
Koplyčia Ariogalos valsčiuje gimusiems, kovojusiems ir žuvusiems partizanams atminti. Bendras koply-
čios ir vienos iš atminimo plokščių, įrengtų koplyčios viduje, vaizdas. Raseinių r. Ariogalos miestelio sen. 
Vytauto g. Ariogalos mstl. kapinės. Aut. architektė Asta Cikaitė-Rusinienė. Atidengta 1991 m. rugpjūčio 
3 d. V. Almonaičio nuotr., 2000 m.

1953 m. rugpjūčio 5 d. Jurbarko r. Paslauskinės miške 
(dabar – Jurbarko r. sav.) MGB agentai, prieš tai per suim-
tus partizanus užmezgę ryšį su Kęstučio apygardos Vaidoto 
rinktinės vadovybe ir iškvietę ją į susitikimą, surengė parti-
zanams pasalą. Į susitikimo vietą atėjo partizanai Benedik-
tas Kregždė-Bijūnas (būrio vadas) ir Edvardas Pranckevi-
čius-Vasaris (Vaidoto rinktinės vadas). Per susišaudymą abu 
jie žuvo. 

Vakarų Lietuvos partizanų sritis, Atlasas, 
V., LGGRTC, 2010, p. 101.

1953 m. vasarą <...> „Iš apygardos (Kęstučio) štabo narių 
liko tik vienas – J. Vilčinskas (Jonas Vilčinskas-Algirdas). 
Tačiau dar laikėsi Vaidoto rinktinės partizanai B. (Benadas) 
Mileris-Aliukas, B. Kregždė-Bijūnas, J. (Juozas) Dobrovols-
kis-Ramūnas, A. (Antanas) Šablauskas-Aras, E. Pranckevi-
čius-Vasaris ir P. (Pranas) Narbutas-Rolandas. 

B. Mileris papasakojo, kad Vadžgirio (Jurbarko r. Šimkai-
čių apyl.) mokytoja S. (Stefa) Andriuškevičiūtė (MVD agentė 
Neris) kartu su savo drauge (agente Nijole) išdavė partizanus 
Mečislovą Sutkaitį-Lapą ir Antaną Armoną-Arvydą. Rolan-
das tylėjo. Nepasakė, kad nuo gegužės mėnesio yra su Stefa 
artimai pažįstamas. Ne tik pažįstamas – išdavystė juos su-
artino. Pasisakė vienas kitam esą MVD užverbuoti. Pana-
šiai Rolandas buvo prisipažinęs ir ryšininkui Dešriui (Juozui 
Bakšaičiui, agentui Karpiui), pas kurį buvo sulaikytas: pa-
dėjai suimti mane, tai dabar turėsi padėti man suimti kitus. 
P. Narbuto sužadėtinė A. (Adolfina) Dimšaitė buvo kalėjime, 
o ir ką būtų jai pasakęs apie savo „veiklą“? Todėl netrukus 
pasiprašė vidaus reikalų ministro pavaduotojo leidimo susi-
tuokti su agente Nerimi – S. Andriuškevičiūte.

Pasišnekėję vyrai išsiskirstė: Algirdas su Ramūnu išėjo į 
Gražinos rajoną (Vilkijos-Ariogalos rajonuose), Alius su Bi-
jūnu – į savąjį. Aras ketino žiemoti su Vasariu, o Rolandas 
sutarė žiemoti su Aliumi. Atsisveikinant Rolandas – agentas 
Vaidila sutarė susitikimus: rugpjūčio 1-ąją – su B. Mileriu-
Aliumi, o liepos 15–16 arba 28 d. – su A. Šablausku-Aru.

Atraportavęs čekistams apie tokius „laimėjimus“, P. Nar-
butas laukė tolesnių nurodymų. MVD vadovybė nutarė, kad 
likusius Vaidoto rinktinės partizanus būtina „sutvarkyti“ iki 
žiemos, nes kai jie išsiskirstys žiemoti, agentas nebegalės nu-
statyti jų slėptuvių ar iškviesti į susitikimus. Tad pirmiausia 
buvo pasiruošta suimti A. Šablauską-Arą.

P. Narbuto susitikimas su A. Šablausku buvo paskirtas pas 
ryšininkę V. Gudžiūnaitę. Netoliese pasaloje laukė smogikai. 
Naktį iš liepos 27 į 28 d. smogikai suėmė Vaidoto rinktinės 
štabo viršininką A. Šablauską. Paimtas gyvas A. Šablauskas 
vis tiek nesuprato, kad P. Narbutas yra išdavikas: manė, jog 
Rolandą suėmė kartu su juo.

Suėmę A. Šablauską, čekistai tuojau sudarė planą, kaip 
sunaikinti Vaidoto rinktinės vadą E. Pranckevičių-Vasarį, 
kuris kartu su A. Šablausku slapstėsi Burbinės miške. Tikė-
damasis per operaciją pabėgti ir manydamas, kad čekistai 
ims E. Pranckevičių gyvą, A. Šablauskas sutiko vesti juos į 
susitikimą. Tačiau čekistams paskutinių partizanų gyvų ne-
bereikėjo.

Rugpjūčio 5 d. Jurbarko r., Paslauskynės miške, pusę še-
šių ryto E. Pranckevičius ir B. Kregždė buvo nukauti. A. Šab-
lauskui neliko nieko kito, kaip toliau vykdyti čekistų užduo-
tis. Jis buvo užverbuotas ir gavo agentūrinį Vyto slapyvardį“.
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