1949 m. balandžio 28 d. Kuršėnų aps. Tryškių vls. Birbiliškės mišką (dabar-Mažeikių r. sav.) šukavo MGB Tryškių vls.
poskyrio 16 stribų grupė ir aptiko Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės štabo bunkerį. Per susišaudymą žuvo 2 jame buvę
partizanai: Gureckas ir Ignas Šapkūnas-Buržujus, Meistras
(rinktinės vadas).
Bunkeryje buvo rasti dokumentai, nuotraukos, ginklai ir kt.
Pagal rastas nuotraukas buvo atpažintas žuvęs I. Šapkūnas.
Tikėtina, kad palaikai buvo niekinti ir užkasti Tryškių miestelyje (Telšių r.). Tiksli užkasimo vieta nenustatyta.
„MGB informatorius „Stonys” LSSR MGB Kuršėnų apskr.
skyriaus Tryškių vlsč. poskyrio viršininkui vyr. ltn. Ziatdinov
Evan Šaripovič pranešė, kad Birbiliškės miške buvo girdimos
antisovietinės dainos. Negana to, vienas Birbiliškės k. gyventojas prasitarė „Stoniui”, kad miške įsikūrę partizanai.
1949 m. balandžio 28 d. į Birbiliškės mišką pasiųsta šešiolikos stribų grupė, vadovaujama MGB Kuršėnų apskr. skyriaus
Tryškių vlsč. poskyrio vyr. operįgaliotinio jaun. ltn. Temčenko
Prokopij Stepanovič.
Stribų grupė, „šukuodama” Birbiliškės mišką, aptiko bunkerį ir partizanų sargybinį. Sargybinis suspėjo perspėti partizanus, tačiau bunkeris buvo apsuptas. Padėtis rodėsi be išeities.
Stribų būrio vadas Albinas Leonavičius ir stribas Viktoras
Šauklys pirmieji priartėjo prie bunkerio. Tuoj iš jo iššoko du
laisvės kariai. Stribai į juos iš automatų paleido po seriją. Partizanai sunkiai sužeisti parkrito.
Gal ir nelengva tuo patikėti, tačiau patys čekistai įvykio
aprašyme šitai pripažįsta. Stribai A. Leonavičius ir V. Šauklys
partizanus palaikė žuvusiais. O sužeistieji atgijo ir iš pistoletų
sušaudė automatais ginkluotus stribus: A. Leonavičius mirė po
kelių minučių, V. Šauklys – kitą dieną.
Kiti iš bunkerio iššokę partizanai atidengė stiprią ugnį į kautynių lauką apsupusius stribus: nušovė Stasį Šaparauską ir sunkiai sužeidė Aleksandrą Šlapikovą, o patys, nepatyrę nuostolių,
sėkmingai išsiveržė iš apsupties.
Kautynių rezultatas: apsuptų partizanų nuostoliai skaičiumi
mažesni – nukraujavę mirė aukščiau minėti Ignas ŠapkūnasMeistras, Juozas Gintalas-Feldšeris“, – internete rašo Gintaras
Šidlauskas straipsnyje „Kaip apsupti ir sunkiai sužeisti partizanai „patvarkė“ stribus“.
Vakarų Lietuvos partizanų sritis, Atlasas.
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