1946 m. liepos 16 d. Tauragės aps. Eržvilko vls. Globių k.
(dabar – Jurbarko r. sav.) MVD vidaus kariuomenės 273-iojo
šaulių pulko kareiviai ir MVD Tauragės aps. skyriaus operatyvinė grupė vykdė karinę čekistų operaciją. Jos metu buvo susidurta
su keturiais Lydžio rinktinės partizanais. Per susišaudymą žuvo
rinktinės vadas Petras Ruibys-Žigas, Garbštas ir partizanė Ona
Mockevičiūtė.
Žuvusiųjų palaikai niekinti Eržvilko mstl. aikštėje, vėliau užkasti Balandinės miške. 1989 m. palaikai artimųjų rasti ir palaidoti Varlaukio k. (Jurbarko r. Eržvilko sen.) kapinėse.
Vakarų Lietuvos partizanų sritis, Atlasas,
Vilnius: LGGRTC, 2010, l. 36.

1944 m. P. Ruibys grįžo į tėviškę ir tų pačių metų rugsėjo 15 d. pradėjo mokytojauti Eržvilko progimnazijoje. Įsitraukė į Lietuvos laisvės armijos (LLA)
veiklą ir buvo paskirtas Eržvilko vls. štabo viršininku. 1945 m. balandžio mėn.
jis paskirtas Lydžio rinktinės, apėmusios visą Tauragės aps. ir Raseinių aps.
Nemakščių, Šimkaičių bei Viduklės valsčius, vadu.
1946 m. kovo 11 d. P. Ruibys buvo suimtas. Kalintas Panevėžyje, nuo
1946 m. kovo 21 d. – MGB Tauragės aps. skyriuje. 1946 m. birželio 13 d. 3 val.
ryto iš kalėjimo pabėgo kartu su 22 kaliniais ir grįžo pas partizanus.
1999 m. spalio 19 d. leitenantui P. Ruibiui pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos Prezidento 2000 m. vasario 11 d. dekretu jam suteiktas Vyčio kryžiaus 4-ojo laipsnio ordinas (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino
Karininko kryžius) (po mirties).
			
ONA MOCKEVIČIŪTĖ-ALDONA
1918 08 23–1946 07 16
Ona Mockevičiūtė gimė 1918 m. rugpjūčio 23 d. Tauragės aps. Batakių vls.
Stegvilų k. Antano Mockevičiaus ir Petronėlės Šiaulytės-Mockevičienės šeimoje. Kartu augo sesuo Elena ir brolis Stasys.
Nuo 1945 m. rudens Jono Strainio-Saturno būrio partizanų ryšininkė.
Buvo suimta, kalinta ir tardyta NKVD Batakių vls. poskyryje. Labai kankinta,
bet paleista. Grįžusi namo gydėsi. 1946 m. vasario 18 d. į Sverdlovsko sr. buvo
ištremtas tėvas. Po šio įvykio vaikai paliko namus ir slapstėsi. Ona 1946 m.
vasario mėn. tapo Lydžio rinktinės Antano Joniko-Rolando būrio partizane.
2006 m. balandžio 27 d. O. Mockevičiūtei pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).

PETRAS RUIBYSŽUKAS, ŽIGAS, GARBŠTAS
1916 11 02–1946 07 16
Petras Ruibys, Juozo, gimė 1916 m. lapkričio 2 d. Tauragės aps. Eržvilko vls.
Rimšų k. Kartu augo seserys Rozalija ir Petronėlė, broliai Antanas, Jonas, Kazys
ir Stasys.
1933 m. P. Ruibys baigė Eržvilko vidurinę mokyklą ir įstojo į Kauno aukštesniosios technikos mokyklos Elektrotechnikos skyrių. 1938 m. apsigynė inžinieriaus diplomą ir tų pačių metų liepos 1 d. įstojo į Karo mokyklą. 1939 m.
kovo 25 d. P. Ruibiui, baigusiam šią mokyklą (XIV asp. laida), suteiktas inžinieriaus atsargos jaunesniojo leitenanto laipsnis.
1940 m. sausio 10 d. jis pradėjo mokytojauti Panevėžio 1-ojoje amatų mokykloje, o sausio 20 d. tapo Lietuvos šaulių sąjungos nariu. 1941–1944 m. dirbo
inžinieriumi Šiaulių aps. veikusioje Rėkyvos elektrinėje.

Antkapinis paminklas 1989 m. iš Balandinės miško perkeltiems ir šioje vietoje palaidotiems 1945 m.
liepos 4 d. Tauragės aps. Eržvilko vls. Openiškės k. kautynėse su NKVD kareiviais žuvusiems Varlaukio būrio partizanams J. Gudavičiui, K. Juknai, P. Macijauskui, A. Mockaičiui, K. Rukui, V. Šauliui ir
P. Zinkui, 1946 m. liepos 16 d. žuvusiems Lydžio rinktinės vadui P. Ruibiui-Žigui, Garbštui ir partizanei
O. Mockevičiūtei atminti. Antkapinio apminklo ir įrašo jame vaizdas. Jurbarko r. Eržvilko sen. Varlaukio k. kapinės. Atidengtas 1991 m. rugpjūčio 12 d. V. Meškausko nuotr., 1998 m.

Atminimo lenta 1944–1945 m. Eržvilko progimnazijos pastate veikusiam Lydžio rinktinės štabui,
1948–1949 m. – pogrindinei spaustuvei, taip pat 1944–1954 m. už Lietuvos laisvę žuvusiems šios
progimnazijos mokytojams ir mokiniams atminti. Dalies pastato su atminimo lentomis ir atminimo
lentos vaizdas. Jurbarko r. Eržvilko sen. Eržvilko mstl. Šaltuonos g. 14. Eržvilko gimnazija. Aut. skulptorius Jonas Jagėla. Atidengta 2001 m. kovo 23 d. V. Almonaičio ir V. Meškausko nuotr., 2001 m.
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