
1949 m. birželio 8 d. Raseinių aps. Viduklės vls. Griaužų k. 
apylinkėse (dabar – Raseinių r. sav.) karinė čekistų grupė, lydima 
agento, aptiko 7 partizanus. Per susišaudymą 2 iš jų žuvo. Tai Kęs-
tučio apygardos Birutės rinktinės vadas Edmundas Kurtinaitis-
Kalnius ir grupės vadas Stasys Šneideris-Varguolis.

Žuvusiųjų palaikai niekinti Raseiniuose. Tiksli užkasimo vieta 
nenustatyta.  

„Raseinių krašto partizanų štabo viršininku buvo Pakarklis-
Kilpa (Alfonsas Augustinas Pakarklis-Kilpa, Puta) iš Raseinių. Jo 
pavaduotoju buvo Antanavičius-Senkus (Edmundas Kurtinaitis-
Kuršis, Senkus, Kalnius – nuo 1947 m. gegužės mėn. Jungtinės 
Kęstučio apygardos Savanorio rinktinės (vėliau pervadintos Knyg-
nešio, Gintaro, o nuo 1948 m. pavasario –  Birutės vardu) vadas) iš 
Alėjų. Štabas vis kilnojosi. Kurį laiką ir mano sodyboje buvo.

Antanavičius-Senkus vadovavo partizanų būriui, kuriame ko-
vojo Šneideraitis (ar Šneideris)-Varguolis, kilęs nuo Pakražančio, 
Jucius iš Tukių (pastarojo brolis buvo ryšininkas) ir kiti vyrai.

Aš buvai ryšininkas. Mano slapyvardis buvo Beržas, o vėliau 
berods Kelmas.

Kada tai buvo, nebeprisimenu. Partizanai, gal 21 vyras, ilsėjosi 
Kanapinės miškelyje (Šešuvies slėnyje, prie Graužų kaimo), ruošė-
si maudytis. Graužuose seniau gyveno tokie Barauskai. Vienas jų, 
Zigmas Barauskas, toks „netikras“ buvo – tai prie partizanų dėjosi, 
tai prie raudonųjų. Taigi įtariama, kad jis partizanus ir išdavė. Ko 
gero, būtų užklupę visai netikėtai ir visus išžudę, bet tuose Grau-
žuose gyveno ir toks Motiejus Akramas (dabar jau miręs). Jis tuo 
metu dengė stogą ir iš tolo pamatė vietovę supančius rusus. Jis pa-
siuntė savo sūnų, ir šis partizanus įspėjo.

Rusai, kokie 200 kareivių, slinko nuo Graužų ir Pašešuvio. Par-
tizanai kovėsi gudriai – įviliojo juos į Šešuvies slėnį, į dešinį upės 
krantą, vietovėn, vadinama Pūdžiške (Molavėnų km.). Berods jau 
susišaudymo pradžioje žuvo partizanas Šneideraitis-Varguolis. Pū-
džiškėje keli partizanai dengė, o kiti traukės geležinkelio link (vėl 
kėlėsi į kairįjį Šešuvies krantą). Deja, kai pakilo virš upės slėnio, į 
juos ugnį paleido rusų kulkosvaidininkas. Sužeidė Antanavičių-
Senkų. (O gal ir Šneideraitis čia žuvo, neprisimenu). Jis trauktis 
nebegalėjo ir nusišovė (mano sodyba netoliese – girdėjau pavienį 
šūvį). Kiti partizanai, net tie, kurie dengė, atsitraukė sėkmingai, 
ramiai. Praeidami pro sodybą dar ranka pamojavo. O rusai dar il-
gai bijojo per Šešuvį keltis. Kai pagaliau persikėlė ir išlipo iš slėnio, 
čia juos apšaudė jų pačių kulkosvaidininkai. Žuvusius partizanus 
išvežė ar į Viduklę, ar į Raseinius.

Kai per Molavėnus ėjo melioracija, vienoje sodybviečių liko 
kryžius. Tai vienas žmogus jį perkėlė, pastatė netoli Antanavičiaus 
žuvimo vietos (jis nusišovė slėnio šlaite, stačioje įkrantėje, aukš-
čiau kryžiaus).

Mane patį už ryšius su partizanai nuteisė 25 metams ir išvežė į 
Komiją“.
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Kęstučio apygardos Birutės rinkti-
nės štabo nariai. Stasys Šneideris-
Varguolis (kairėje) ir Krizostomas 
Labanauskas-Justas. Iš Genocido au-
kų muziejaus fondų

Kryžius ir tipinis atminimo ženklas 
1949 m. birželio 8  d. žuvusiems 
Birutės rinktinės vadui E. Kurtinai-
čiui-Kalniui ir grupės vadui S. Šnei-
deriui-Varguoliui atminti. Bendras 
kryžiaus, atminimo ženklo ir įra-
šų jame vaizdas. Raseinių r. sav. 
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