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Šiame interviu Vladas Daujotas, gimęs 1921 m. ir karo pradžioje gyvenęs Kaune pasakoja, kaip 
jam teko regėti „Lietūkio“ garaže mušamus žmones. Pašnekovas teigia pogromą stebėjęs ne 
ilgiau nei dvi minutes ir detalių gerai nepamenąs. Aiškina, kad priešiškumas prieš žydus labai 
išaugo pirmosios sovietų okupacijos metais, kuomet žydai aktyviai bendradarbiavo su sovietų 
administracija ir užėmė joje aukščiausius postus. Pasakoja, kad dalis jų buvo pirmosios sovietų 
okupacijos metais žydų valdininkų buvo atiduota kitiems žmonės; kad jo tėvai turėjo žydų 
draugų ir jo motina ėjo jų užtarti prieš partizanus, tačiau buvo išvyta. 
 
 

Box 1, Tape 1 
 
 
[01:] 00:42:02 – [01:] 04:21:12 
00:00 – 04:31 
 
Prisistato esantis Vladas Daujotas, gimęs 1921 m. Sedoje (Mažeikių apskr.), Marijono ir 
Eugenijos Daujotų šeimoje; tėvas buvo miškininkas; tėvai iš Sovietų Sąjungos grįžo pirmais 
Nepriklausomybės metais (?); gyveno Darbėnuose (Kretingos r.), kur baigė pradinę mokyklą; 
vėliau persikėlė į Kretingą ir ten lankė pranciškonų gimnaziją.  
 
[01:] 04:21:13 – [01:] 08:37:00 
04:32 – 08:57 
 
Paprašytas prisiminti įspūžius iš karo išvakarių, ima pasakoti apie masinius lietuvių trėmimus 
likus maždaug savaitei iki karo pradžios, taip pat lietuvių intelektualų persekiojimus vos užėjus 
sovietams ir žudynes Rainiuose; pamini, kad tuo metu su šeima jau gyveno Kaune. Teigia, kad 
vienas iš artėjančio karo ženklų buvo jo mokslo draugų, kurie užėjus rusams buvo pasitraukę į 
Vokietiją, grįžimas į Lietuvą dar prieš prasidėjus karui – prisimena, kad vienas iš jų apsigyveno 
jo namuose; teigia, kad jie kalbėjo apie karo pradžią; kad patys rusai apie tai kalbėjo; taip pat 
teigia, kad jo šeima klausė žinių iš Londono apie (Rudolfo) Heso kelionę į Angliją ir t.t. Tvirtina, 
kad vokiečiai Kauno neišvadavo, nes jiems atėjus rusų jau ten nebebuvo; kad iš karto po karo 
prasidėjo žydų persekiojimas: jiems liepta nešioti geltonas žvaigždes, uždrausta vaikščioti 
šaligatviais; kad persekiojimas prasidėjo po kokių poros dienų; kad buvo iškabinti ant sienų 
įsakymai, reguliuojantys žydų elgesį. 
 
[01:] 08:37:01 – [01:] 13:14:20 
08:58 – 13:47 
 
Ima pasakoti apie tai, kad jam teko regėti „įvykį „Lietūkio“ garaže“, kuris vyko praėjus maždaug 
savaitei po vokiečių pasirodymo Kaune. Pasakoja, kad tą dieną atsitiktinai buvo išėjęs į miestą ir 
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grįžinėjo namo Vytauto prospektu, kuomet prie garažo pamatė minią žmonių, tame tarpe ir daug 
vokiečių karininkų ir kareivių; patikslina, kad buvo jau pavakarys; pasakoja, kad priėjęs arčiau 
pamatė „baisų vaizdą“: žmonės buvo mušami, paskui gaivinami vandeniu ir vėl toliau daužomi. 
Teigia, kad vos suvokęs kas vyskta, greitai apsisuko ir nuėjo. Pasakoja, kad tie, kurie mušė, buvo 
išbalusiais veidais ir skustomis galvomis – teigia, kad jie buvo ką tik išėję iš kalėjimo, kadangi 
tais laikais tik kaliniai skustomis galvomis buvo; sako nežinąs, kiek buvo kankintojų, bet 
neatrodė, kad labai daug; teigia išbuvęs prie garažo gal tik minutę ar kitą. Sakosi tuo metu 
nesupratęs, kad kankinami buvo žydai, tik vėliau sužinojęs iš sovietinės spaudos. Paklaustas, ar 
jam atėjus jau buvo negyvų žmonių, teigia, kad gulinčių buvo daug, bet nematė, ar gyvi ar ne, 
nes minia nuo įvykio vietos buvo nutolusi gal keliasdešimt metrų ir stovėjo už tvoros; paaiškina, 
kad egzekucija vyko aikštelėje prie garažo.  
 
[01:] 13:14:21 – [01:] 16:48:19 
13:48 – 17:29 
 
Paklaustas, kaip buvo pilamas vanduo ant žmonių, atsako, kad buvo naudojamos šlangos 
mašinoms plauti. Aiškina negalįs papasakoti smulkmenų, kadangi stebėjo labai trumpai. 
Paklaustas, ar buvo savo eilės – kuomet jie bus mušami – laukiančių žmonių, atsako, kad buvo 
išrikiuota eilė žmonių prie sienos; teigia, kad jie nebuvo saugomi, bet buvo už tvoros ir negalėjo 
niekur pabėgti vidury miesto; kad stebėjo tiek vokiečių kareiviai, tiek ir lietuviai civiliai. 
Paklaustas apie minios reakciją, sako, kad minia tylėjo. Pakartoja, kad jau buvo pavakarys, 
kuomet jis atėjo prie garažo; kad stebėjo ne ilgiau minutės ar dviejų. 
 
[01:] 16:48:20 – [01:] 20:50:22 
17:30 – 21:42 
 
Interviuotojas pasiūlo peržvelgti ir pakomentuoti keletą nuotraukų iš „Lietūkio“ garažo; paėmęs 
pirmąją, pašenkovas pastebi, kad žiūrovų minia stovi labai arti įvykio vietos ir ne už tvoros, kaip 
kad buvo jam atėjus. Paklaustas, su kuo žmonės buvo mušami, atsako, kad su lazdomis, kaip kad 
pavaizduota nuotraukoje. Sakosi gerai nepamenąs, ar tuomet suprato, kad mušamieji buvo žydai. 
Patvirtina, kad nusiteikimas prieš žydus tuomet jau buvo; aiškina, kad priešiškumas atsirado 
atėjus rusams, kuomet žydai juo sutiko „išskėstomis rankomis“, užėmė aukščiausius postus ir 
„arogantiškai“ rodė, kad valdžia jų rankose. Paklaustas, ar jam pačiam teko su tuo susidurti, 
teigia, kad, kadangi jų butas buvo didelis, iš jo šeimos buvo atimti keli kambariai ir žydų 
komunistų atoduoti kažkam kitam. Teigia, kad iki tol santykiai tarp lietuvių ir žydų buvo 
normalūs, bet per sovietų valdžios vienerius metus priešiškumas žymiai išaugo. 
 
[01:] 20:50:23 – [01:] 25:42:11 
21:43 – 26:45 
 
Vėl kalba apie karo pradžią ir žydams įvestus apribojimus bei vėliau pasirodžiusį įsakymą 
žydams kraustytis į getą. Užsimena, kad jo tėvai turėjo draugų žydų; kad keletas jų buvo pabėgę 
iš Klaipėdos krašto, kuomet šis buvo okupuotas Hitlerio: medienos pirklys, dantistas; kad jau 
užėjus vokiečiams jo motina su teta ėjo į partizanų štabą ir prašė nebausti jų draugų žydų, 
aiškindamos, kad jie lojalūs ir geri žmonės, bet joms buvo pagrasinta, kad pačios nukentės, jei 
tuojau pat neis namo; kad jos pergyveno, jog negali niekuo padėti. Teigia, kad įvykis garaže 
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buvo vienintelis jo regėtas priešiškumo pasireiškimas; kad daugiau matė, kaip žydams žmonės 
paslapčia paduodavo maisto, kol dar šie vaikščiodavo be apsaugos; kad vėliau, kai jau buvo 
uždaryti į getą, eidavo kolonomis, prižiūrimi vokiečių kareivių.  
 
[01:] 25:42:12 – [01:] 31:20:20 
26:46 – 32:38 
 
Interviuotojui paprašius pakomentuoti dar vieną nuotrauką, teigia, kad vaizdas panašus į jo 
matytą; pastebi, kad vėl nuotraukoje nėra tvoros – suabejoja, ar gerai atsimena; žiūrinėja kitas 
nuotraukas ir vėl pastebi, kad tarp žmonių minios ir įvykio vietos labai mažas tarpas ir nėra 
tvoros, kaip kad yra išlikę jam atmintyje. Interviuotojo paprašytas, braižo ir aiškina, iš kurios 
vietos stebėjo įvykį. 
 
[01:] 31:20:21 – [01:] 34:30:08 
32:39 – 35:56 
 
Paklaustas, kas buvo mušami žmonės – kaip jam atrodė tada ir kaip atrodo dabar – atsako, kad 
tuomet atrodė, kad žydai – nepamena, kodėl taip manęs, bet sakosi gal paklausęs ko nors 
minioje, gal geltonas žvaigždes matęs. Svarsto, kad gal ten buvo žydai, kurie kalėjime dirbo 
tardytojais ar prižiūrėtojais. Sakosi ir dabar tikrai nežinąs, kas tie žmonės iš tikro buvo. Sakosi iš 
bruožų atpažinti tikrai negalėjo, nes jis stebėjo iš toli, o be to žmonės jau buvo taip sudaužyti, 
kad neįmanoma buvo atpažinti.  
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