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Saulius Beržinis: Jūs matėt daug žudymų? Tie šaudymai kai vyko, visada būdavote 
namuose?  
Albinas Pakalka: Panašiai, ba ten šalia gyvenom. 
Saulius Beržinis: Stengdavotės nežiūrėt ar žiūrėdavot? 
Albinas Pakalka: Nelabai, sykiais (kartais). Paskiau kaip tai pripranti. Širdis vis tiek 
dreba. Dabar, leiskim sau, šaudytų kur kad ir nepažystamą, vis tiek gaunasi jausmas 
toks... Žmogus vis tiek. Gyvulio gaila, žmogaus gaila. Ar jis šioks, ar jis toks, ką jis 
kaltas, kad pasirinko tokią valdžią ar kitokią? Čia žmonės nekalti, aš skaitau. Gyvenimas 
priverčia, ar ne taip? 
Saulius Beržinis: Gyvenimas, aplinkybės, karai praeina, ir žmogus papuola po tuo. Čia gi 
irgi malūnas yra. Gerai, jeigu žiūrėdavot, tai žiūrėdavot, o jei nežiūrėdavot, ką veikdavot 
tada? 
Albinas Pakalka: Dirbdavom. Maldavau, jeigu vėjas. Visą laiką nežiūri. Jeigu yra 
malimo, dirbi, ką tu žiūrėsi. Tuo momentu jau pristabdo, dirsteli visi, subėga aukštai 
pažiūrėt, ką jie daro. Kitiem tai nieko, o man tai – prastai miegodavau. Vaikiščias buvau. 
Tokia nervinė įtampa būna, vaikams ypač. Vaikeliams. Baimė tokia. 
Saulius Beržinis: Tai čia iki pat vokiečių metų pabaigos tas ėjo viskas? 
Albinas Pakalka: Kai čia užlygino, paskutinius metus jau čia nešaudė. Jau buvo užbaigta. 
Saulius Beržinis: Tai vienus metus tas truko, du metus, kiek? 
Albinas Pakalka: Nu, čia gal apie du ėjo, panašiai. Dabar tiksliai aš negaliu jums 
pasakyti, senas laikas yra. Čia istorikai gal turi susirašę. 
Saulius Beržinis: Ne, istorikai irgi iš tų pasakojimų viską atstato. Kiek tekę jums yra 
matyt? Įvairiai būdavo, aš įsivaizduoju. Pasakykit, kiek vienu atvežimu mažiausiai buvo 
atvežta sušaudyt? 
Albinas Pakalka: Aš skaitau, kokia penkiolika mažiausiai, o taip didelė mašina – ji pilna 
būdavo. Bortinė mašina, vokiečių didelė mašina, o gale užtverta, kur saugodavo keturi su 
ginklais ir lazdas turėdavo. Kai tie galvą kelia, tai ir duodavo. Matydavom. Per galvas. 
Tie galvas nuleidę, suklupdyti. Tai galima paskaičiuot panašiai. 
Saulius Beržinis: Tai tos mašinos atviros buvo? 
Albinas Pakalka: Atviros, bortai paaukštinti, kaip dabar kad yra šitų transportinių, o 
viršus nedengtas, nieko. Viskas matyt aiškiai. Atidarė galą tie vokiečiai iššokę, tie lipa 
lauk, paėję – renkitės, ir viskas. Jau tada mato, kad juos šaudys, kada rengiasi. O iš sykio 
vis tiek galvoja, gal dar dirbs. Su kastuvais. Keturi veža, penktas (vairuotojas), nugi šeši 
prūsai (vokiečiai) toj mašinoj. Tai jų jeigu apie trisdešimt, tai tuos prūsus galėtų užmušt 
su tais kastuvais ir pabėgt, vis tiek man mirtis. Ale man atrodo, kad jie primušti, - jau 
sutinka. Su šituo susitaiko žmogus. Arba išbadėjęs, arba primuštas, ir sutinka jau, 
nesikankint daugiau. Mano manymu tai taip yra. 
Saulius Beržinis: O būdavo, kad kelios mašinos atvažiuodavo? 
Albinas Pakalka: Kelios? Ne, ta viena tik veždavo, ta pati mašina. Pirmiau, tuos, kurie 
šaudo atveža, o paskui ta viena. Ir visą laiką vežė ta viena. Gal ji pakeista, bet tokios 
formos visą laiką. 
Saulius Beržinis: Bet būdavo, kad tą pačią dieną ji suvažinėdavo kelis kartus, kelias 
partijas? 
Albinas Pakalka: Buvo. Sakau, kai Paražniuose šaudė, tai keturis ar penkis kartus buvo tą 
dieną. Čia viso apie 55 mašinos yra atvežta. Tai dabar galima paskaičiuoti maždaug. Nei 
uždėta, nei sumažinta čia tų mašinų. Čia, aš skaitau, gal apie pusantro, gal du tūkstančiai. 
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O gal mažiau, o gal daugiau dar. Niekas dabar negali pasakyti. Kad būtų suskaičiuota... 
Bet ant mašinos kelios eilės, per mašiną vis tiek penki telpa. 
Saulius Beržinis: Tai po kiekvieno šaudymo ta duobė būdavo iki viršaus užpildyta? 
Albinas Pakalka: Ne, vieną va eilę nuvarė, paskui antrą, trečią, ketvirtą, gal penktą, taip ir 
ėjo. 
Saulius Beržinis: Sekantį šaudymą klodavo šalia ar ant viršaus? 
Albinas Pakalka: Šalia vesdavo, tolyn, o paskui vėl iš galo. Kaip jiems geriau. Jie darė, 
kad jiems vandens ir kraujo nebūtų. Tai darė pirmą eilę užsiklot, o paskui po galus varė. 
Užmesdavo tiek vat žemių. Jie patys užkasdavo. Kai jau daugiau šaudydavo, tai visai 
nekasė, ba aiškiai matyt, kad guli va. Iš viršaus nuo malūno aiškiai matyt būdavo, kad 
guli. Ir visi kaimo žmonės, katrie neišmirę, žino šitą. Visi senieji. Bet senų jau mažiau 
yra. Mes arčiausia buvom. Nė vienas nenori tiktai daug ką šnekėti dabar. Čia turėjo seniai 
į istoriją įtraukt visą šitą, ne tik vokiečių, bet ir rusų. Istorijoj turi būti šitas. 
Saulius Beržinis: Jūs prisimenate, ką jūs jausdavote, kai jie užeidavo pas jus į namus, kai 
jūs juos matydavote, kaip mes dabar vienas kitą matom? 
Albinas Pakalka: Aš darydavau, kad jų nesutikt. Mama tai užsikabindavo. Jau kai 
atveždavo juos, tai užsikabindavo, pasikavodavo (pasislėpdavo). O į darbą neateidavo jie. 
Bet pirmus sykius būdavo, kad įeidavo. Nu, gražūs vyrai, jauni. O ką, jiems niekis nušaut 
žmogų. Ir dabar tokių yra, bile nėra? Daro viską, senukus sukapoja, sukūrena, viską daro. 
Dar kaimuose biškį ramiau, o miestuose ne kažin kaip. 
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