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torius, Edvardas Daučiūnas-Jokeris, neatpažintas partizanas. Klūpo Jurgis Urbonas-Lakštutis. Iš kairės 
stovi: Alfonsas Smetona-Žygaudas, neatpažintas partizanas, Mykolas Šemežys-Aras, Vyčio apygardos 
vadas Danielius Vaitelis-Briedis, Algimanto apygardos vadas Antanas Slučka-Šarūnas, Antanas Kisie-
lius-Sakalas, Antanas Burokas-Mokytojas, Vytautas Zakaras ir Antanas Žilys-Žaibas. Apie 1947–1948 m. 
(Iš Romo Kauniečio asmeninės kolekcijos). Už Laisvę ir Tėvynę, LGGRTC, Vilnius, 2004, p. 74.

1948 m. gegužės 13 d. trys Vyčio apygardos partizanai užėjo į 

Ukmergės aps. Taujėnų vls. Juodvisinės kaimo gyventojo Petkevičiaus 

sodybą ir paprašė sodybos šeimininko stebėti aplinką, o patys išėjo į 

šalia kaimo esantį Lėno mišką, ten susikūrė laužą. Pavargę po kelionės 

visi užsnūdo. Pro šalį ėję Taujėnų valsčiaus enkavėdistai ir stribai 

pamatė iš miško kylančius dūmus ir pasuko jų link. Prisėlinę pamatė 

ginkluotus vyrus ir juos užpuolė. Vyčio apygardos vadas Danielius 

Vaitelis buvo sužeistas į koją ir nusišovė. Žuvo jo pavaduotojas Jonas 

Kilijonas-Mikas ir apygardos štabo apsaugos būrio vadas Antanas 

Šyvis-Šalapka. 

Žuvusiųjų palaikai buvo atvežti į Taujėnus ir išniekinti NKVD 

valsčiaus poskyrio kieme. Iš Vilniaus buvo iškviestas MGB agentas 

Jonas Markulis. Jis atpažino Vyčio apygardos vadą D. Vaitelį-Briedį ir 

jo palaikus išvežė į Vilnių. D. Vaitelio pavaduotojo J. Kilijono-Miko 

ir apygardos štabo apsaugos būrio vado A. Šyvio-Šalapkos palaikai 

buvo užkasti netoli NKVD Taujėnų valsčiaus poskyrio. Šiuo metu 

užkasimo vietoje pastatytas Taujėnų mokyklos bendrabutis. Kur 

dingo D. Vaitelio palaikai neišaiškinta.

Partizanų būrių vadų raportas. Iš V. Vaitelytės-Tylienės asmeninio archyvo

Kryžius ir paminklinė plokštė 1948 m. gegužės 13 d. šioje vietoje žuvu-
siems Vyčio apygardos vadui Danieliui Vaiteliui–Briedžiui, jo pavaduo-
tojui Jonui Kilijonui-Mikui ir apygardos štabo apsaugos būrio vadui An-
tanui Šyviui–Šalapkai atminti. Bendras kryžiaus ir paminklinės plokštės 
su įrašu vaizdas. Ukmergės r. Ukmergės miškų urėdija. Užulėnio giri-
ninkija. Lėno miškas. 33 kvart. 5 sklypas. Kryžius pastatytas 1997  m.  
Paminklinė plokštė įrengta 2002 m. Nuotr. R. Trimonienės, 2003 m. 


