
  

Parengė Rūta Trimonienė

Paminklinis akmuo šioje vietoje 1945–1946 m. stovyklavusiems Genio kuopos (vėliau – rinktinės) partizanams, 
kuriems vadovavo ltn. Martynas Kliausius-Tautvydas, atminti. Bendras paminklo ir atminimo lentos vaizdas. 
„Akmenų sala“. Joniškio r. Joniškio miškų urėdijos Mikaičių girininkijos Tyrelio miško 69 kvart. 11 sklypas. Ati-
dengtas 2001 m. birželio 22 d. A. Malinauskaitės nuotr., 2002 m.

1946 m. vasario 19 d. Latvijos ir Lietuvos pasienio Krest-
janių miške (dabar – Latvijos Respublika) netoli Joniškio aps. 
Joniškio vls. Milvydžių k. NKVD vidaus kariuomenės 32-asis 
šaulių pulkas ir NKVD Joniškio aps. skyriaus stribai vykdė ka-
rinę čekistų operaciją. Per kautynes žuvo Genio rinktinės vadas 
Martynas Kliausius-Tautvydas, Klevo būrio grupės vadas Jo-
nas Rutkus-Dėdė, Narsutis, partizanai Vytautas Briedis-Ceza-
ris, Kurmis, Jonas Krupšas-Karvelis ir Steponas Rakštys-Jano-
nis, Putelė. 

Žuvusiųjų palaikai niekinti Joniškio turgaus aikštėje priešais 
bažnyčią. Vėliau užkasti Viganės miške netoli Joniškio m.

Vakarų Lietuvos partizanų sritis, Atlasas, 
Vilnius: LGGRTC, 2010, p. 32.

MARTYNAS KLIAUSIUS- 
TAUTVYDAS
1912 03 08–1946 02 19

Martynas (metrikuose Martinijonas) Kliausius (Kliausevičius) gimė 
1912 m. kovo 8 d. Šiaulių aps. Joniškio vsl. Joniškio mstl. Pranciškaus 
Kliausevičiaus ir Elenos Skablauskaitės-Kliausevičienės šeimoje. Gyve-
no Joniškyje. 1922 m. M. Kliausius įstojo į Joniškio vidurinę mokyklą, 
kurią baigė 1927 m. 

1933 m. rugsėjo 18 d. jis buvo pašauktas į Lietuvos kariuomenę. 
1934 m. rugsėjo 15 d. baigė Karo mokyklą (IX aspirantų laida) ir buvo 
paleistas į atsargą, jam suteiktas atsargos jaunesniojo leitenanto laipsnis. 

Nuo 1936 m. Lietuvos šaulių sąjungos narys. 1939 m. vasario 17 d. 
Kauno aps. policijos vado aktu Nr. 10 M. Kliausevičiaus pavardė buvo 
sulietuvinta ir ištaisyta į Kliausiaus.

1941 m. Birželio sukilimo dalyvis. Šio sukilimo metu Kaune vado-
vavo radijo stoties laidų transliacijoms. Antrojo pasaulinio karo metais 
dirbo pašte ir radijuje.

1944 m. rudenį, prasidėjus antrajai sovietų okupacijai, M. Kliau-
sius-Tautvydas iš Šiaulių aps. Gruzdžių, Joniškio, Kruopių ir Skaistgirio 
valsčių vyrų subūrė Genio partizanų kuopą, kurią sudarė keli būriai, 
pavadinti medžių vardais – Ąžuolo, Alksnio, Beržo, Klevo ir kt. 

1945 m. Genio kuopos vadas Tautvydas ir partizanai savo stovyklą 
įsirengė Tyrelio miške esančioje „Akmenų saloje“ – aukštesnėje vietoje 
sunkiau prieinamoje okupantų kariuomenei. Partizanai čia galėjo sau-
giai bazuotis. Stovykla šioje vietoje buvo parinkta strategiškai labai ge-
rai: žemas miškas, labai daug pelkių ir ežeras. Pasak partizano Liudviko 
Pakamanio stovykloje gyveno ir mokėsi kovoti apie 100 Genio kuopos 
partizanų. Takus į stovyklą žinojo tik vietiniai gyventojai. Čia buvo par-
tizanų štabas, šešios žeminės, kuriose tilpo po 30 vyrų. Buvo leidžiamas 
laikraštis „Laisvės varpas“. 1945 m. pavasarį enkavėdistai bandė stovy-
klavietę pulti, bet jiems nepavyko – partizanai, žinodami visus takus, 
spėjo pasitraukti. 

M. Kliausiaus atminimui 1949 m. Prisikėlimo apygardos Kuni-
gaikščio Žvelgaičio rinktinės Erelio tėvūnija buvo pervadinta Partiza-
no Tautvydo vardu.

1999 m. birželio 24 d. M. Kliausiui pripažintas kario savanorio sta-
tusas, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 1999 m. liepos 
30 d. įsakymu jam suteiktas majoro laipsnis (po mirties).

VYTAUTAS BRIEDIS-
CEZARIS, KURMIS

?–1946 02 19

Vytautas Briedis gyveno Joniškio aps. Joniškio vls. Šliupiškių k. 

JONAS KRUPŠAS-
KARVELIS
1922–1946 02 19

Jonas Krupšas gimė 1922 m. Gyveno Joniškio aps. Joniškio vls. 
Aleknaičių k.  

STEPONAS RAKŠTYS-
JANONIS, PUTELĖ

?–1946 02 19

Steponas Rakštys gyveno Joniškio aps. Joniškio vls. Šluostikių k. 

JONAS RUTKUS-DĖDĖ, NARSUTIS
1914–1946 02 19

Jonas Rutkus, Igno, gimė 1914 m. Gyveno Joniškio aps. Joniškio vls. 
Aleknaičių k.

Genio rinktinės būrio grupės vadas.
1999 m. balandžio 27 d. J. Rutkui pripažintas kario savanorio 

statusas (po mirties).

2001 m. atstatyta partizanų žeminė. A. Malinauskaitės 
nuotr., 2002 m.

2001 m. sutvarkyta šaltinėlio vieta. A. Malinauskaitės 
nuotr., 2002 m.


