
1949 m. kovo 18 d. Šiaulių aps. Klovainių vls. Lai-
puškių k. (dabar – Pakruojo r. sav.) žuvo Algimanto 
apygardos žaliosios rinktinės vadas Vytautas Česnaka-
vičius-Valas, Daujotas, rinktinės Organizacinio skyriaus 
viršininkas Algirdas Meškauskas-Lapinas ir partizanas 
Jonas Ivanauskas-Lizdeika.

žuvusiųjų palaikai niekinti prie MGB Pakruojo vls. 
poskyrio (kitais duomenimis – Pakruojo milicijos kie-
me). Vėliau užkasti dabartinės Pakruojo Atžalyno gim-
nazijos teritorijoje.

„Pas Juozapą Tamašauską Laipuškių k. Klovainių s. buvo 
apsistoję partizanai VALAS, VANAGĖLIS, LIZDEIKA, RAKŠ-
NYS ir kiti. Anksti ryte partizanai pamatė ateinančius stribus. 
Tamašauskai – Juozas ir Emilė – pasileido bėgti. Juos paste-
bėjo stribai ir puolė vytis. Partizanai nukovė besivejantį stribą 
J. Gruodį, o kiti stribai, sukritę į griovį, pradėjo šaudyti. Bėgę 
Tamašauskai, brolis ir sesuo, pasislėpė. Iš Tamašauskų trobos 
iššoko septyni partizanai ir atsišaudydami pasileido bėgti miš-
ko link. Juos stribai pastebėjo. Stribas Olbikas įbėgo į Tama-
šausko kamarą (kita versija – už akmenų krūvos) ir, pasistatęs 
ant kamaros lango lengvą kulkosvaidį, ėmė šaudyti į bėgančius 
partizanus. Nukovė du. Kiti penki, dar šiek tiek pabėgėję, su-
tiko važiuojantį iš miško Meškonį, išvertė krovinį ir nuvažiavo 
pasiimti žuvusiųjų. Tačiau čia jie neteko dar vieno partizano 
Ivanausko-LIZDEIKOS. Susidėję į ratus lavonus, partizanai 
nuvažiavo Puodiškių miško link. Tris nukautus partizanus jie 
paslėpė miške po žagarais. Tačiau kai buvo sukelti Rozalimo, 
Pakruojo stribai, šie surado žuvusiųjų kūnus ir nuvežė juos į 
Rozalimą, paskui į Pakruojį ir pametė milicijos kieme.

Šiaulių aps. MGB rašte (saugomame antrojo skyriaus val-
dybos byloje / arch. Nr. 40, I tomas, p. 36–37) Lietuvos SSRS 
saugumo ministro pavaduotojui Kapralovui Laipuškių įvykis 
taip aprašytas: „1949 m. kovo 18 d. Pakruojo rajono valstybės 
saugumo 7 žmonių grupė, vadovaujama saugumo leitenanto 
Melichovo, Laipuškių k. tikrino sodybas, įtrauktas įskaiton dėl 
ryšių su banditais. Grupei artėjant prie valstiečio vidutinioko 
Jono (iš tikrųjų Juozo. – V. Š.) Tamašausko namo, iš čia sau-
gumiečių grupė buvo apšaudyta. Susišaudymo metu nukauti 
3 partizanai ir vienas ar du sužeisti. Likę gyvi 5 ar 7 banditai 
susikrovė į stovėjusį prie namo pakinkytą vežimą 2 užmuštus 
ir sužeistus banditus ir išvežė juos miško link.

Buvo nukautas liaudies gynėjas (l. g.) Juozas Gruodis 
(1906 m.) iš Klovainių ir sužeistas į petį l. g. Antanas Markevi-
čius (1928 m.).

Persekiojant banditus miške po krūmais buvo rasti 2 ban-
ditų lavonai, apdėti eglių šakomis. Kiti banditai pasislėpė. Tarp 
užmuštųjų banditų būrio vadas ‹...› Ivanauskas.

Tardymas nustatė, jog J. Tamašausko namas buvo bandi-
tų grupių susitikimo vieta. Pats Tamašauskas pasakojo, jog jo 
žmona, sūnus ir dukra mūšio metu pasislėpė. Jie teikė mate-
rialinę pagalbą banditams“.

Šis įvykis susietas su po kelių dienų prasidedančiu masiniu 
žmonių trėmimu į Sibirą (operacija „Priboj“). Apytiksliai to-
kio pat turinio pranešimas iš Šiaulių operatyvinėje suvestinėje 
apie pirmąjį 1949 m. ketvirtį buvo pasiųstas ir Lietuvos SSR 
saugumo ministrui generolui Gorlinkui. Šį dokumentą pasira-
šė Šiaulių MGB majoras Baranovas (rašto Nr. 6/071)“.

Vytautas Šernas, Daugyvenės kraštas, 
Kaunas, 1998, p. 254. 

Algimanto apygardos partizanai Šimonių girioje 1947 m. Pirmoje eilėje iš kairės: 
Juozas Katinas-Šernas, Antanas Matuliauskas-Adaska, Vytautas Česnakavičius-
Valas; antroje eilėje iš kairės: Balys Žukauskas-Princas, Birutė Kiaulevičiūtė-
Neužmirštuolė, Ona Talantaitė-Jonukas, Joana Railaitė-Slučkienė-Neringa, Balys 
Ramanauskas-Narsutis; trečioje eilėje iš kairės: Antanas Starkus-Montė, Antanas 
Slučka-Šarūnas, kiti neatpažinti. Iš Genocido aukų muziejaus fondų
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Algimanto apygardos Žaliosios rinktinės vadui Vytautui Česnakavičiui-Valui, Daujotui, rinktinės Or-
ganizacinio skyriaus viršininkui Algirdui Meškauskui-Lapinui, Vanagaičiui ir partizanui Jonui Ivanaus-
kui-Lizdeikai atminti. Pakruojo r. Klovainių sen. Laipuškių k. Atidengtas 1996 m. birželio 15 d. žuvusių 
partizanų artimųjų rūpesčiu. Bendras paminklo ir įrašo jame vaizdas. A. Malinauskaitės nuotr., 2000 m.

Algimanto apygardos partizanai. Iš kairės: Algimanto apygardos Ryšių skyriaus viršininkas Albinas Kubilius-
Rūgštymas, Žaliosios rinktinės vadas Vytautas Česnakavičius-Valas, apygardos vadas Antanas Starkus-
Montė, kiti neatpažinti. Iš Genocido aukų muziejaus fondų


