
Vytauto apygardos partizanai. Pirmoje eilėje iš kairės: pirmas – apygardos vadas Vincas Kaulinis-Miškinis, 
antras – Bronius Keblys-Ūsas. Antroje eilėje iš kairės: penktas – Vincas Laucius-Kirvis. Kiti neatpažinti. Iš 
Genocido aukų muziejaus fondų

Paminklinis akmuo šioje vietoje buvusioje partizanų rėmėjo Jono Šimonėlio sodyboje įrengtame 
bunkeryje 1949 m. kovo 24 d. kautynėse su MGB kariuomenės kareiviais žuvusiems Vy tauto apy-
gardos vadui ir Šiaurės rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) partizanų srities vado pavaduotojui 
V. Kauli niui-Miškiniui, Liūto rinktinės partizanams A. Bivainiui-Klimašauskui, B. Bivainiui-Laputei, 
A. Guo bužui-Šamui, V. Pakalniui-Pagiriui, N. Valančiūnui-Elniui ir partizanų ryšininkui D. Siručiui-
Vergui atminti. Utenos r. Sudeikių sen. Nolėnų k. Utenos–Užpalių vieškelio 4 km. Atidengtas 
1993 m. vasario 16 d. Bendras paminklinio akmens ir įrašo jame vaizdas. D. Žygelio nuotr., 1997 m.

1949 m. kovo 24 d. Utenos aps. Leliūnų vls. Nolėnų k. 
(dabar – Utenos r. sav.) gyventojo Jono Šimonėlio sodyboje 
sunaikintas Vytauto apygardos štabo bunkeris. Žuvo apygar
dos vadas ir  Šiaurės rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) par
tizanų srities vado pavaduotojas Vincas Kaulinis-Miškinis, 
Liūto rinktinės partizanai Alfonsas Bivainis-Klimašauskas, 
Bronius Bivainis-Laputė, Albertas Guobužas-Šamas, Vy-
tautas Pakalnis-Pagirys, Napoleonas Valančiūnas-Elnias ir 
partizanų ryšininkas Dominykas Sirutis-Vergas. 

Žuvusiųjų palaikai niekinti Utenoje. Vėliau užkasti prie 
Dauniškio ežero.

„1948 m. ru de nį į No lė nų kai mą pas gi mi nai čius, tar si 
slaps ty da ma sis nuo so vie ti nio sau gu mo per se kio ji mo, at vy
ko Lie tu vos ka riuo me nės pul ki nin kas Liu das Ši mo nė lis. Ta me 
pa čia me na me bu vo par ti za nų slėp tu vė, ku rio je tuo me tu bu vo 
ir V. Kau li nis su ko vos drau gais. Apie at vy ku sį sve čią so dy bos 
šei mi nin kas Al fon sas Bi vai nisKli ma šaus kas pra ne šė va dui. 
Po ke le to po kal bių V. Kau li nis pa ro dė L. Šimonėliui vy riau
siosios po grin džio va do vy bės pro gra mų pro jek tus, klau si nė jo 
pa ta ri mų, da li jo si pa tir ti mi. L. Ši mo nė lis pa ta ri mų ne gai lė jo, 
ža dė jo pa rū pin ti gin klų ir rei kia mų do ku men tų. Šis pul ki nin
kas tuo me tu jau bu vo už ver buo tas če kis tų agen tas, sla py var
džiu „Ši lai tis“.

At vy kęs į ei li nį su si ti ki mą su pul ki nin ku V. Kau li nis kar
tu su penkiais ki tais bun ke ry je bu vu siais par ti za nais Jo no Ši
mo nė lio so dy bo je (Ute nos apskr. Le liū nų vlsč. No lė nų kai me) 
bu vo ap sup ti dar nak tį. 1949 m. ko vo 24 d. ry tą pra si dė jo kau
ty nės, na mas už si lieps no jo. Iš bė gę į lau ką par ti za nai pa te ko į 
kryž mi nę ug nį. Vie ni žu vo nuo prie šo kul kų, ki ti nu si šo vė ar 
su si sprog di no pa tys.

Po V. Kau li nioMiš ki nio žū ties če kis tai pa si gy rė net Mask
vai, ak cen tuo da mi šios ope ra ci jos ei gą. Apy gar dos va do žū tis 
bu vo la bai skau dus smū gis Ry tų Lie tu vos par ti za nams ir Vy
tau to apy gar dai, iki tol ne te ku siai dau ge lio ge riau sių pa rei gū
nų bei va dų. Nau juo ju apy gar dos va du ta po Bro nius Ka ly tis
Siau bas, Liu tau ras, Le o par das, vė liau ta pęs So ko lo vo agen tu
smo gi ku…“.
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