VINCENTAS ŽALIADUONISROKAS, DIJAKONAS,
CEZARIS
1910 11 02–1952 03 27

Paminklas 1952 m kovo 27 d. Švenčionių r. Bujutiškės vnk. kautynėse su
MGB Ignalinos pasienio būrio kareiviais, stribais ir milicininkais žuvusiems
Rytų Lietuvos srities vado pavaduotojui ir LLKS Tarybos prezidiumo nariui
Vincui Žaliaduoniui-Cezariui, jo kovos draugams Ceikinių karšto partizanams, taip pat Ceikinių filijos kapelionui, 1831 m. sukilimo vadui Anuprui Labučiui ir Švenčionių mūšyje žuvusiems jo bendražygiams atminti.
Bendras paminklo vaizdas. Ignalinos r. Ceikinių sen. Šalia Ceikinių mstl. kapinių. Atidengtas 2010 m. rugpjūčio 15 d. Ceikinių seniūno Juozo Veličkos
ir Ceikinių kunigo Marijono Savicko rūpesčiu. L. Abariaus nuotr., 2010 m.

Atminimo lenta visiems „Žiburio“ gimnazijos direktoriams, mokytojams ir mokiniams, žuvusiems už Lietuvos laisvę 1941, 1944–1952 m., atminti. Bendras buvusios gimnazijos pastato ir atminimo lentos vaizdas.
Lazdijai, Vytauto g. 9, M. Gustaičio vidurinė mokykla.
Aut. skulptorius Jonas Jagėla. Atidengta 2001 m. sausio
13 d. R. Trimonienės nuotr., 2000 ir 2001 m.

Vincentas Žaliaduonis gimė 1910 m. lapkričio 2 d. Seinų aps. Lazdijų vls.
Kučiūnų k. Baigė Seinų „Žiburio“ gimnaziją Lazdijuose. 1935–1938 m. mokėsi
Kauno karo mokykloje, kurią baigus jam suteiktas jaunesniojo leitenanto laipsnis.
Baigęs karo mokyklą V.Žaliaduonis buvo paskirtas tarnauti į Ukmergę. 1939 m.
spalį, Vilnių grąžinus Lietuvai, su savo vadovaujamu pulku atvyko į Vilnių.
1943 m. liepos 16 d. susituokė su Jadvyga Bastyte. Jiems gimė sūnus Robertas
Mykolas ir dukra Nijolė.
Baigiantis karui V. Žaliaduonis pasitraukė į žmonos tėviškę Švenčionių aps.
ir 1944 m. rugpjūčio mėnesį pradėjo partizanauti. 1945 m. vasario–kovo mėn.
buvo Tigro rinktinės štabo Operatyvinio skyriaus, 1945 m. rugsėjo–1949 m. liepos mėn. Vytauto apygardos štabo Agitacinio skyriaus viršininkas. 1946 m. spalio
1 d. paskirtas Tigro rinktinės, veikusios dabartiniuose Ignalinos ir Švenčionių rajonuose, taip pat Baltarusijos teritorijoje, vadu. V. Žaliaduonis tuo metu buvo Belmonto miškuose ir dėl prastų ryšių su apygardos štabu apie savo paskyrimą nieko
nežinojo bent iki 1947 m. balandžio mėn. Jis nuo 1946 m. birželio vadovavo Rytų
grupei ir Tigro vado pareigas perėmė tik 1948 m. rugpjūčio 5 d.
V. Žaliaduonis buvo daugelio partizaninių operacijų iniciatorius ir organizatorius. Jam tiesiogiai dalyvaujant įvykdyta per 30 įvairių akcijų. Apygardos
vadovybės ypač buvo vertinamas už tai, kad sugebėjo normalizuoti pasipriešinimo
pradžioje gana įtemptus santykius su Armijos Krajovos junginiais ir gudų partizanais. Rinktinė leido laikraštį Rytų Lietuva.
V. Žaliaduonis-Cezaris nuo 1949 m. liepos mėn. kartu buvo ir Vytauto apygardos štabo viršininkas. 1950 m. gegužės mėn. Rytų Lietuvos srities vadas jį paskyrė
apygardos štabo Organizacinio skyriaus viršininku, netrukus jis tapo srities vado
pavaduotoju ir Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos prezidiumo nariu.
1949–1950 m. Cezariui ne kartą siūlyta tapti Vytauto apygardos ir netgi Rytų
Lietuvos srities vadu, tik jis tų pareigų atsisakydavo nenorėdamas veikti ne Vilniaus krašte. Pažymėtina, kad jis rūpinosi šio krašto reikalais, nuolat rėmė jo lietuvybę, o rinktinės veikimą stengėsi išplėsti kuo toliau į rytus, tikėdamasis užtikrinti
1920 m. Rusijos Lietuvai pripažintos teritorijos reintegravimą į Lietuvos valstybę
jos nepriklausomybės atkūrimo metu.
1945 m. pradžioje rinktinėje buvo daugiau kaip 600 kovotojų, 1951 m. pabaigoje liko tik penkiolika… 1952 m. MGB Švenčionių r. skyrius vien tik V. Žaliaduonio
būrio paieškai ir sunaikinimui surengė 8 čekistinės karines operacijas, tam paskyrė
specialią 15 stribų grupę. Dirbo ir agentai…
1952 m. kovo 27 d. V. Žaliaduonis-Cezaris su adjutantu Mykolu CicėnuErškėčiu užėjo į Mykolo Vaiškūno sodybą, esančią Švenčionių r. Bujutiškės vienkiemyje, susitikti su Vytauto apygardos vadu. Tariamas apygardos vadas Bronius
Kalytis-Liutauras jau nuo vasario mėn. kvietė V. Žaliaduonį-Cezarį neva aptarti
srities štabo formavimo reikalų, tačiau pastarasis sutiko vykti į susitikimą tik po
ilgų dvejonių. Partizanai nežinojo, kad B. Kalytis-Liutauras 1951 m. lapkričio
11 d. buvo suimtas ir užverbuotas MGB agentu. Netrukus prie sodybos trejomis
rogėmis pasirodė Ignalinos MGB pasienio būrio kareiviai, Ignalinos ir Ceikinių
stribai bei milicijos darbuotojai. Partizanai nukovė operacijai vadovavusį MGB Ignalinos sk. viršininko pavaduotoją A. Kozodojevą ir stribų būrio vadą T. Ivanovą.
Tačiau jėgos buvo nelygios. Mūšiui pasibaigus, kulkų suvarpytame name buvo
rasti V. Žaliaduonio ir M. Cicėno kūnai. Žuvo ir sodybos šeimininkas, aktyvus
partizanų rėmėjas M. Vaiškūnas.
Žuvusių partizanų kūnai buvo niekinti Ceikiniuose, vėliau užkasti Ignalinoje.
1950 m. rugsėjo mėn. buvo suimta V. Žaliaduonio žmona. Ji nuteista ir išvežta
į Kizellagą (Permės sr.). Apie vyro mirtį jai pranešė eilėraščio posmu jos motina:
„Paskutinė gėlytė nuvyto/ Rokas lemtį sutiko narsiai/ Krito priešai ir …vadas /
Apkabino žemelė meiliai“. Žaliaduonių sūnus ir dukra, prižiūrimi močiutės, ilgai slapstėsi, vėliau svetimomis Jakubėnų pavardėmis buvo apgyvendinti Vilniaus
vaikų namuose.
1999 m. vasario 17 d. V. Žaliaduoniui pripažintas kario savanorio statusas, LR
krašto apsaugos ministerijos 1999 m. vasario 24 d. įsakymu jam suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis, Lietuvos Respublikos Prezidento 1999 m. gegužės 19 d.
dekretu apdovanotas Vyčio Kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžius) (po mirties).
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