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Antkapinis kryžius šioje vietoje slapta palaidotam 1948 m. sausio 
16 d. Kėdainių aps. Ariogalos vls. Pagausančio k. žuvusiam Jungti-
nės Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės vadui Juozui Čeponiui-
Tauragiui, Budriui atminti. Bendras antkapinio kryžiaus vaizdas. 
Raseinių m. kapinės. Pastatytas 1990 m. sesers ir dukterėčios rū-
pesčiu. Nuotr. P. Girdzijausko, 1997 m.

Juozas Ščepavičius gimė 1907 m. liepos 22 d. Raseinių aps. Raseinių vls. Kunkojų k. 

Augo kartu su broliu Petru ir seserimis Brone, Jadvyga ir Elena. 1929 m. baigė Raseinių 

gimnaziją. 1931 m. baigė Kauno karo mokyklą, tų pačių metų sausio 25 d. jam buvo 

suteiktas jaun. leitenanto laipsnis. Vėliau paskirtas į 4 artilerijos pulką. Pasiūlius pasi-

rinkti lietuviškesnę pavardę iš keleto pavyzdžių išsirinko Čeponio pavardę. 1935 m. jam 

suteiktas leitenanto laipsnis. 1939 m. baigė artilerijos karininkų kursus, tų pačių metų 

lapkričio 23 d. J. Čeponiui suteiktas kapitono laipsnis. Buvo vedęs. Žmona Irena Barš-

čauskaitė, kilusi iš Vilkaviškio. Augino sūnų.

1940 m. Lietuvą okupavus sovietams, tų pačių metų rugsėjo 24 d. buvo paskirtas į 

Raudonosios armijos 619-ąjį artilerijos pulką baterijos vadu ir šias pareigas ėjo iki karo 

pradžios. Kilus Vokietijos– SSRS karui, traukiantis iš Pabradės poligono, pabėgo ir grįžo 

į tėviškę.

Nacių okupacijos metais gyveno senelių sodyboje Slabados kaime netoli Raseinių. 

Mokytojavo Slabados pradžios mokykloje. 1944 m. pradžioje įstojo į Lietuvos Vietinę 

rinktinę. Buvo paskirtas 309-ojo bataliono 2-osios kuopos vadu. Naciams rinktinę iš-

formavus, slapstėsi tėviškėje. Įsitraukė į antinacinę veiklą, įstojo į Lietuvos laisvės armiją 

(LLA) ir tapo aktyviu jos nariu. Buvo paskirtas LLA Raseinių apskrities vadu. 1944 m. 

liepos 24 d. pasirašė įsakymą Nr. 2 „LLA kuopų ir būrių vadams“, kuris buvo analogiškas 

LLA vyr. vadovybės liepos mėn. išleistam įstatymui, kurio pagrindinė mintis – nesi-

traukti iš Lietuvos ir organizuoti pasipriešinimą. Šiuo pagrindu kūrėsi pirmosios LLA 

apygardos, vėliau pakeitusios pavadinimus, tačiau išlaikiusios pagrindines nuostatas. 

Įsakymas atspindėjo griežtą Žemaitijos partizanų vadų – Juozo Kasperavičiaus, Petro 

Bartkaus, Jono Žemaičio-Dariaus ir J. Čeponio – poziciją legalizacijos atžvilgiu. Legali-

zacija buvo laikoma priesaikos sulaužymu ir dezertyravimu.  

1944 m., artėjant frontui, žmona su sūneliu ir tėvais pasitraukė į Vakarus. J. Čeponis 

griežtai atsisakė trauktis kartu.

1944 m. sovietams antrą kartą okupavus Lietuvą, J. Čeponis pasitraukė į mišką. 

1945  m. pradžioje suformavo Žebenkšties rinktinę, sujungusią visus Raseinių krašto 

būrius, ir tapo jos vadu. 1945 m. liepos 9 d. iš Biliūnų dvare įrengtos karo lauko ligoni-

nės sėkmingai išlaisvino būsimą Jungtinės Kęstučio apygardos vadą ltn. J. Kasperavičių. 

Kartu su Algimantu Zaskevičiumi-Vasariu ir J. Žemaičiu-Dariumi vadovavo partiza-

nams 1945 m. liepos 22 d. Raseinių aps. Kelmės vls. Virtukų miške vykusiame mūšyje. 

1946 m. balandžio–rugsėjo mėn. kartu su P. Bartkumi, J. Žemaičiu ir A. Zaskevičiumi 

vykdė paruošiamuosius Jungtinės Kęstučio apygardos įkūrimo darbus, tais pačiais me-

tais šioje apygardoje subūrė Žalčio (vėliau – Naro, Žuvėdros, Vaidoto) rinktinę ir jai 

vadovavo. 

1947 m. rudenį J. Čeponis-Tauragis, Budrys su pavaduotoju ir rinktinės štabo vir-

šininku Vincu Žitkausku perkėlė Vaidoto rinktinės vadavietę ir Jungtinės Kęstučio 

apygardos pogrindinę spaustuvę į Zenono ir Rozalijos Jokimų sodybos gyvenamajame 

name įrengtą bunkerį. Čia veikė Vaidoto rinktinės štabas ir spaustuvė, kurioje buvo 

spausdinamas apygardos laikraštėlis „Laisvės varpas“.

1948 m. sausio 16 d. MGB Raseinių aps. skyriaus stribai gyventojo Z. Jokimo sodybo-

je aptiko Jungtinės Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės štabo bunkerį. Nuo sprogusios 

granatos žuvo rinktinės vado pavaduotojas V. Žitkauskas-Svajūnas, Ilguvis ir rinktinės 

štabo ryšininkas Antanas Mileris. Rinktinės vadas J. Čeponis-Tauragis, Budrys nusišovė 

pats. 

Žuvusių partizanų palaikai buvo niekinti Raseiniuose. J. Čeponio-Tauragio, Bud-

rio palaikai buvo pavogti ir slapta palaidoti Raseinių kapinių pietiniame pakraštyje. 

Ant kapo pastatytas antkapinis kryžius. 1999 m. palaikai perlaidoti į Raseinių kapinėse 

įrengtą bendrą partizanų kapavietę. 

1997 m. gruodžio 22 d. J. Čeponiui-Tauragiui, Budriui pri pa žin tas ka rio sa va no rio 

sta tu sas, Lietuvos Res pub li kos krašto apsaugos ministerijos 1998 m. gegužės 13 d. įsa-

kymu jam suteiktas majoro laipsnis,  Lietuvos Respublikos Prezidento 1999 m. gegužės 

19 d. dekretu jis apdovanotas Vyčio Kryžiaus 3-ojo laipsnio ordinu (dabar – Vyčio Kry-

žiaus ordino Komandoro kryžius) (po mirties).

Parengė Rūta Trimonienė

Atminimo lenta Raseinių gimnazijos mokytojams ir mokiniams, 
1941–1954 m. žuvusiems už Lietuvos laisvę, atminti. Bendras atmi-
nimo lentos vaizdas. Raseiniai, Vilniaus g. 11, Raseinių Viktoro Pet-
kaus pagrindinė mokykla. Aut. skulptorius Jonas Jagėla. Įrengta 
2002 m. Nuotr. J. Valenčiaus, 2007 m.


