
MAŽEIKIS FELIKSAS 

Gimė 1917 12 08 Tumasonyse Rokiškio rajone, 

mirė 2014 06 03 Rokiškyje 

Kraštotyrininkas, literatas 

Gimė gausioje 5 vaikų ūkininko šeimoje. Mokėsi 1926–1930 m. Tumasonių pradinėje 

mokykloje. Dirbo samdiniu Lietuvos ir Latvijos ūkiuose, padėjo tėvams ūkyje. 1934 m. įstojo į 

Lukštų jaunalietuvių skyrių. 1937 m. įstojo į Pasubatės 35-ąjį šaulių būrį. 1939 m. pašauktas į karinę 

tarnybą 1-ame DLK Gedimino pulke. 1940 m. birželio mėn., Lietuvą okupavus sovietams, pabėgo į 

tėviškę ir ten slapstėsi. Dalyvavo 1941 m. Birželio sukilime. Karo metais dirbo tėvų ūkyje. 1944 m. 

rugpjūtį sutelkė 23 rezistentų būrį, vėliau kovojo ltn. P. Gudo partizanų būryje. 1947 m. suimtas ir 

nuteistas 10 m. kalėti ir 5 metus tremties be teisės sugrįžti. Kalėjo Rusijos šiaurėje, buvo ištremtas į 

Norilską.  

1976 m. su šeima grįžo į Rokiškį, bet čia neleido apsigyventi, įsikūrė Latvijoje. 1988 

m. dalyvavo Latvijos Tautos fronto veikloje, 1989 m. su kitais įkūrė Jelgavos lietuvių draugiją, 

lietuvišką sekmadieninę mokyklą. 1991 m. reabilituotas, 1992 m. grįžo gyventi į Rokiškį. 

Apdovanotas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio I laipsnio Partizanų žvaigžde, Lietuvos 

kariuomenės kūrėjo savanorio medaliu (2000). Lietuvos šaulių sąjungos Garbės šaulys (1994).  

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio, 

Lietuvos Šaulių sąjungos, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos, Tėvynės sąjungos 

(Lietuvos konservatoriai), Lietuvos tėvynės pažinimo draugijos, Sausio 13-osios brolijos narys, 

Lietuvos sąjūdžio dalyvis. Rokiškio tremtinių choro, pensininkų sąjungos „Bočiai“, literatų klubo 

"Vaivorykštė" narys, entuziastingas kraštotyrininkas ir visuomenininkas.  

Rinko žinias, užrašinėjo ir skelbė spaudoje straipsnius, atsiminimus ir kraštotyros 

apybraižas apie Rokiškio krašto žymius žmones, apie krašto partizanus ir tremtinius, išnykusius 

kaimus, aprašė didesnių miestelių praeitį. Surinko medžiagą apie represuotus rokiškėnus kunigus, 

1941 m. birželio mėn. trėmimo statistiką, lietuvius Latvijoje, užrašė: Igno Lašo prisiminimus, Zofijos 

Dūdaitės praeities Sibiro prisiminimus, Petro Baranausko tremties prisiminimus, Tamošiūnų šeimos 

tremties prisiminimus, Konstancijos Gredeckaitės-Meiluvienės ir Apolonijos Kuveikytės-

Tuskėnienės prisiminimus. Paliko atsiminimus apie tremtį, Petrą Jakštą, savo eilėraščių apie tremtį. 

Paskelbė virš 100 kraštotyrinio pobūdžio publikacijų. Straipsniai ir atsiminimai 

publikuoti knygose: „Aukštaitijos partizanų prisiminimai“ (D. 6, 2008), „Čekų muzikas, pedagogas, 

vargonininkas Rudolfas Lymanas“ (2004), „Dek, širdie, ant amžinojo aukuro…“ (1999), „Juodupė. 

Onuškis“ (D. 1, 2012), Lietuvos deimančiukai“ (2008), „Vaivorykštė“ (Kn. 1, 2000). 

2011 m. išleido autobiografinę knygą „Mano gyvenimas“. 

Bendradarbiavo spaudoje: „XXI amžius“, „Gimtasis Rokiškis“, „Gimtinė“, Lietuvių 

balsas“, „Literatūra ir menas“,  „Panevėžio rytas“, „Prie Nemunėlio“, „Tautotyros metraštis“,  

„Tremtinys“, „Voruta“ ir kt.  
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