
Kęstučio apygardos partizanai. 1949 m. Pirmoje eilėje iš kairės: pirmas – Steponas 
Žičkus-Vasaris, antras – Albertas Norkus-Linksmutis, trečias – Česlovas Remeikis-
Plienas; antroje eilėje iš kairės: pirmas – Robertas Gedvilas-Sidabras, antras  – 
Konstantinas Gvildys-Žiedas; trečioje eilėje iš kairės: pirmas – Jonas Nuobaras-
Lyras, antras – Jonas Stoškus-Eimutis, trečias – Aleksandras Miliulis-Neptūnas, 
ketvirtas – Steponas Venckaitis-Bijūnas, penktas – Jonas Juozaitis (Paliokas)-Mar-
tinaitis. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

Kęstučio apygardos Lydžio rinktinės 
partizanai Šv. Velykų dieną, 1946 m. 
Iš kairės: pirmas – Simas Jurgaitis-
Baronas, antras – Francas Gaubtys-
Vytautas, trečias – Jonas Galminas-
Putinas, ketvirtas – Pranas Trijonis-
Jaunutis, penktas – Leonas Lau-
rinskas-Liūtas, šeštas – Vincas Ja-
kutis-Skaistgiris, septintas – Pranas 
Kairys-Serbentas, aštuntas – Jonas 
Poška-Karklas, devintas – Vaclovas 
Norvaiša-Paulius, dešimtas – Jurgis 
Pancerna, vienuoliktas – Steponas 
Venckaitis-Bijūnas, dvyliktas – Pet-
ras Vilnikas. Iš Genocido aukų muzie-
jaus fondų

Kęstučio apygardos partizanai 
Albertas Norkus-Linksmutis (kai-
rėje) ir Vladas Mišeikis-Tarzanas. 
1949 m. Iš Genocido aukų muzie-
jaus fondų

1949 m. birželio 8 d. Tauragės aps. Tauragės vls. Sungailiškių k. 
apylinkių Kaziškės miške (dabar – Tauragės r. sav.), prie Kęstučio apy
gardos štabo bunkerio, apygardos štabo nariai, patikėję MGB agentu, 
paskyrė susitikimą su jo rekomenduojamu į štabą Lietuvos kariuomenės 
kapitonu, taip pat agentu. Sutartoje vietoje buvo įvykdyta karinė čekistų 
operacija, kurios metu sunaikintas apygardos štabas. Žuvo 2 partizanai: 
apygardos vadas Aleksandras Miliulis-Algimantas, Neptūnas ir apy
gardos Agitacijos ir propagandos skyriaus viršininkas Steponas Venc-
kaitis-Biliūnas, Girėnas. Su papildomomis karinėmis pajėgomis toliau 
šukuojant mišką, birželio 9 d. rytą buvo nukautas apygardos štabo na
rys Albertas Norkus-Linksmutis.

Vakarų Lietuvos partizanų sritis, Atlasas, 
V., LGGRTC, 2010, p. 64. 

Jung ti nė Kęs tu čio apy gar da bu vo įkur ta 1946 m. rugsėjo 12 d. 
Bū tent ši apygarda ir jos va dai suvaidino le mia mą vaid me nį su
vie ni jant vi sas Lie tu vos po ka rio par ti za nų pa jė gas į vie nin gą Lie
tu vos lais vės ko vos są jū dį (LLKS).

1949 m. ba lan džio mė n. ket vir tuo ju Kęs tu čio apy gar dos va du 
vie to j į Ry tų Lie tu vą iš vy ku sio Henriko Da ni le vi čiausVid man to 
bu vo pa skir tas Alek sas Mi liu lisAl gi man tas, Nep tū nas, prieš tai 
bu vęs Bu ti gei džio rink ti nės va du.

Nau jo ji Kęs tu čio apy gar dos va do vy bė to liau to bu li no or ga ni
za ci nę struk tū rą – bu vo pa nai kin tas nepa si tei si nęs or ga ni za ci nis 
sek to rius (OS) ir vie to j jo įves ta kur kas efek ty ves nė „tre je tu kų
sla pu kų“ siste ma. Taip par ti za nų rė mė jų veik la ta po dar kon spi
ra ty ves nė, nes po grin dis bu vo ge riau ap sau go tas nuo iš da vys čių 
ir sau gu mo šni pų. 

Į šiaur ės rytus nuo Tau ra gės bent ke lio li ka ki lo met rų tę sia
si gū do ki eg lių miš kai. Jų kraš tas ties Ridi kiš ke ir be su nyks tan
čia Ka ziš ke va di na mas pas ta ro jo kai mo var du. Bū tent čia, tie siog 
Tau ra gės pašonė je 1949 m. įsi kū rė Lie tu vos par ti za nų Kęs tu čio 
apy gar dos šta bas, ku riam tuo me tu va do va vo Aleksas Mi liu lis
Al gi man tas, Nep tū nas. 

Ta čiau ket vir ta sis apy gar dos šta bas vis dėl to ne su ge bė jo iš
veng ti iš da vys tės. MGB agen tas Šim kus (Ze no nas No rei ka) į 
su si ti ki mą su MGB agen tu Pla to nu iš kvie tė Kęs tu čio apy gar dos 
šta bo pa rei gū nus. Pla to nas – bu vęs Lie tu vos ka riuo me nės ka pi
to nas, agen to tei gi mu, ga lin tis dirb ti apy gar dos šta be. Partizanai 
pa ti kė jo em gė bis to ver si ja. „Su si ti ki mas“ įvy ko Tau ra gės ap skri
ties Sun gai liš kių apy lin kės Kaziš kės miš ke, ku ria me bu vo įreng ti 
šta bo bun ke riai – nepaprastas apy gar dos va do vy bės pa si ti kė ji mas 
„po ten cia liais“ šta bo ka ri nin kais. Įvy ko įnir tin gos kau ty nės, ku rių 
me tu bu vo su im tas šta bo viršinin kas Ro ber tas Ged vi lasSi dab ras. 
Po tris mė ne sius tru ku sių kan ki ni mų ir psi cho lo gi nio spau di mo 
jis pats ta po iš da vi ku. Vie nam ko vo to jui, Jo nui Pa lio kui (Juo zai
čiui)Mar ty nui, iš ap sup ties pa si se kė iš trūk ti. Padedamas A. Nor
kaus jis įsi li po į me dį ir jo nie kas ne pa ste bė jo.

Iš nie kin ti A. Miliulio, S. Venckaičio ir A. Norkaus palaikai gu
lė jo Tau ra gėje, NKVDMVDMGB Tauragės apskrities skyriaus 
ir kalėjimo (vad. Šu bar ti ne) kie me. Ma no ma, kad ten jie ir bu vo 
už kas ti.

STEPONAS VENCKAITIS-BILIŪNAS, GIRĖNAS
1922 01 29–1949 06 08

Steponas Venckaitis gimė 1922 m. sausio 29 d. Tauragės aps. 
Tauragės vls. Kaziškių k. Jono ir Marijonos Šeputytės Venckaičių 
šeimoje. Dir bo mo ky to ju Tau ra gė je. Jungtinės Kęstučio apygar
dos Lydžio (vėliau – Aukuro) rinktinės Jono StoškausEimučio 
bū rio par ti za nas. 1949 m. ba lan džio mėn. pa skir tas Kęs tu čio apy
gar dos šta bo Agi ta ci jos ir pro pa gan dos skyriaus vir ši nin ku. 

1999 m. kovo 30 d. S. Venckaičiui pri pa žin tas ka rio sa va no
rio sta tu sas, LR krašto apsaugos ministerijos 1999 m. balandžio 
9 d. įsakymu jam su teik tas ma jo ro laips nis, 2001 m. gegužės 15 d. 
Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu jis ap do va no tas Ka riuo
me nės kū rė jų sa va no rių me da liu (po mir ties). 

ALBERTAS NORKUS-LINKSMUTIS, STARKUS
1925–1949 06 08

Albertas Norkus gimė 1925 m. Tau ra gės aps. Ba ta kių vls. Ož
nu ga rio k. mažažemių ūkininkų šeimoje. Ten ir gy ve no. Dirbo 
Batakių pašte. Par ti za nas nuo 1945 m. Jungtinės Kęstučio apygar
dos Lydžio rinktinės Satur no, vėliau  Vy te nio  bū rių par ti za nas. 
Kęs tu čio apy gar dos šta bo narys.

1999 m. lapkričio 15 d. A. Norkui pri pažin tas ka rio sa va no rio 
sta tu sas, LR krašto apsaugos ministerijos 1999 m. gruodžio 2 d. 
įsakymu jam su teik tas ka pi to no laips nis (po mir ties). 

 

Parengė Rūta Trimonienė

Kęstučio apygardos partizanai Albertas Norkus-
Linksmutis (kairėje) ir Vytautas Slapšinskas-Vytas. 
Iš Genocido aukų muziejaus fondų

Tipinis atminimo ženklas šioje vietoje įrengtame Kęstučio apygardos štabo 
bunkeryje 1949 m. birželio 8 d. kautynėse žuvusiems apygardos vadui A. Mi-
liuliui-Algimantui, Neptūnui, apygardos Agitacijos ir propagandos skyriaus 
viršininkui S. Venckaičiui-Biliūnui, Girėnui ir toliau šukuojant mišką birželio 
9 d. žuvusiam štabo nariui A. Norkui-Linksmučiui atminti. Bendras ženklo ir 
įrašų jame vaizdas. Tauragės r. Tauragės miškų urėdijos Puziškės girininkijos 
Kaziškės miško 2 kvartalo 16 sklypas. Aut. dizaineris Romas Navickas. Pasta-
tytas 1999 m. birželio 9 d.  J. Paunksnienės nuotr., 2000 m.


