Baisogalos vls. Mažuolių k. Lauryno ir Teodo-
ros Mingėlų šeimoje. Mokėsi Radviliškio gimnazijoje. 1944 m. 
Lietuvos vietinės rinktinės, vadovaujamos gen. P. Plechavičiaus, 
karys. Prasidėjus antrajai sovietų okupacijai kartu su seserimi 
Monika (g. 1925 m.), broliais Juozu (g. 1913 m.) ir Aleksandru 
(g. 1917 m.) pasitraukė į mišką. Priklausė brolio J. Mingėlo-Vil-
ko vadovaujamai Žaliosios rinktinės Geležinio Vilko kuopai.

1945 m. liepos 24 d. į Sibirą buvo ištremti tėvai Laurynas 
ir Teodora Mingėlai, seserys Teodora ir Ona Pakutinskienė su 
d ukrele Irena. Tėvas tų pačių metų spalio 11 d. mirė tremtyje.

1948 m. kovo 31 d. su šešiais bendražygiais Radviliškio aps. 
Baisogalos vls. Mažuolių (vietinių vadinamame Mumšelio) miš-
ke įrengtame bunkeryje žuvo abu broliai J. Mingėlas-Vilkas ir 
A.  Mingėlas-Kęstutis. Sesuo M. Mingėlaitė-Gražina kautynėse 
buvo sužeista, tačiau jai pavyko pasitraukti. 

1948 m. balandžio 1 d. įkūrus Prisikėlimo apygardą, L. Min-
gėlas buvo perkeltas į apygardos štabą. Tapo Prisikėlimo apygar-
dos vado Leonardo Grigonio-Užpalio adjutantu. 1949 m. liepos 
31 d. L. Grigonis buvo paskirtas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio 
(LLKS) prezidiumo pirmininko Jono Žemaičio-Vytauto pava-
duotoju, naujuoju apygardos vadu tapo Povilas Morkūnas-Ri-
mantas. Vado adjutantu ir toliau liko L. Mingėlas. Jis taip pat 
buvo žinomas kaip dailininkas, iliustravo dainų ir eilėraščių rin-
kinį „Kovos keliu žengiant“ ir apygardos laikraštį „Prisikėlimo 
ugnis“. 

1949 m. kovo 14 d. kartu su trimis bendražygiais Radviliškio 
aps. Radviliškio vls. Gankių k. žuvo  L. Mingėlo sesuo, Prisikėli-
mo apygardos Lietuvos žaliosios rinktinės štabo Apsaugos būrio 
partizanė M. Mingėlaitė-Gražina, Ditė.

1949 m. rugpjūčio 13 d., einant į susitikimą su Prisikėlimo 
apygardos vadu P. Morkūnu-Rimantu, Radviliškio aps. Grinkiš-
kio vls. Užpelkių miške partizanus apsupo MGB kariuomenės 
kareiviai. Kautynėse žuvo 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos sig-
nataras, LLKS Tarybos prezidiumo sekretorius, majoras Petras 
Bartkus-Žadgaila, 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signataras, 
LLKS Tarybos prezidiumo narys, kapitonas Bronius Liesys-Nak-
tis, apygardos štabo viršininkas Vytautas Šniuolis-Svajūnas ir du 
neatpažinti partizanai. L. Mingėlas buvo sunkiai sužeistas. Tą-
kart jo gyvybę išgelbėjo bendražygis Viktoras Šniuolis.

1951 m. rugsėjo 7 d. L. Mingėlas buvo paskirtas Prisikėlimo 
apygardos Maironio rinktinės viršininku, bendradarbiavo lei-
džiant laikraštį „Mano gimtinė“.

1999 m. kovo 1 d. L. Mingėlui pripažintas Kario savanorio 
statusas, LR krašto apsaugos ministerijos 1999 m. kovo 9 d. įsa-
kymu jam suteiktas kapitono laipsnis, Lietuvos Res pub li kos Pre-
zi den to 1999 m. lapkričio 22 d. dekretu jis apdovanotas Vyčio 
kryžiaus ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi (po mirties).

Vakarų Lietuvos partizanų sritis, Atlasas, 
V., LGGRTC, 

2010, p. 90, 279.

Prisikėlimo apygardos vado adjutantas Laurynas Mingėlas-Džiugas (iš 
dešinės)

Prisikėlimo apygardos partizanų leidinys „Prisikėlimo 
ugnis“, 1951 m., Nr. 5. Iš Genocido aukų muziejaus fondų 

Prisikėlimo apygardos partizanų leidinys „Prisikėlimo ugnis“, 
1948 m., Nr. 9. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės štabo leidinys 
„Kovos keliu žengiant: dainų ir eilėraščių rinkinys“, 
1949 m. Iš Genocido aukų muziejaus fondų
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