
1949 m. liepos 31 d. Panevėžio aps. Vadoklių vls. Šilų miške (dabar – 
Panevėžio r. sav.) MGB vidaus kariuomenės 25-ojo šaulių pulko kareivių 
vykdytos karinės čekistų operacijos metu buvo aptiktas Vyčio apygardos šta-
bo bunkeris. Kautynėse žuvo Vyčio apygardos vado Alfonso Smetonos-Žy-
gaudo pavaduotojas ir apygardos štabo viršininkas Kostas Tvaska-Rugelis, 
Krištaponio rinktinės vadas Jonas Baltušnikas-Vienuolis ir apygardos štabo 
narys Jonas Tumšys-Kytras. 

Žuvusiųjų palaikai niekinti Panevėžio aps. Raguvos mstl. aikštėje, vėliau 
užkasti Raguvos miestelio pakraštyje, vietoje, kuri vadinama „Melinsko pel-
ke“ arba „Melinsko krūmais“. Kitą naktį slapta Dailydėnaitė, Vienuolio sesuo 
Elena Baltušnikaitė, du bendražygiai ir partizanų ryšininkė Elena Kizytė-
Raganėlė jų palaikus kartu su žuvusiais Antano Žilio-Žaibo būrio partizanų 
Stasio Bareikos-Krieno, Kazimiero Janonio-Perlo ir Edvardo Vingrio palai-
kais sudėjo į karstus ir palaidojo senosiose Šapio k. kapinėse (dabar Anykš-
čių r. Traupio sen.).

KOSTAS TVASKA-RUGELIS
1926 01 13–1949 07 31 

Kostas Tvaska gimė 1926 m. sausio 13 d. Ukmergės aps. Traupio vls. Ša-
pio  k. Jurgio ir Kotrynos Tvaskų šeimoje. Kartu augi dvi seserys: Genovaitė 
(g. 1920 m. ) ir Valerija (g. 1930 m.). Mokėsi Levaniškių pradžios mokykloje. 
Baigė Raguvos mokyklos 5-ą ir 6-ą klases, Panevėžio gimnaziją. Svajojo Vil-
niaus universitete studijuoti lietuvių kalbą ir literatūrą. 1944 m., vengdamas 
mobilizacijos į sovietų armiją, tapo Vyčio apygardos Jono Baltušniko-Vienuolio 
būrio partizanu. Būrio vadas jam patikėjo spausdinti raštus ir partizanų do-
kumentus. K. Tvaska taip pat rašė partizanų dienoraštį, fiksavo kovų istoriją, 
tvarkė partizanų archyvą, kūrė eilėraščius. 1949 m. pradžioje buvo paskirtas Vy-
čio apygardos naujai sudaryto štabo viršininku. Tų pačių metų balandžio 20 d. 
Vyčio apygardos vadas Alfonsas Smetona-Žygaudas K. Tvaską paskyrė savo pa-
vaduotoju, kartu einant ir apygardos štabo viršininko pareigas.  

1950 m. gruodžio 31 d. K. Tvaska Vyčio apygardos vado A. Smetonos-Žy-
gaudo apdovanotas Pasižymėjimo lapu, 1999 m. rugpjūčio 17 d. jam pripažintas 
kario savanorio statusas, LR krašto apsaugos ministerijos 1999 m. rugpjūčio 
30  d. įsakymu jam su teik tas pulkininko leitenanto laips nis, 2001 m. gegužės 
15 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu jis ap do va no tas Kariuomenės 
kūrėjų savanorių medaliu (po mirties).

JONAS BALTUŠNIKAS-VIENUOLIS
1915 10 17–1949 07 31 

Paminklinis ansamblis šioje vietoje užkas-
tiems 1944–1953 m. Raguvos apylinkėse 
žuvusiems Vyčio apygardos partizanams 
atminti. Bendras paminklinio ansamblio 
ir vienos iš atminimo lentų vaizdas. Pa-
nevėžio r. Raguvos sen. Raguvos mstl. 
Vieta vadinama „Melinsko pelke”, „Melins-
ko krūmais“. Aut. architektas D. Nainys. 
Pastatyta 1991 m. R. Trimonienės nuotr., 
2001 m.

Vyčio apygardos parti-
zanai. Pirmoje eilėje iš 
kairės: pirmas – Simonas 
Tumšys-Simonas, antras – 
Alfonsas Gritėnas-Skalikas, 
trečias – Jonas Tumšys-Kyt-
ras; antroje eilėje iš kairės: 
trečias  – Mykolas Pociū-
nas-Erdvė, šeštas – Anta-
nas Smetona-Žygaudas. Iš 
Genocido aukų muziejaus 
fondų

Vyčio apygardos Vienuolio 
būrio partizanų priesaika. 
1949 m. liepos 30 d. Kryžių 
laiko būrio vadas Jonas Bal-
tušnikas-Vienuolis. Iš Geno-
cido aukų muziejaus fondų

Vyčio apygardos vadas Alfonsas Smetona-Žygaudas (sto-
vi), rašomąja mašinėle spausdina apygardos štabo virši-
ninkas Kostas Tvaska-Rugelis. Iš Genocido aukų muziejaus 
fondų

Vyčio apygardos  štabo virši-
ninkas Kostas Tvaska-Rugelis 
su motina. 1948 m. Iš Genocido 
aukų muziejaus fondų

Jonas Baltušnikas gimė 1915 m. spalio 17 d. 
Panevėžio aps. Raguvos vls. Vėžiškių k. Kartu 
augo trys broliai ir keturios seserys. Raguvos vals-
čiaus policijos viršininkas. Partizanas nuo 1944 m. 
rugsėjo mėn. Vyčio apygardos junginio, veikusio 
Panevėžio aps. Raguvos vls., būrio vadas. Kruopš-
čiai tvarkė dokumentus, reikalavo drausmės. Jo 
būrio vyrai buvo tvarkingai apsirengę partizanų 
uniformomis su skiriamaisiais lietuviškais žen-
klais. Jie turėjo automatus, kulkosvaidžius, žiūro-
nus, dvi rašomąsias mašinėles. Būryje kiekviena 
diena prasidėdavo malda ir Lietuvos himno gie-
dojimu. 1949 m. balandžio 20 d. Vyčio apygardos 
vado A. Smetonos-Žygaudo paskirtas Vyčio apy-
gardos Krištaponio rinktinės, veikusios Panevėžio 
apskrityje, vadu. Partizanaudamas sudarė savo 
būrio „Partizanų, žuvusių 1945–1948 m., sąrašą“.

Du J. Baltušniko broliai buvo jo būrio parti-
zanai. Brolis Kazys-Jupiteris žuvo 1946 m. vasa-
rio 18 d. Panevėžio aps. Vadoklių vls. Šilų miške, 
brolis  Liudas-Leika žuvo 1949 m. birželio 22 d. 
Panevėžio aps. Noriškių k. 

JONAS TUMŠYS (TUMŠIS)-KYTRAS
1920–1949 07 31 

Jonas Tumšys gyveno Panevėžio aps. Vadoklių vls. Miliešiškių k. Nuo 
1945 m. Vyčio apygardos Prano Keciorio (Kecioriaus) būrio, veikusio Panevė-
žio aps. Vadoklių vls., partizanas, vėliau – apygardos štabo narys. 

Vyčio apygardos Krištaponio 
rinktinės vadas Jonas Baltušni-
kas-Vienuolis. Iš Genocido aukų 
muziejaus fondų
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