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Tauro apygardos Pirmosios mokomosios kuopos vadas ir lektoriai kursų baigimo proga. 1947 m. 
rugpjūčio 20 d. Sėdi iš kairės: lektorius, Žalgirio rinktinės štabo Rikiuotės skyriaus viršininkas Jo-
nas Kuras-Jaunutis, kuopos vadas, apygardos adjutantas Justinas Jasaitis-Naktis, lektoriai – Žalgi-
rio rinktinės štabo viršininkas Pranas Runas-Algirdas ir Vytauto rinktinės štabo Rikiuotės skyriaus 
viršininkas Jurgis Vasiliauskas-Skydas. Iš Genocido aukų muziejaus fondų 

1951 m. birželio 16 d. Šakių r. Meškeliūnų k. gyventojo 
Vinco Benio sodyboje MGB Šakių r. skyriaus karinės čekistų 
grupės vykdytos operacijos metu žuvo Tauro apygardos 
Visuomeninės dalies viršininkas Pranas Runas-Gintaras, 
Algirdas, Daugirdas. 

Pranas Runas gimė 1916 m. rugsėjo 17 d. Šakių aps. Plokščių vls. Bun-
dzų k. ūkininko Prano Runo ir Viktorijos Girdauskaitės-Runienės šeimo-
je. Kartu augo seserys Marija (mirė 1942 m.), Birutė (g. 1923 m. lapkri-
čio 15 d.) ir Irena (g. 1932 m. birželio 24 d.), broliai Pranas ir Vytautas 
(g. 1926 m.). 

P. Runas buvo agronomas. 1939 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje. 
1941 m. birželio 22–28 d. dalyvavo Birželio sukilime.

1945 m. pradžioje Šakių krašte jis kartu su kpt. Jurgiu Valčiu įkūrė Lie-
tuvos laisvės armijos batalioną, kurio vadu tapo kpt. J. Valtys, o pavaduoto-
ju – P. Runas. 1945 m. gegužės 12 d. dalyvavo Valkų mūšyje. 1945 m. spalio 
7 d. J. Valčiui žuvus, P. Runas-Gintaras surinko išsibarsčiusius partizanus 
ir įkūrė partizanų kuopą, veikusią Gelgaudiškio, Kidulių, Lukšių, Plokščių, 
Paežerėlių, Slavikų, Šakių ir iš dalies Lekėčių valsčiuose. Kuopa veikė sa-
varankiškai. 1946 m. ji buvo įjungta į Tauro apygardos Žalgirio rinktinės 
sudėtį ir pavadinta 52-ąja kuopa. Jos vadu 1946 m. gegužės 20 d. Žalgirio 
rinktinės vado Jurgio Ilgūno-Šarūno įsakymu Nr. 1 buvo paskirtas P. Ru-
nas-Gintaras. Vėliau kuopa buvo pavadinta dr. Vinco Kudirkos vardu. Jai ir 
toliau vadovavo P. Runas, pakeitęs slapyvardį į Algirdas.

1947 m. gegužės 12 d. Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vado Vinco 
Štrimo-Šturmo įsakymu Nr. 5 P. Runas buvo paskirtas šios rinktinės štabo 
viršininku. 1947 m. rugpjūčio 2 d. Tauro apygardos vado Antano Baltū-
sio-Žvejo įsakymu Nr. 21 paskirtas Mokomosios kuopos pirmosios laidos 
lektoriumi, o tų pačių metų rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. 23 – grąžintas į 
ankstesnes pareigas.

Po 1948 m. gegužės 16 d. Tauro apygardos vado Jono Aleščiko-Ryman-
to raštu Kęstučio apygardos vadui Jonui Žemaičiui-Vytautui P. Runas-Al-
girdas pasirašo kaip apygardos vado adjutantas. 1948 m. lapkričio 5 d. lai-
kinai einančio Tauro apygardos vado pareigas Aleksandro Grybino-Faus-
to įsakymu Nr. 18 Birutės rinktinės štabo Rikiuotės skyriaus viršininkas 
P. Runas-Daugirdas paskirtas Tauro apygardos adjutantu. 1949 m. sausio 
10 d. laikinai einančio Tauro apygardos vado pareigas Viktoro Vitkausko-
Saidoko įsakymu Nr. 2 Daugirdui šalia apygardos adjutanto pareigų paskir-
ta laikinai eiti ir apygardos Karo lauko teismo prokuroro pareigas. Nuo šių 
laikinų pareigų atleistas 1949 m. rugpjūčio 5 d. Tauro apygardos vado Faus-
to įsakymu Nr. 17 ir paskirtas apygardos vado adjutantu. Tų pačių metų 
gruodžio 5 d. paskirtas Tauro apygardos Visuomeninės dalies viršininku.

Už dalyvavimą Mokomosios kuopos darbe, narsumą ir puikius takti-
nius veiksmus kautynėse jam ne kartą pareikšta padėka ir tarnybinis pa-
gyrimas. 

Sunkios gyvenimo sąlygos pakirto partizano sveikatą. Jis susirgo reu-
matu ir atvirąja plaučių tuberkulioze. Blogėjant sveikatai, P. Runas savo 
paties prašymu buvo išleistas atostogų ir grįžo į gimtus kraštus gydytis pa-
šlijusios sveikatos. 

Jam sekti buvo paskirti MGB agentai „Kadugys“, „Rūtelė“, „Zuikis“, 
„Vilkas“, „Puidokienė“ ir kiti. 1951 m. birželio mėn. „Puidokienė“ sovietų 
represinėm struktūrom pranešė, kad P. Runas dažnai lankosi pas ją ir Vincą 
Benį, gyvenantį Šakių r. Meškeliūnų k. Taip pat nurodė, kad birželio 16 d. 
P. Runas turėtų būti V. Benio sodyboje. 

1951 m. birželio 16 d. 16 val. V. Benio sodybą apsupo MGB Šakių r. 
skyriaus karinė čekistų grupė. P. Runas bandė atsitraukti, bet buvo pa-
šautas. Nenorėdamas pasiduoti gyvas, nusišovė. Palaikų užkasimo vieta 
neišaiškinta.

Visa P. Runo šeima dalyvavo partizaniniame judėjime.

Brolis Vytautas-Rimgaudas nuo 1945 m. pradžios priklausė Lietuvos 
laisvės armijos batalionui ir žuvo 1945 m. rugsėjo 12–14 d. Šakių aps. 
Plokščių vls. tarp Plokščių girios ir Žalgirio miško (Tarpgiryje) 3-iojo Bal-
tarusijos fronto užnugario apsaugos NKVD kariuomenės ir NKVD pasie-
nio kariuomenės būrio dalinių vykdytos karinės operacijos metu.  

Tėvai buvo partizanų rėmėjai, seserys Birutė-Skirmutė ir Irena – ryši-
ninkės. Tėvai ir sesuo Irena 1945 m. rugpjūčio 26 d. buvo ištremti į Permės 
(Molotovo) sr. Jusvos r., kur 1949 m. mirė tėvas Pranas Runas. Motina Vik-
torija Runienė ir sesuo Irena Runaitė-Belickienė 1957 m. grįžo į Lietuvą.

Sesuo Birutė Runaitė-Skirmutė 1946 m. lapkričio 19 d. buvo suimta ir 
1947 m. balandžio 14 d. nuteista septyneriems metams lagerio ir trejiems 
tremties. Kalėjo Archangelsko sr. Kargopollage. 1953 m. paleista grįžo į 
Lietuvą. 

1998 m. balandžio 28 d. P. Runui pripažintas kario savanorio statusas, 
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 1998 m. gegužės 13 d. įsa-
kymu jam suteiktas kapitono laipsnis, Lietuvos Respublikos Prezidento 
2001 m. gegužės 15 d. dekretu apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Kari-
ninko kryžiumi,  Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. 
liepos 19 d. įsakymu jam suteiktas majoro laipsnis (po mirties).
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1916 09 17–1951 06 16

Tauro apygardos Pirmosios mokomosios kuopos laidos partizanai 
žygyje. 1947 m. rugpjūčio 20 d. Priekyje žygiuoja kuopos lektorius, 
Žalgirio rinktinės štabo viršininkas Pranas Runas-Algirdas. Iš Geno-
cido aukų muziejaus fondų

1948–1949 m. Tauro apygardos vadas 
Aleksandras Grybinas-Faustas (deši-
nėje) ir jo adjutantas Pranas Runas-
Daugirdas (kairėje). Iš Genocido aukų 
muziejaus fondų 

Kryžius 1951 m. birželio 16 d. kaime buvusioje V. Benio sodyboje žuvusiam Tauro apygardos Visuomeninės 
dalies viršininkui Pranui Runui-Daugirdui atminti. Bendras kryžiaus ir atminimo plokštės vaizdas. Šakių r. sav. 
Kriūkų sen. Meškeliūnų k. Aut. Juozas Liutvinas. Pastatytas 1991 m. R. Trimonienės nuotr., 2005 m. (2011 m. 
birželio 19 d. senojo kryžiaus vietoje buvo atidengtas naujas, Andriaus Bieliuko sukurtas kryžius).


