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Šiame interviu ponas Vladas Arlaukas, čigonų šeimos auka pasakoja kaip jis ir jo šeima su kitais 
žmonėmis buvo pagauti miške netoli Kauno ir uždaryti į kalėjimą. Vladas buvo uždarytas su 
mama, kur vėliau buvo atskirats nuo mamos ir išvežtas į lagerį. Tuo metu Vladui buvo tiktai 
aštuoneri metai. Jis prisimena, kad kalėjime nebuvo taip baisu kaip lageryje. Vladas taip pat 
prisimena daug kankinimų ir mušimų lageryje.  
 
 

Box 1, Tape 1 
 
 
[01:] 00:48 – [01:] 11:40:25 
00:00 – 12:00 
 
Netoli Kauno miško Arlauskas Vladas prisimena jo šeimos ir kitų žmonių paėmimą į kalėjimą. 
Tuo metu jie važiavo su palapinėmis keliu, kai vokiečiai pagavo juos ir išvežė. Nieko nesakė 
pagriebė už sparndo ir į mašiną susodino. O jis tuo metu buvo su mama ir tėvu. Vladas tuo metu 
buvo pasodintas į kalėjima su mama, ir pamena, kad kalėjime ne taip buvo sunku. Jiems duodavo 
valgyti sriubos, kurią jam mama visada atiduodavo. Sriubos skonis buvo kaip vanduo. Jis 
pamena, kad labai daug žmonių buvo kalėjime; viens prie kito būdavo. 
 
[01:] 11:41:00 – [01:] 19:09:25 
12:01 – 19:50 
 
Vladas prisimena kai jį atskyrė nuo mamos. Išdrąsė jį iš rankų, įgrūdo visus mažiukus į mašiną ir 
išvežė juos į lagerį. Mamos liko kalėjime. Nuo to laiko jis daugiau savo mamos nematė. Jis 
prisimena, kad juos vežė vokiečiai, ir būdavo kad kas išversdavo jiems iš vokiečių kalbos į 
lietuvių kalbą. Vladas prisimena pirmą dieną lageryje niekur neišleisdo, mušdavo. Lageris buvo 
vidyryje miško aptvertas tvora ir aplinkui stovėdavo kariai su šautuvais ir šunimis. Visi vaikai 
buvo kartu tame lageryje. Nei vieno suaugusiojo. Būdavo patikrinimų kur kariai ateidavo ir juos 
skaičiuodavo. Jie turėdavo kažkoki skarmalą užrišta ant rankos.  
 
[01:] 19:10:00 – [01:] 27:39:25 
19:51 – 28:42 
 
Paklaustas papasakoti apie reguliarią diena lageryje, Vladas atsako kad juos išleisdavo trumpam į 
lauką pasivaiksčioti. Pabūdavo penkiolika minučių ir vėl į vidų. Tada išlesidavo kitus vaikus į 
lauką. Neturėjo jokių žaislų. Žaisdavo su pagaliais ir apsimesdavo, kad pagalys yra arklys. Kaip 
būdavo viduje nieko nedarydavo tiktai sėdėdavo, ir labai mamos ilgėdavosi. Taip pat daug 
verkdavo. Ne tiktai jisai, bet ir kiti vaikai verkdavo. Valgyti duodavo du kartus per dieną sriubos 
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ir gabalėlį duonos. Taip pat pamena, kad versdavo juos kartais dribti: tai pašluoti, valyti, nešti ir 
panašius kitus darbus. O jei eidavo per lėtai, gaudavo mušti su bizūnu.  
 
[01:] 27:40:00 – [01:] 36:24:25 
28:43 – 37:58 
 
Vladas prisimena, kad vaikai sirgdavo, daug vaikų mirė lageryje. Mirdavo nuo bado. Matydavo 
kaip išnešdavo vaikus bet nematydavo kur juo padėdavo. Vladas yra užaugęs čikonų šeimoje, ir 
yra pripratęs tai pavalgyti, tai ne pavalgyti. O kiti vaikai neišlaikydavo bado. Paklaustas apie 
lagerį, jis apibūdina jį kaip namas su atskirais kambariais pilnas vaikų. Nebuvo ligoninės 
lageryje, bet buvo daktaras, kuris lietuviškai kalbėjo. Visą laiką su tokiais pat drabužiais vaikai 
prabuvo lageryje, kurie vėliau suplyšo. Jis prisimena, kad visi vaikai buvo nuskusti plikai. 
Būdavo šulinys iš kurio galėdavo pasisemti vandens. Vaikai būdavo nubausti jei neklausydavo. 
Numaudavo kelnes ir mušdavo su tokia pliotka. Jam taip pat yra tekę, po to karto klausydavo, 
nes bijodavo mušt gauti. 
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