
Paminklas 1952 m kovo 27 d. Šven-
čionių r. Bujutiškės vnk. kautynėse su 
sovietų represinių struktūrų darbuo-
tojais žuvusiems LLKS Tarybos prezi-
diumo nariui ir Karaliaus Mindaugo 
srities vado pavaduotojui V. Žalia-
duoniui-Rokui, jo kovos draugams 
Ceikinių karšto partizanams, taip pat 
Ceikinių filijos kapelionui, 1831 m. 
sukilimo vadui Anuprui Labučiui ir 
Švenčionių mūšyje žuvusiems jo ben-
dražygiams atminti. Bendras pamin-
klo vaizdas. Ignalinos r. Ceikinių sen. 
šalia Ceikinių mstl. kapinių. Atideng-
tas 2010 m. rugpjūčio 15 d. Ceikinių 
seniūno Juozo Veličkos ir Ceikinių 
kunigo Marijono Savicko rūpesčiu. 
L. Abariaus nuotr., 2010 m.

Parengė Rūta Trimonienė

1951 m. vasario 10 d. Varnių r. Čepaičių k. (dabar – Telšių r. sav.), 
dalyvaujant MGB vidaus kariuomenės 32-ojo šaulių pulko kareiviams, 
buvo vykdoma karinė čekistų operacija. Jos metu aptiktas partizanų 
bunkeris. Per susišaudymą nukauti Vakarų Lietuvos (Jūros) partizanų 
srities vadas Vaclovas Ivanauskas-Henrikas, srities štabo Organizaci-
nio skyriaus viršininkas Stasys Gedvilas-Bedalis ir srities vado adju-
tantas  Šarkauskas. Taip pat žuvo kaimo gyventojas Petras Mušinskas, 
kuris buvo nusiųstas į klojimą siūlyti partizanams pasiduoti ir nušautas 
bėgantis kartu su jais.

Vakarų Lietuvos partizanų sritis, 
Atlasas: Kęstučio, Prisikėlimo ir Žemaičių apygardos,

Vilnius: LGGRTC, 2010, l. 216.

„Sau gu mie čiai ak ty viai ieš ko jo Jū ros sri ties šta bo. Kaip pa pras tai, vei kė per 
agen tus, smo gi kų grupę. MGB in for ma to riams bu vo leng va api bū din ti Vaclovą 
Iva naus ką ir sri ties šta bo vir ši nin ką An ta ną Lie sį-To nį: abu aukš ti, aki niuo ti. 
1950–1951 m. žie mą pra ne ši mai da rė si vis kon kre tes ni… 1951 m. vasario mėn. 
iš in for ma to rių ir agen tės „Bi ru tės“ sau gu mie čiai su ži no jo, kad šta bo pa rei gū-
nai ga li slėp tis Varnių ra jo no Čepai čių kai mo gy ven to jo Ged mi no so dy bo je 
ar ba ko lū kio dar ži nė je ne to li Če pai čių kai mo mo kyk los. 1951 m. va sa rio 10 d. 
14 val. bu vo su reng ta va di na mo ji ka ri nė če kis tų ope ra ci ja ir mi nė to je ko lū kio 
dar ži nė je ap tik ta par ti za nų slėp tu vė. Į sau gu mie čių pa siū ly mą pa si duo ti par-
ti za nai at sa kė šū viais. Vė liau, pa de gę dar ži nę, prisidengdami dūmų priedanga 
ban dė pa si trauk ti, ta čiau ne sėk min gai. Per operaci ją žu vo Jū ros sri ties par ti za-
nų šta bo na riai, o sri ties va das V. Iva naus kas bu vo sun kiai su žeis tas. Jis buvo 
išvežtas į Laukuvą, kur po 10 va lan dų, ne da vęs jo kių pa ro dy mų, mi rė“. 

Vlado Ivanausko sesuo Eu ge ni ja Ennukson
(Kęstučio apygardos Aukuro rinktinės ryšininkė Rūta, 

politinė kalinė, laisvės kovų dalyvė)

STASYS GEDVILAS-ARAS, BEDALIS 
1928 (1930)–1951 02 10 

Stasys Gedvilas, Rapolo, gimė 1928 (1930) m. Raseinių aps. Viduklės vls. 
Viduklės geležinkelio stoties gyvenvietėje. Nuo 1946 m. mokėsi Kražių gim-
nazijoje. Partizanų ryšininkas.

1948 m., sužinojęs, kad gresia suėmimas, tapo Kęstučio apygardos Birutės 
rinktinės Aitvaro būrio partizanu. Nuo 1948 m. birželio mėn. – Žemaičių apy-
gardos štabo narys. Nuo 1949 m. rudens kartu ėjo ir Vakarų Lietuvos (Jūros) 
partizanų srities Organizacinio skyriaus viršininko pareigas. 

Vakarų Lietuvos (Jūros) partizanų srities partizanai. Pirmame plane – srities vadas V. Ivanauskas-Henrikas. Kiti 
partizanai neatpažinti. Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių  

Tipinis atminimo ženklas 1951 m. vasario 10 d. Varnių  r. 
Čepaičių k. įrengtame bunkeryje kautynėse su MGB 
vidaus kariuomenės 32-ojo šaulių pulko kareiviais žu-
vusiems Vakarų Lietuvos (Jūros) partizanų srities vadui 
V.  Ivanauskui-Henrikui ir štabo Organizacijos skyriaus 
viršininkui S. Gedvilui-Bedaliui atminti. Tipinio atminimo 
ženklo ir jo plokštumų su įrašais vaizdai. Telšių r. Varnių 
sen. Čepaičių k. Aut. dizaineris Romas Navickas. Atideng-
tas 2001 m. birželio 30 d. V. Molienės nuotr., 2001 m.


