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Vakarų Lietuvos (Jūros) srities ir Kęstučio apygardos vadai su štabo nariais. Apie 
1948 m. Iš kairės: Vytautas Gužas-Kardas, Remigijus Gedvilas-Sidabras, Vaclovas Iva-
nauskas-Vytenis, Aleksandras Milaševičius-Ruonis, Aleksas Miliulis-Neptūnas, Anta-
nas Liesis-Idenas. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

Aleksas Miliulis gimė 1923 m. Tau ra gės aps. Ba ta kių miestelyje.
Lietuvos Respublikos ka riuo me nės ka pito nas. Lietuvos laisvės armi

jos (LLA) ka rys. 
An glų kal bos mo ky to jas. Dir bo Tauragės aps. Žygaičių vls. Būd vie

čių, vė liau Pur vė nų pra džios mo kyk lo se, Žygaičių mo kyk lo je.
Prasidėjus antrajai sovietų okupacijai 1945 m. pra džio je subūrė pir

muosius partizanus Žy gai čių apy lin kė se. 1946 m. bir že lio mėn. pa skir
tas Jung ti nės Kęs tu čio apy gar dos Ly džio rink ti nės 3iosios kuo pos va do 
pa va duo to ju, po tri jų mėnesių – kuo pos šta bo Agi ta ci jos ir pro pa gan dos 
sky riaus vir ši nin ku, 1948 m. lie pos mė n. – Kęs tu čio apy gar dos Au ku ro 
(vėliau – Butigeidžio) rink ti nės va du. Ei nant šias pa rei gas A. Mi liu liui 
pa vy ko Tau ra gė je įsteig ti po grin di nę or ga ni za ci ją „Ra ke ta“, tarp ku rios 
na rių bu vo ir so vie ti nių repre si nių struk tū rų dar buo to jų. 1949 m. ba
lan džio mėn. pa ski rtas ket vir tuo ju Kęs tu čio apy gar dos va du vie to j į 
Šiaurės ry tų Lie tu vą iš vy ku sio Hen ri ko Da ni le vi čiausVid man to. 

Nau jo ji Kęs tu čio apy gar dos va do vy bė to liau to bu li no or ga ni za ci
nę struk tū rą – bu vo pa nai kin tas ne pa si tei si nęs or ga ni za ci nis sek to rius 
(OS) ir vie to j jo sukurta kur kas efek ty ves nė „tre je tu kųsla pu kų“ sis te
ma. Dėl to par ti za nų rė mė jų veik la ta po kon spi ra ty ves nė, nes po grin dis 
bu vo ge riau ap sau go tas nuo iš da vys čių ir sau gu mo šni pų. 

Į šiaur ės rytus nuo Tau ra gės bent ke lio li ka ki lo met rų tę sia si gū do
ki eg lių miš kai. Kraš tas ties Ri di kiš ke ir be su nyks tan čia Ka ziš ke va di
na mas Kaziškės kai mo var du. Bū tent čia, tie siog Tau ra gės pa šo nė je, 
1949 m. įsi kū rė Kęs tu čio apy gar dos šta bas, ku riam va do va vo A. Mi liu
lisAl gi man tas, Nep tū nas. 

Ta čiau ket vir ta sis apy gar dos šta bas ne su ge bė jo iš veng ti iš da vys tės. 
„Birželio 7 d. buvo išprovokuota Kęstučio apygardos vadovybė. 

MGB agen tas Šim kus (Ze no nas No rei ka) iš kvie tė štabo pareigūnus į 
su si ti ki mą su MGB agen tu Pla to nu – bu vusiu Lie tu vos ka riuo me nės ka
pi to nu, neva ga lin čiu dirb ti apy gar dos „šta be“. „Su si ti ki mas“ įvy ko Tau
ra gės ap skri ties Sun gai liš kių apy lin kės Ka ziš kės miš ke, ku ria me bu vo 
šta bo bun ke riai. Po įnir tin gų kau ty nių žu vo Kęstučio apygardos vadas 
A. Mi liu lis, štabo nariai A. Nor kusStar kus, Ste po nas Venc kai tis...“, – 
knygoje „Žuvusiųjų prezidentas“ rašo Nijolė GaškaitėŽemaitienė (Vil
nius: LGGRTC, 2005, p. 210–211).

1949 m. birželio 8 d. kautynėse žuvusių Kęstučio apygardos vado 
A. MiliulioAlgimanto, Neptūno ir apygardos Agitacijos ir propagan
dos skyriaus viršininko Stepono VenckaičioBiliūno, Girėno,  taip pat  
birželio 9 d. nukauto apygardos štabo nario Alberto NorkausLinks
mučio išniekinti palaikai gu lė jo Tau ra gėje, Šu ber ti nės kie me. Ma no ma, 
kad ten jie bu vo ir už kas ti.

1997 m. gruodžio 22 d. A. Miliuliui pri pa žin tas ka rio sa va no rio sta
tu sas, LR krašto apsaugos ministerijos 1998 m. gegužės 19 d. įsakymu 
jam su teik tas pul ki nin ko laips nis, 1999 m. gegužės 19 d. Lietuvos Res
publikos Prezidento dekretu jis ap do va no tas Vy čio kry žiaus or di no Ko
man do ro kry žiu mi (po mir ties). 

Parengė Rūta Trimonienė 

Tipinis atminimo ženklas šioje vietoje įrengtame Kęstučio apygardos štabo bunkeryje 
1949 m. birželio 8 d. kautynėse žuvusiems apygardos vadui A. Miliuliui-Algimantui, Nep-
tūnui, apygardos Agitacijos ir propagandos skyriaus viršininkui S. Venckaičiui-Biliūnui, Gi-
rėnui ir toliau šukuojant mišką birželio 9 d. žuvusiam štabo nariui A. Norkui-Linksmučiui 
atminti. Bendras ženklo ir įrašų jame vaizdas. Tauragės r. Tauragės miškų urėdijos Puziš-
kės girininkijos Kaziškės miško 2 kvartalo 16 sklypas. Aut. dizaineris Romas Navickas. 
Pastatytas 1999 m. birželio 9 d.  J. Paunksnienės nuotr., 2000 m.


