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1951 m. balandžio 14 d. Anykščių r. Niūronių k. apylinkių Duo-
bulės miške žuvo Vytauto apygardos štabo narys ir Liūto rinkti-
nės Deimanto rajono vadas Antanas Bagočiūnas-Dūmas, rajono 
štabo Organizacinio skyriaus viršininkas Justinas Puodžiūnas-
Šerkšnas, partizanai Povilas Budreika-Debesis, Vytautas Pa-
činskas-Audra, Vieversys, Albertas Pakenis-Jūreivis, partizanų 
ryšininkės Emilija-Vaiva ir Ona Mieliauskaitės.

Prieš numatytą susitikimą „Briedžiui“ buvo duotas butelis degtinės su spe-
cialiuoju preparatu ir pistoletas. „Šposas“ gavo užduotį organizuoti „Briedžio“ 
susitikimą su partizanais ir jo metu pavaišinti partizanus užnuodyta degtine. 
Buvo parengtas karinės čekistų grupės veiksmų partizanams sunaikinti planas. 
1951 m. balandžio 14 d. agentai susitiko su partizanais Anykščių r. Niūronių k. 
netoli Balio ir Teklės Mieliauskų sodybos. Partizanai buvo pavaišinti apnuo-
dyta degtine. Išgėrę jos partizanai neteko sąmonės. Tik partizanas A. Pakenis 
sugebėjo pasiekti Mieliauskų sodybą ir viską papasakoti partizanų ryšininkėms 
Onai ir Emilijai Mieliauskaitėms, kurios, suguldžiusios penkis apnuodytus par-
tizanus į vežimą, bandė juos nuvežti į Duobulės mišką paslėpti.

Deja, netoli nuvažiavusios seserys susidūrė su LSSR MGB Anykščių r. sky-
riaus darbuotojais ir SSRS MGB IV šaulių divizijos 298-ojo šaulių pulko 1-osios 
šaulių kuopos žvalgybinės paieškos grupe. Ryšininkės bandė atsišaudyti, tačiau 
ir jos, ir partizanai žuvo. Žuvusiųjų palaikai buvo atvežti į Anykščių r. stribų 
būstinės kiemą, vėliau jos teritorijoje ir užkasti. 

JUSTINAS PUODŽIŪNAS-ŠERKŠNAS
1925 04 13–1951 04 14

Justinas Puodžiūnas gimė 1925 m. balandžio 13 d. Panevėžio aps. Andrioniškio vls. 
Smalinos vnk. Petro Puodžiūno ir Anastazijos Kavaliūnaitės-Puodžiūnienės šeimoje.

Vytauto apygardos Liūto rinktinės Deimanto rajono štabo Organizacinio skyriaus vir-
šininkas ir Perkūno būrio vadas. 

2004 m. birželio 1 d. jam pripažintas kario savanorio statusas (po mirties). 

POVILAS BUDREIKA-DEBESIS
1930 01 20–1951 04 14

Povilas Budreika gimė 1930 m. sausio 20 d. Panevėžio aps. Andrioniškio vls. Ramaš-
konių k. Antano Budreikos ir Onos Juozaponytės-Budreikienės šeimoje.

Partizanų ryšininkas, vėliau – Vytauto apygardos Liūto rinktinės Deimanto rajono 
Užugirio būrio partizanas. Suimtas sunkiai sužeistas ir išvežtas į Vilnių. 1951 m. balan-
džio 27 d. mirė Lukiškių kalėjime.

2004 m. birželio 1 d. jam pripažintas kario savanorio statusas (po mirties). 

VYTAUTAS PAČINSKAS-AUDRA, VIEVERSYS
1925–1951 04 14

Vytautas Pačinskas, Jono, gimė 1925 m. Panevėžio aps. Andrioniškio vls. Paandrio-
niškio k. 

Vytauto apygardos Liūto rinktinės Deimanto rajono Perkūno būrio partizanas.
2004 m. birželio 1 d. jam pripažintas kario savanorio statusas (po mirties). 

ALBERTAS PAKENIS-JŪREIVIS
1928–1951 04 14

Albertas Pakenis, Juozo, gimė 1928 m. Panevėžio aps. Andrioniškio vls. Ramaškonių k.
Vytauto apygardos Liūto rinktinės Deimanto rajono Perkūno būrio partizanas.
1998 m. rugpjūčio 24 d. jam pripažintas kario savanorio statusas (po mirties). 

EMILIJA MIELIAUSKAITĖ-VAIVA
1930 12 15–1951 04 14

Emilija Mieliauskaitė, Boleslovo, gimė 1930 m. gruodžio 15 d. Gyveno Anykščių r. 
Niūronių k. 

Nuo 1950 m. Vytauto apygardos Liūto rinktinės Deimanto rajono Perkūno būrio par-
tizanų ryšininkė.

1990 m. palaikai buvo rasti ir palaidoti Anykščių r. Andrioniškio mstl. kapinėse. 
2004 m. birželio 1 d. jai pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).

ONA MIELIAUSKAITĖ
1933 08 01–1951 04 14

Ona Mieliauskaitė, Boleslovo, gimė 1933 m. rugpjūčio 1 d. Gyveno Anykščių r. Niū-
ronių k. 

Nuo 1950 m. Vytauto apygardos Liūto rinktinės Deimanto rajono Perkūno būrio par-
tizanų ryšininkė.

1990 m. palaikai buvo rasti ir palaidoti Anykščių r. Andrioniškio mstl. kapinėse. 
2004 m. birželio 1 d. jai pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).

Nuo 1949 m. Anykščių gimnazijoje veikė pogrindinė organizacija „Vie-
nybė“. Remiantis šios organizacijos nario Broniaus Žilio (MGB agentas „Brie-
dis“) pranešimais, MGB Anykščių r. skyrius 1950 m. sausio mėn. „Vienybei“ 
užvedė agentūrinio sekimo bylą, o 1950 m. vasario mėn. suėmė aštuonis 
Anykščių gimnazijos moksleivius, priklausiusius minėtai organizacijai. Ka-
dangi gimnazistai palaikė ryšius su Anykščių apylinkėse veikusiu Antano 
Bagočiūno-Dūmo vadovaujamu partizanų būriu, MGB Anykščių r. skyrius 
parengė planą, kaip per šią organizaciją sunaikinti partizanų būrį, kuriam 
1949 m. rugpjūčio mėn. buvo užvesta agentūrinio sekimo byla „Medžiotojai“.

Tam tikslui buvo pasitelktas agentas „Briedis“. Jis užmezgė ryšius su 
Anykščių gimnazijos moksleiviu Petru Janukėnu (MGB Anykščių r. skyriaus 
slaptuoju informatoriumi „Šposu“), gyvenusiu A. Bagočiūno būrio veikimo 
teritorijoje Niūronių k. Jam „Briedis“ davė partizanams adresuotą laišką, ku-
riame informavo, kad yra Anykščių gimnazijoje veikiančios pogrindinės or-
ganizacijos penketuko vadovas ir  kad areštavus visos organizacijos vadovą 
Karvelį nežino ką daryti ir laukia nurodymų. Laišką partizanams perdavė 
partizanų ryšininkas Stasys Pakenis. 

Užsimezgus ryšiui, „Briedis“ ir „Šposas“ pagal MGB Anykščių r. sk. in-
strukcijas 1950 m. lapkričio–gruodžio mėn. keletą kartų susitiko su partiza-
nais. 1951 m. vasario mėn. LSSR MGB ir MGB Anykščių r. skyrius patvirtino 
planą, kaip sunaikinti partizanus per „Briedžio“ ir „Šposo“ susitikimą su Vy-
tauto apygardos partizanais.

Kryžius 1951 m. balandžio 14 d. Anykščių r. 
Niūronių k. apylinkių Duobulės miške LSSR 
MGB Anykščių r. skyriaus darbuotojų ir SSRS 
MGB IV šaulių divizijos 298-ojo šaulių pulko 
1-osios šaulių kuopos žvalgybinės paieškos 
grupės vykdytos karinės čekistų operacijos 
metu žuvusiems Vytauto apygardos Liūto 
rinktinės štabo nariui ir Deimanto rajono va-
dui A. Bagočiūnui-Dūmui, rajono štabo Orga-
nizacinio skyriaus viršininkui ir Perkūno būrio 
vadui J. Puodžiūnui-Šerkšnui, šio būrio partiza-
nams V. Pačinskui-Audrai, Vieversiui ir A. Pake-
niui-Jūreiviui, partizanų ryšininkėms Emilijai-
Vaivai ir Onai Mieliauskaitėms, taip pat ope-
racijos metu sužeistam ir 1951 m. balandžio 
27 d. Vilniuje nuo žaizdų mirusiam Deimanto 
rajono Užugirio būrio partizanui P. Budreikai-
Debesiui atminti. Anykščių r. Anykščių miškų 
urėdijos Pavarių girininkijos Duobulės miško 
836 kvart. 8 sklypas. Pastatytas 1990–1991 m. 
žuvusių partizanų ir ryšininkių artimųjų rūpes-
čiu. R. Trimonienės nuotr., 2007 m.

Vytauto apygardos Liūto 
rinktinės ir Algimanto apy-
gardos partizanai. Iš kairės: 
pirmas –  Antanas Matu-
liauskas-Radastas, antras  – 
Jonas Marcinkevičius-Joke-
ris, trečias – Antanas Bago-
čiūnas-Dūmas, ketvirtas  – 
Vladas Matuliauskas-Rie-
šutas, penktas  – Vytautas 
Pačinskas-Audra, Vieversys. 
Iš Genocido aukų muziejaus 
fondų

Vytauto ir Algimanto apygardų partizanai Ramuldavos girioje. 1950 m. rugsėjo 
16 d. priekyje guli iš kairės: pirmas – Albertas Pakenis-Jūreivis, antras – Antanas 
Bagočiūnas-Dūmas, trečias – Antanas Matuliauskas-Adaska; antroje eilėje sėdi iš 
kairės: pirmas – Kazimieras Ivanauskas-Aras, antras – Povilas Budreika-Debesis, 
trečias – Algirdas Varnas-Gaidelis, ketvirtas – Povilas Jankauskas-Alksnis, penktas – 
Teodoras Kviklys-Klajūnas, šeštas – Povilas Tunkevičius-Kastantas, septintas – ne-
atpažintas partizanas; trečioje eilėje stovi iš kairės: pirmas – Bronius Puodžiūnas-
Garsas, antras – Balys Žukauskas-Žaibas, trečias – Vytautas Guobužas-Viesulas, 
ketvirtas – Jonas Baltakys-Prancūzas, penktas – Teofilis Limba-Sakalas, šešta – Ja-
nina Valevičiūtė-Astra, septintas – Bronius Morkūnas-Diemedis, aštunta – Bronė 
Matuliauskaitė-Rožė, devintas – Antanas Morkūnas-Jaunutis, dešimtas – Vladas 
Matuliauskas-Riešutas, vienuoliktas – Vytautas Pačinskas-Audra, Vieversys, dvylik-
tas – neatpažintas partizanas.  Iš Genocido aukų muziejaus fondų

Vytauto apygardos Liūto rinktinės Deimanto rajono 
Perkūno būrio partizanai Alfonsas Augutis-Vėjas 
(kairėje) ir Justinas Puodžiūnas-Šerkšnas (dešinėje). 
Iš Genocido aukų muziejaus fondų


