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Saulius Beržinis: Ir dirbo bunkerius? 
Albinas Pakalka: Dar dirbo. 
Saulius Beržinis: Ir vokiečiai buvo prie Kauno, o rusai dar dirbo bunkerius? 
Albinas Pakalka: Dirbo, manevrai, sakė. 
Saulius Beržinis: Nieko nežinojo? 
Albinas Pakalka: Ne. 
Saulius Beržinis: (Prašysime) pasakyti vardą, pavardę, gimimo datą. 
Albinas Pakalka: Pakalka Albinas, Alfonso, (gimęs) 1928 gruodžio 23-čią. Gimiau Žynių 
kaime, Vilkaviškio rajone gyvenęs visą laiką. 
Saulius Beržinis: Nu, apie šeimą, kaip jūsų šeima gyveno prieš karą, papasakokite. 
Albinas Pakalka: Mūsų šeima prieš karą vertėsi verslu, malimu, na, ir žemės turėjo 
truputį. 
Saulius Beržinis: Kiek žemės buvo? 
Albinas Pakalka: 8 hektarai. 
Saulius Beržinis: Bet daugiausia laiko praeidavo malūne? 
Albinas Pakalka: Malūne visą laiką. Baigiau mokyklą, va, ir su tėvuliu dirbau malūne. 
Saulius Beržinis: Sakykit, kokius prisimenate iš prieškario žydus, kaip žydai gyveno, kiek 
jums yra tekę matyti? 
Albinas Pakalka: Aš žydus tai labai gerai (prisimenu), Rabanavičius geriausiai, va, ba 
važiuodavom, kurą iš jų imdavom varikliui. 
Saulius Beržinis: Koks jų verslas buvo, Rabanavičių? 
Albinas Pakalka: Nu, kuru aprūpindavo visą rajoną čia, gal ir daugiau. Stoty būdavo jų 
bakai, Vilkaviškyje. Juos sušaudė, senukus, ant kareivinių čia, kiemo to. 
Saulius Beržinis: Tai kokiam mieste juos sušaudė? 
Albinas Pakalka: Vilkaviškio. Senukus. O jaunimą, tai buvo vertėjas vienas, tai iki pat 
pabaigos vokiečiai vežiojosi, kol traukėsi. O kur dingo? Dar vienas, jau turbūt miręs, 
Kaune ar Vilniuj gyveno. Leiba (?). Na, ir Jankeliai čia buvo. Pirkdavo grūdus žydeliai, 
linus, sėmenis. 
Saulius Beržinis: O kaip jie gyveno, kokie jų papročiai buvo? 
Albinas Pakalka: Nu, ką, jų papročiai. Rabanavičiai buvo labai vaišingi žmonės, geri 
žmonės. Visada arbatos, tų macų, kaip sakydavo, va, duodavo. 
Saulius Beržinis: Čia kai atvažiuodavot kuro pirkt? 
Albinas Pakalka: Jo. Priimdavo puikiai. Ir taip padėdavo, kurą davė, kai budavojosi 
(statėsi) metus laiko, neėmė nieko. Taip buvo. Labai geri buvo. 
Saulius Beržinis: Reiškia metus laiko kurą duodavo į skolą? 
Albinas Pakalka: Taip, ir jokių procentų neėmė. Kiek reikėjo, paskui atidavė, ba pinigų 
tai nebuvo. 
Saulius Beržinis: O ką budavojosi tuo metu? 
Albinas Pakalka: Malūną vėjinį. O motorinis buvo dar atskirai, paskui į krūvą viską 
perstatė. Tai va taip buvo. 
Saulius Beržinis: Sakykit, iš kur jums žinoma, kad juos kareivinių kieme sušaudė? 
Albinas Pakalka: Na, tai jie čia buvo uždaryti, juos paskui sušaudė. Dar norėjo tėvulis 
pasiimt juos kaip nors, neleido. Maisto nuveždavo. Tuos senelius norėjo paimt, mažu 
būtų išsaugojęs. 
Saulius Beržinis: Papasakokite, kaip karas prasidėjo, kokie jūsų prisiminimai iš karo 
pradžios. 
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Albinas Pakalka: Karas prasidėjo 1941 birželio 22-rą. 
Saulius Beržinis: Pirmą karo dieną ar prisimenate? 
Albinas Pakalka: Prisimenu. Ketvirta ar trečia valanda ryto. Nemiegojom visai, ba 
žinojom, jau buvo aptemdytos rusų šviesos, vežė į bunkerius žvyrą, betoną. Jau šviesos 
maskuotos buvo. 
Saulius Beržinis: Tai jie ir naktį vežiodavo? 
Albinas Pakalka: Taip, dieną naktį dirbo, visą laiką. Tai va, tokie atsiminimai. Daug buvo 
privaryta žmonių, čia tuos prieštankinius (apkasus) žmonės kasė. Iš visur buvo suvaryti, 
pas mus kluonulis buvo pilnas, kai karas prasidėjo. Pas visus kaimynus buvo civilių 
žmonių. Iš kaimų buvo suraginti su kastuvais ir kasė. Šeštadienį, penktadienį ir 
sekmadienį, dar ten traktoriai kasė, kokie buvo. O daugiausia kastuvais kasė. Dikčiai 
(daug) žmonių buvo suvaryta. 
Saulius Beržinis: Tai kiek laiko prieš karo pradžią suvarė tuos žmones? 
Albinas Pakalka: Nu, juos paleisdavo maisto pasiimt. Nuo Starkų, nuo kitur, kokie 5-6 
kilometrai atstumu. Kiti kitur dirbo, ba čia kasė daug prieš karus. Jau ruošėsi jie ten. 
Saulius Beržinis: Ar jūs pagalvodavot tada, kad bus karas, jeigu jau taip dirba? 
Albinas Pakalka: Jau žmonės šnekėjo, kad gali būti karas. O ką ten gali žinoti? Prieš tą 
karo pradžią jau vokiečių žvalgybininkai čia jodinėjo, sakė, ant arklių. Taip žmonės 
šnekėjo. 
Saulius Beržinis: Gal jums teko matyti kokį žvalgybininką? 
Albinas Pakalka: Ne, ne. Žvalgyba tai naktį eidavo, dieną niekur neidavo. 
Saulius Beržinis: Tai ar jūs žinojot, kad karas prasidės ant rytojaus, kada jis ir prasidėjo, 
ar nežinojot? 
Albinas Pakalka: Žinojom. Tą sekmadienį paupyje vokietis įvažiavo į rusų (?) motociklu, 
paklydęs buvo nuo Slabadų per Šešupę. Motociklu. Ir į rusų spąstus papuolė. O jau tada 
vokiečiai apie Kauną gal buvo. 
Saulius Beržinis: Tai į spąstus tų, kurie dirbo? 
Albinas Pakalka: Ne, ne, pagraničnikai (pasieniečiai) buvo atsitraukę čia nuo pasienio. 
Pasigavo jį, tai varinėjosi, tą motociklą stumdė, jie nepaisė nieko, ba neturėjo tokių 
daiktų. 
Saulius Beržinis: O su tuo vokiečiu ką darė? 
Albinas Pakalka: Tą vokietį varinėjo, paskui vokiečiai atėmė, tuos rusus paėmė. Gyvą 
pasiėmė. Čia kažkur apie Pilviškius. Taip šnekėjo, o kaip buvo, nežinia. 
Saulius Beržinis: Kai karas prasidėjo, ar jūs galėjote įsivaizduoti tas žudynes, kad jos taip 
bus, kaip jūs paskui pamatėt? 
Albinas Pakalka: Ne. Netikėjo niekas. Niekas negalėjo tikėti, negalvojo visai, kad taip 
bus. Čia pas mus tos žudynės, tai iš Pilkalnio kalėjimo jie vežė. Ba ten didelis kalėjimas, 
ir juos atveždavo ruskai (rusiškai) aprėdytus. Šineliai (milinės) ant jų apvilkti, o po apačia 
civiliai buvo. Ir pilotkės (pilotės, kariškas galvos apdangalas) uždėtos. Ir susodinta į 
mašiną šitaip, keturi prūsai gale. Veždavo. Jei galvą kilst, duoda per galvą. Jie jau buvo 
primušti, tie žmonės. Jeigu liepia rėdytis (rengtis), rėdosi, į tą griovį sustato, mirties aktą 
paskaito vokietis, o paskui tik šaudo. Nueina, tik paskui šaudo. Va taip būdavo. O paskui 
pabaigdavo. Eina, sprogstamom (kulkom) duoda į galvą. Aiškiai matyt iš malūno, iš 
penkto aukšto, kaip sustato. Viskas buvo (matyt). 
Saulius Beržinis: Ar jūs vokiškai suprasdavot? 
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Albinas Pakalka: Ne. Jie mokėjo lietuviškai, ba kai atveždavo tuos, kurie šaudydavo, tai 
jie dar per kaimą pasirenka kiaušinių, lašinių, dar išgeria, va. O paskui šaudo. Bet jau ne 
lietuviai, vokiečiai, esesininkai. 
Saulius Beržinis: Iš ko galima buvo atpažinti, kad esesininkai? 
Albinas Pakalka: Nu, kaukolės. Aukštos kepurės ir jų ženklai. Visi bijodavo žmonės. 
Jeigu nespėdavo užsidaryt duris, tai įeidavo. Pasikavodavo (pasislėpdavo). 
Saulius Beržinis: Ar pas jus yra įėję? 
Albinas Pakalka: Buvo atėję lašinių ir kiaušinių. 
Saulius Beržinis: Tai iš kur jie lietuviškai galėjo mokėti? 
Albinas Pakalka: Čia, matai, parubežys (pasienis). Ne lietuviai, akcentas ne lietuvių 
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