
1951 m. lapkričio 23 d. Kretingos r. Anužių k. (dabar – 
Kretingos r. sav.) MGB kariuomenės kareiviai vykdė 
čekistų operaciją. Jos metu partizanų rėmėjo Prano Narkaus 
sodybos daržinėje buvo aptiktas bunkeris. Nenorėdami 
pasiduoti, nusišovė jame slėpęsi Žemaičių apygardos Kardo 
rinktinės vadas Antanas Jonauskas-Genys ir partizanė 
Elena Kniežaitė-Gegutė.
Žuvusių partizanų palaikų užkasimo vieta neišaiškinta.

Vakarų Lietuvos partizanų sritis, Atlasas, 
Vilnius: LGGRTC, 2010, p. 219.

ANTANAS JONAUSKAS-GENYS 
1920–1951 11 23

Antanas Jonauskas, Antano, gimė 1920 m. Kretingos 
aps. Kartenos vls. Dauginčių k. 

1944 m. vasario 16–gegužės 15 d. buvo gen. Povilo Ple-
chavičiaus įkurtos Lietuvos vietinės rinktinės karys. Vokie-
čiams rinktinę išformavus, grįžo namo. 

Prasidėjus antrajai sovietų okupacijai dirbo Karte-
nos vls. Dauginčių apylinkės pirmininko pavaduotoju, vė-
liau – Kartenos vls. mokesčių inspektoriumi. 

Buvusio Žemaičių apygardos Kardo rinktinės ryšinin-
ko karteniškio Juozapo Antano Viluckio duomenimis, iš 
pradžių buvo užverbuotas slaptu NKVD Kretingos aps. sky-
riaus informatoriumi. Vėliau ryšius su sovietų represinėmis 
struktūromis nutraukė ir 1948 m. tapo Žemaičių apygardos 
Kardo rinktinės Kartenos (Buganto) kuopos partizanu.

1950 m. liepos mėn. LSSR valstybės saugumo ministe-
rijos (MGB) 2N valdybos 1-ojo skyriaus 4-ojo poskyrio pa-
žymoje apie Žemaičių apygardos sudėtį ir veiklą nurodoma, 
kad A. Jonauskas-Genys 1949 m. ėjo Žemaičių apygardos 
Kardo rinktinės Operacinio (taip dokumente) skyriaus vir-
šininko pareigas.

1951 m. sausio 26 d. LSSR valstybės saugumo minis-
terijos (MGB) 2N valdybos 1-ojo skyriaus pažymoje apie 
Žemaičių apygardos rinktinių sudėtį nurodoma, kad A. Jo-
nauskas eina Kardo rinktinės štabo viršininko pareigas.  
 

ELENA KNIEŽAITĖ-GEGUTĖ
1928 09 28–1951 11 23

Elena Kniežaitė gimė 1928 m. rugsėjo 28 d. Kretingos 
aps. Darbėnų vls. Vaineikių Medsėdžių k. Pranciškaus Knie-
žo ir Uršulės Šidlauskytės-Kniežienės šeimoje.

Iki 1949 m. priklausė Žemaičių apygardos Kardo rink-
tinės Darbėnų (Vizbuto) partizanų kuopai. 1949 m., slėpda-
masi nuo suėmimo, tapo partizane.    

Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanai ir ryšininkės. Pirmoje eilėje iš kairės: Darbėnų (Vizbuto) kuopos 
partizanas Jonas Šlyma-Petras, rinktinės ryšininkė Elena Kniežaitė-Gegutė, Palangos (Narimanto) kuopos vadas 
Steponas Skersys-Kovas, Darbėnų (Vizbuto) kuopos partizanė Barbora Kniežaitė-Audra, rinktinės partizanė 
Leonora Viluckaitė-Širšynė. Antroje eilėje iš kairės: pirmas – Bronius Salys-Žilvitis, antras – Palangos (Narimanto) 
kuopos Agitacinio propagandinio skyriaus viršininko pavaduotojas Stasys Lisauskas-Antanas. Trečioje eilėje 
penktas iš kairės rinktinės vadas Kazimieras Kontrimas-Montė, Tėvas. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

Kryžius ir paminklinė plokštė iš Grūšlaukės kaimo apylinkių kilusiems 
ir 1944–1965 m. žuvusiems Žemaičių apygardos Kardo rinktinės parti-
zanams atminti. Bendras kryžiaus su paminkline plokšte ir paminklinės 
plokštės su įrašu vaizdas. Kretingos r. Darbėnų sen. Grūšlaukės k. Šv. Jono 
Nepomuko bažnyčios šventorius. Kryžiaus aut. Adolfas Kontrimas. Ati-
dengtas 1999 m. gegužės 16 d. J. Kanarsko nuotr., 2005 m. 
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